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”Ja, det är visst, att åldern mycket vet, 

ty den är vis, den har erfarenhet. 

I löpning kan man slå en gammal man, 

men ej i rådslag” 

Canterbury Tales (1380) 
(Ohlsson och Broomé, 2003, s 17) 
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Sammanfattning 
Vid föregående sekelskifte hade Sverige en ålderstruktur som påminde om en pyramid med 

många barn och få gamla, därefter har fundamentala förändringar dock skett. Förändringar 

som är bland de viktigaste sociala och ekonomiska förändringsprocesser som överhuvudtaget 

inträffat i Sveriges historia. Åldersstruktur återspeglas även inom näringslivet, då det kan 

konstateras att företagsamheten står inför en ålderschock där nästan varannan företagare är 

över 50 år. Svårigheterna att genomföra generationsskiften med den överhängande risken att 

företag läggs ned och arbetstillfällen försvinner pekas ut som hotfulla tecken av Svenskt 

Näringsliv. Mot denna bakgrund ansågs generationsskiftesproblematiken som ett intressant 

föremål för djupare granskning. 

 

Syftet med magisteruppsatsen blev således att identifiera och analysera kritiska framgångs-

faktorer för ett lyckosamt generationsskifte med avseende på företagets fortlevnad. De 

vetenskapliga förhållningssätten har sedan präglat valet av metod för att samla in information 

kring det valda ämnesområdet. Genom att utnyttja de starka sidorna hos såväl den kvantitativa 

som den kvalitativa metoden kunde ordning och systematik erhållas utan att för den skull 

mista för mycket detaljer och djup i undersökningen. Detta då den enkät som distribuerades 

till 3000 företag, kompletterades med sex stycken intervjuer. Genom att ta utgångspunkt i 

vissa redan befintliga teorier och modeller för ”management” av småbolag, strategisk 

planering och generationsskiftesplanering kunde problemområdet förankras i litteraturen 

samtidigt som en god grund genererades för det integrerade empiri och analyskapitlet. 

 

I samband med att resultatet av datainsamlingen presenterades, tolkades och analyserades 

rådatan, och utifrån de intervjuer som genomfördes kunde också ett mer ingående resonemang 

föras kring undersökningsfrågorna. Intresseväckande här var de stora skillnader som trots allt 

existerar mellan de problem som företagen förväntar sig och vad som verkligen blev fallet för 

de företag som redan genomfört en succession. Vidare råder en stor inkongruens mellan de 

problem som företagen prioriterar och de som deras konsulter och rådgivare anser borde 

prioriteras. Analys och slutsatser mynnar sedan ut i en nyskapande framgångsmodell för 

gynnsamma generationsskiften. Modellen som kallas generationsskiftesproblematikens 4-P 

beskriver de viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckosam succession. 
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INLEDNING 

 1 

1 Inledning 
Kapitlet beskriver inledningsvis bakgrunden till ämnesvalet som sedermera resulterat i 

magisteruppsatsen. Vidare återfinns problemformulering som därefter mynnar ut i ett 

syfte. Avslutningsvis redogörs för de avgränsningar som gjorts samt uppsatsens 

disposition och struktur. Kapitlet avser att introducera läsaren i ämnet samt öka 

läsarens förståelse och därav möjligheten att tillgodogöra sig de resterande delarna i 

uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Vid föregående sekelskifte hade Sverige en åldersstruktur som till mångt och mycket 

påminde om en pyramid, dvs många barn men få äldre, en åldersstruktur som 

förmodligen återfunnits sedan urminnes tider. Därefter har dock fundamentala 

förändringar skett avseende denna struktur och förändringen är en av de allra viktigaste 

sociala och ekonomiska förändringsprocesser som överhuvudtaget inträffat i den 

svenska historien.1 Det föds relativt få barn samtidigt som vår äldre befolkning blir just 

allt äldre, med andra ord; befolkningen åldras. År 2040 kommer det att på varje person i 

arbetsför ålder (20-64 år) gå 0,5 personer i åldern 65 år och äldre. I dagsläget är den 

siffran 0,3 och 1960 var den så låg som 0,2. Den nya åldersstrukturen bär med sig en 

ökad försörjningsbörda, skapar fördelningsproblem och sätter den offentliga sektorn 

och skattesystemet under stark press.2 Ironiskt nog är dock förändringen i 

åldersstrukturen den ursprungliga och grundläggande orsaken till den svenska 

välfärdsstatens framväxt. Fenomenet framhävs av Ohlsson som menar att när de stora 

40-talist kullarna skulle in på arbetsmarknaden krävdes en massiv utbyggnad av den 

offentliga sektorn för att inte Sverige skulle drabbas av massarbetslöshet.3 

  

Sveriges åldersstruktur återspeglas även inom näringslivet där det kan konstateras att 

företagsamheten står inför en ålderschock där nästan varannan företagare är över 50 år. 

Svårigheterna att genomföra generationsskiften med den överhängande risken att 

företag läggs ned och arbetstillfällen försvinner pekas ut som hotfulla tecken av 

Svenskt Näringsliv. I hela Sverige är 46,5 procent av företagarna över 50 år, medan 

                                                
1 Ohlsson och Broomé (2003) 
2 Olsson och Nordén (2000) 
3 Ohlsson och Broomé (2003) 
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bara 36,5 procent av hela befolkningen är det. Siffrorna visar att allt färre i den yngre 

generationen startar företag, vilket torde vara minst sagt oroväckande.4 Bilden förstärks 

av Sofia Lindér, ekonom på Företagarna. 

 

”Sverige har idag ett lågt nyföretagande och hamnar även långt efter när det gäller den 

entreprenöriella aktiviteten vid internationella jämförelser. Till detta kommer en hög 

konkursgrad. Oroväckande är också att det är krångligt, riskfyllt och olönsamt att 

starta och driva företag. Bilden förmörkas ytterligare av att många storföretag 

genomgår omfattande strukturrationaliseringar samt flyttar verksamhet till 

låglöneländer eller länder med bättre skattevillkor.” 

 (Lindér, 2004, s 5) 

 

Idag finns det drygt 500 000 småföretag (företag med färre än 10 ägare) i landet, varav 

en stor del är ägarledda (majoritetsägare är operativt verksam i ledande befattning). 

Undersökningar visar att mer än vart fjärde fåmansbolag ägs av personer födda på 40-

talet, vilket innebär att det inom en tioårsperiod sannolikt kommer att ske ett 

generationsskifte5. En annan studie klargör att i så många som 71 procent av företagen 

har man inte klart för sig vem som ska ta över eller hur ett generationsskifte skall se ut.6 

Nya rön gör också gällande att uppemot 180 000 företag står inför ett skifte och hela 

90 000 riskerar att misslyckas, vilket skulle äventyra dryga 160 000 arbetstillfällen.7 

Varje år uppskattas nära 10 procent av konkursansökningarna inom EU vara föranledda 

av otillräcklig planering i samband med generationsskiften, vilket får till följd att ca 6,3 

miljoner arbetstillfällen i EU inom en nära framtid kommer att riskeras på grund av 

vårdslöst hanterade generationsskiften.8 Företeelsen bekräftas även genom Företagarnas 

studie där misslyckade ägarskiften genom dålig planering beskrivs som en av de 

vanligaste orsakerna för konkurser och företagsnedläggningar.9 

 

Generationsskiftesplanering borde vara en naturlig del i ledningen av bolaget men 

glöms lätt bort eller skjuts på framtiden då det finns mer akuta och operativa frågor som 

                                                
4 Borås Tidning, (2004-04-16) 
5 Hydén och Wiberg (2004) 
6 Wejkum (1998) 
7 Lindér (2004)  
8 Sund (2001) 
9 Lindér (2004) 
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får högre prioritet. För att öka förståelsen för vikten av planering låter näringsminister 

Thomas Östros meddela att staten har avsatt flera miljoner kronor till information, 

seminarier och utbildning.10 Inte att förglömma är dock den rent emotionella aspekten, 

där bördan ligger tung på företagaren i den mån personen identifierar sig med företaget. 

Samtidigt som vetskapen kring att ett ägarskifte kräver omsorgsfull planering i god tid 

för att bli framgångsrikt, är frågeställningen ofta alltför starkt kopplad till det egna 

åldrandet för att kännas riktigt behaglig att konfronteras med11.  

 

”Att planera för vem som skulle efterträda mig var som att deltaga på min egen 

likvaka” 

(Johansson och Lewin, 1992, s 128) 

 

Det ryms många känsliga frågor inom generationsskiften såsom nuvarande ägarens 

frånfälle, lämplig efterträdare och syskonrättvisa för att nämna några viktiga faktorer.12 

När det gäller familjeföretag är det bra både för företaget men också för sämjan mellan 

barnen om frågorna kan lösas medan tid och kraft finns och den ”gamle” ägaren kan 

påverka skeendet. Det sämsta torde vara att hålla barnen i ovisshet om deras framtid i 

bolaget.13 Det är dock inte självklart att det är barnen som tar över verksamheten. Enligt 

studier som gjorts i USA men som också är relevanta för svenska förhållanden framgår 

att bara omkring 30 procent av familjeföretagen som övergår till andra generationen 

och så lite som 15 procent i nästa led, dvs från andra till tredje generation. Ett talesätt 

säger också att familjeföretagets livscykel sträcker sig över tre generationer; första 

generationen förvärvar, den andra ärver och den tredje fördärvar. Utvecklingen 

förklaras bl a med den höga grad av specialisering som idag efterfrågas. Inom 

hantverksyrken där barnen ”ärvt” kunskaperna är skiftet lättare än i nischbranscher där 

naturliga efterträdare saknas.14 Det blir därför av stor vikt att kunna nå potentiella 

köpare som är intresserade av att ta över och driva vidare existerande företag,15 vilket 

                                                
10 Dagens Industri (2004-12-16) 
11 Sveriges Industriförbund (1997) 
12 Hydén och Wiberg (2004) 
13 Wejkum (1998) 
14 Ibid. 
15 Dagens Industri (2004-12-16) 
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inte är helt enkelt idag. Andra intressenter och potentiella köpare av bolaget kan utgöras 

av de anställda, konkurrenter, allmännyttiga stiftelser eller allmänheten16. 

1.2 Problemdiskussion 
Då uppsatsen är skriven inom ramen för företagsekonomi kommer fokus att ligga på de 

problem som hänförs till det ämnesområdet trots att generationsskiften är en komplex 

fråga som inrymmer krav på goda kunskaper inom såväl företagsekonomi som 

familjerätt, skatterätt och försäkringsfrågor. Inte att förglömma är också de 

psykologiska påfrestningar som ett generationsskifte kan komma att medföra.17  

 

”Företaget är mitt skötebarn och en viktig del av mitt liv. Att överge det skulle vara 

som att överge sitt barn” 

(Johansson och Lewin, 1992, s 128) 

1.2.1 Oplanerat generationsskifte 
Just dålig eller ingen planering har utpekats tidigare i uppsatsen som en av de 

vanligaste orsakerna för konkurser. Ett oplanerat generationsskifte utlöses ofta men 

långt ifrån alltid av företagsledarens förtida bortgång, vilket kommer att innebära 

problem på alla plan. Inte minst kommer frågan om den framtida ledningen av företaget 

att kunna ställa till ansenliga svårigheter för familjen, företaget, de anställda, 

affärskontakter, kreditgivare med flera18. 

 

Det är inte ovanligt att den nya företagsledningen tvingas in i ett kompanjonskap när 

den tidigare företagsledaren avlider. I dessa fall har ägarna dock oddsen emot sig, då 

det statistiskt sett är vanligare att kompanjonskap spricker än att de håller. Detta beror 

till stor del på att kraven på gemensamt synsätt är oerhört viktigt i affärssammanhang    

t ex vad gäller aktieinsats, investeringar, vinstdispositioner, ledigheter och andra 

grundläggande handlingsprogram,19 vilket också återspeglas i citatet nedan. 

 

 

                                                
16 Grosskopf (1986) 
17 Pelin (1993) 
18 Sveriges Industriförbund (1997) 
19 Hydén och Wiberg (2004) 
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”När man blandar kärlek, bitterhet och svartsjuka med pengar, trygghet och status kan 

resultatet bli en riktig häxbrygd.” 

(Johansson och Lewin, 1992, s 23) 

1.2.2 Arvs- och gåvoskattelagen (AGL) 
De skatter som regleras och går under den gemensamma benämningen AGL, har länge 

varit en riktig stötesten för företagare, konsulter och skatteplanerare. Ett av 

huvudsyftena bakom generationsskiftesplanering har varit att minimera skatterna vid en 

generationsväxling. Därigenom underlättades företagets fortlevnad och utvecklings-

möjligheter.20 Både arvs- och gåvoskatten slopades dock den 1 januari 2005 

(tidigarelades till 17 december 2004 genom proposition med anledning av katastrofen i 

Sydostasien21), men bör ändå få ett visst utrymme här för att illustrera hur de tidigare 

har försvårat generationsskiften. 

 

Anders Ericson, universitetslektor på Företagsekonomiska institutionen på 

Handelshögskolan i Stockholm har gjort gällande att arvs- och gåvoskatten var det 

största hindret vid generationsskiften, utifrån att ägandet blev låst på grund av skatten. I 

många fall tvingades delar av företaget till försäljning för att kunna betala skatten. 

Förmögenhetsskatten torde dock vara ett mindre problem då den inte slår lika hårt. Är 

företaget högt värderat och det saknas pengar, torde det finnas vinstmedel att ta ut.22 

Även Sture Branemark, VD för Herrljunga Cider, pekade främst på arvs- och 

gåvoskatten som det största problemet vid generationsskiften. Sture Branemark menade 

att om företaget skulle överlåtas som gåva, innebar det att nästa generation fick en 

börda på en gång. I förekommande fall skulle arvtagaren, förutom studieskulder, också 

tvingas ta miljonlån för att kunna betala skatten. Därför föreföll det naturligt att en del 

företagare övervägde att sälja hela eller delar av bolagen.23 Problematiken bekräftades 

av en studie Nutek genomförde 2002, där hela 42 % av alla tillfrågade företagsledare 

ansåg att just AGL var ett av de största problemen vid ett generationsskifte.24 

 

 

                                                
20 Pelin (1993) 
21 www.regeringen.se  
22 Göteborgs-Posten (2004-04-15) 
23 Ibid. 
24 Jönsson (2004) 
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Nedan förtydligas skatteeffekten med ett exempel från 1997.  

”Den skattepliktiga lotten (efter grundavdrag) är i detta exempel 900 000 kr och 

arvtagaren är ett barn, dvs en arvtagare i klass 1, vilket innebär den lägsta 

skattesatsen. Den totala skatten på en sådan arvslott blir 180 000 kr. Om denna 

arvsskatt ska betalas med vanliga löneuttag ur ett aktiebolag innebär det att företaget 

belastas med en sammanlagd kostnad på 539 998 kr. Om marginalskattesatsen är 56 % 

krävs att arvtagaren tar ut 409 090 kr i bruttolön. Företaget belastas därutöver 

130 908 kr i arbetsgivaravgifter (32 %). Ger en sammanlagd kostnad för företaget på 

539 998 kr.” 

   (Sveriges Industriförbund, 1997, s 13) 

1.3 Problemfrågor 
Generationsskiften sker i två dimensioner, dels det personella som i uppsatsen 

behandlar överföringen av ledningsfunktionerna i bolaget från den äldre generationen 

till en yngre generation som sedermera ska leda företaget in i framtiden. Med begreppet 

generation åsyftas inte enbart generationer inom en familj utan snarare åldersgrupper 

såsom 40-talister och 60-talister, vilket diskuteras mer utförligt i 1.6. Det personella 

generationsskiftet är ofta, men behöver inte vara förenat med förändringar av 

ägarstrukturen i bolaget. Den andra dimensionen är den ekonomiska där ägandet av 

företaget förs över till en yngre generation. Det ekonomiska generationsskiftet kan 

också genomföras självständigt utan att det personella generationsskiftet genomförs 

samtidigt. Förfarandet torde dock vara ganska ovanligt25. Problematiken kring det 

ekonomiska generationsskiftet inrymmer också frågor kring värdering av bolaget samt 

behandlar de skattevillkor som gäller.26  

 

Avskaffandet av AGL tillsammans med de resurser som utlovats för information kring 

generationsskiften visar att regeringen uppmärksammat problematiken. Slopandet av 

AGL kan dock komma att påverka planeringsprocessen på flera sätt, och kanske inte 

enbart i positiv bemärkelse, vilket kommer att utredas mer i uppsatsen. 

 

                                                
25 Sveriges Industriförbund (1997) 
26 Wejkum (1998), Grosskopf (1986) 
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Genom de beslut som regeringen tagit samt den forskning som finns på området 

föreligger en solid grund för att ta frågorna ett steg längre och med hjälp av denna 

uppsats öka oddsen ytterligare för lyckade generationsskiften, vilket är viktigt för 

svenskt näringsliv och Sverige som välfärdsstat. Följande problemfrågor har 

identifieras och ämnas utredas och besvaras:  

 

• Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna vid generationsskiften? 

Varför misslyckas så många generationsskiften? Vilka är de största problemen 

”företagen” upplever med ett skifte? Överensstämmer dessa med vad konsulter tycker? 

 

• Vilka effekter kommer avskaffandet av AGL att ha på generationsskiftes-

planeringen?  

Kan det bli så att avskaffandet av AGL som var tänkt att underlätta och hjälpa 

generationsskiftet får en motsatt effekt och blir kontraproduktivt och därmed försämrar 

oddsen för ett lyckat generationsskifte? 

 

• Hur ser företagen på statens roll i generationsskiftesplaneringen? 

I vilken form önskar företagen hjälp ifrån regeringen? Vilka frågor bör enligt företagen 

och deras företrädare prioriteras?  

1.4 Syfte 
Syftet med magisteruppsatsen är att identifiera och analysera kritiska framgångsfaktorer 

för ett lyckosamt generationsskifte med avseende på företagets fortlevnad.  

1.5 Avgränsningar  
Uppsatsen kommer enbart att behandla ägarledda företag som till största delen består av 

mindre företag, där ägarens möjlighet att överblicka och leda organisationen är god. 

Vidare berörs endast svenska bolag då internationellt präglade generationsskiften 

kräver komparationer mellan olika länders regelverk och traditioner. En rättvis 

utredning förutsätter specialistkunskaper från respektive land och att väsentligt fler 

faktorer beaktas än som kan upptas inom ramen för magisteruppsatsen27.  

 

                                                
27 Sund (2001) 
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Avsikten är heller inte att gå på djupet i alla de komplexa frågor som tillhör ett 

generationsskifte, då sakkunskapen inom flera av områdena är starkt begränsade. 

Istället rekommenderas den läsare som önskar ytterligare insikt i generationsskiftes-

problematiken att med utgångspunkt i källförteckningen göra eventuella djupdykningar. 

1.6 Definition av generationsskifte 
Begreppet generationsskifte beskriver de företeelser som blir konsekvensen av att 

företagsledaren i ett ägarlett företag vill minska sitt engagemang i verksamheten. I viss 

litteratur görs distinktion mellan begreppet generationsskifte och ägarskifte, då 

begreppet generationsskifte ofta misstolkas och att läsaren förutsätter att generations-

skiften per automatik innebär en familjeintern uppgörelse. Så behöver inte alls vara 

fallet och ordvalet ägarskifte har då använts för att tydliggöra detta. Normalt är alltså 

per definition begreppet ägarskifte betydligt bredare och innefattar alla överlåtelser av 

företag oberoende av om de är ägarledda eller inte och oavsett om familjesituation eller 

åldersskäl förelegat.28 En tydlig distinktion blir således att generationsskiften sker i två 

dimensioner, det personella och det ekonomiska, vilket beskrivits i 1.3. 

1.7 Disposition 
I uppsatsen återfinns 6 stycken huvudkapitel. Dispositionen följer de riktlinjer som 

normalt tillämpas vid Företagsekonomiska institutionen vid Linköpings Universitet 

med undantaget att empiri och analys presenteras tillsammans. Genom att väva ihop 

empiri och analys torde förståelsen öka då diagram presenteras i anslutning till 

analysen. Läsaren slipper därmed bläddra fram och tillbaka i uppsatsen. Vidare är 

avsikten med rapportstrukturen att öka läsförståelsen samt ge läsaren en överskådlig 

blick av rapportens omfång.   

 

Kapitel 1 – Inledning, introducerar läsaren i ämnet genom en koncis skildring av 

bakgrunden samt presenterar problemdiskussionen samt en definition av begreppet 

generationsskifte. Problemdiskussionen mynnar sedermera ut i det bakomliggande 

syftet med rapporten. Uppsatsens avgränsningar och arbetets disposition rundar av 

kapitlet. 

 

                                                
28 Jönsson (2004) 
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Kapitel 2 – Vetenskapligt förhållningssätt, belyser hur uppsatsen har påverkats av 

synen på kunskap, vetenskap och verklighet. I kapitlet byggs grunden som sedermera 

blir den plattform uppsatsen vilar på.  

 

Kapitel 3 – Metod, redogör för det tillvägagångssätt som nyttjats för insamlande av 

empiriska data samt beskriver de verktyg som använts i processen. Kapitlet behandlar 

även den kritik som kan komma att riktas mot vald metod.   

 

Kapitel 4 – Teoretisk referensram, definierar vissa centrala begrepp och avser att skapa 

en teoretisk förståelse för det behandlade undersökningsområdet samt att förankra 

problemområdet i litteraturen. De teorier och modeller som presenteras i kapitlet 

används sedan för att bena upp problematiken genom den analys som presenteras i 

kapitel 5.  

 

Kapitel 5 – Empiri och analys, beskriver resultatet av den datainsamling som gjorts och 

innefattar tolkning, kritik och analys utifrån den empiriska datan. Med hjälp av den 

teoretiska referensramen tydliggörs mönster och samband utifrån uppställd empirisk 

data. 

Kapitel 6 – Diskussioner och slutsatser, innefattar i huvudsak slutsatser och tankar som 

ska tillse att syftet med uppsatsen är uppfyllt. Därtill ämnar kapitlet besvara de 

problemfrågor som formulerats i kapitel 1. I det avslutandet kapitlet presenteras också 

rekommendationer till kommande studier och uppslag till vidare forskning på området. 

Ny forskningNy forskning

Diskussioner och slutsatserDiskussioner och slutsatser

Empiri och analysEmpiri och analys

Teoretisk referensramTeoretisk referensram

MetodMetod

Vetenskapligt förhållningssättVetenskapligt förhållningssätt

BakgrundAvgränsningar

Syfte

Problemformulering

”Feedback loop”
Återkoppling

 

Figur 1 - Rapportdisposition 
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2 Vetenskapligt förhållningssätt 
I kapitlet redogörs för den vetenskapliga ansats som präglat uppsatsen. Olika 

författares synpunkter på en rad begrepp kommer inledningsvis att förmedlas. Därefter 

kommer de utgångspunkter som varit förhanden i arbetet med studien att presenteras.  

2.1 Vetenskap och kunskap 

”Det finns i världen något, som är mer värt än materiella njutningar, mer än 

rikedom, mer än själva hälsan; det är hängivenheten för vetenskapen.”  

(Charles Alexis de Tocqueville) 

(Mårtensson, 1988, s 15) 

 

Vetenskap och kunskap samt distinktionen däremellan är flitigt diskuterat och 

debatterat i de vetenskapsfilosofiska läroböckerna. Enligt Kvale bör kunskapen alstras 

ur vetenskapen, och kunskapen bör vara ny, systematisk och förvärvas på ett metodiskt 

sätt29. Även Wallén är inne på samma spår och menar att forskningen bör vara ett 

metodiskt och systematiskt sökande efter nya idéer och ny kunskap30. Utredningen bör 

vidare vara balanserad, objektiv och saklig för att betraktas som vetenskaplig31. 

Förgrunden till kunskapen blir således vetenskapen. Utifrån vetenskapen utvecklas 

förenklingar av verkligheten (modeller/teorier) som efter att de prövats empiriskt kan 

ligga till grund för vad som sedermera betraktas som ny kunskap. Kunskapen genereras 

följaktligen ur en process där teorier och modeller testas empiriskt, för att sedan kunna 

falsifieras eller verifieras. För att uppnå vetenskaplig kunskap krävs också 

vetenskapliga metoder som kan delas in i två kategorier32. Dels finns den allmänna eller 

formella varianten, induktiv och deduktiv, som behandlas närmare i stycke 2.3, men 

också en mer specifik typ av metod, dvs kvalitativ och kvantitativ som återkommer i 

kapitel 3. 

 

”Vetenskap är ett förhållningssätt i vilket man ständigt är beredd att kreativt 

och kritiskt pröva nuvarande sanningar, uppfattningar och metoder” 

(Gustavsson, 2005-01-26) 
                                                
29 Kvale (1997) 
30 Wallén (1996) 
31 Ejvegård (1996) 
32 Starrin och Svensson (1994) 
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Hela arbetet bör betraktas med en ifrågasättande och granskande attityd. I möjligaste 

mån har därför problemfrågor och syfte samt enkät- och intervjufrågor diskuterats och 

analyserats med externa parter vid mer eller mindre formella möten, vilka beskrivs 

närmare i metodkapitlet. Försiktighetsåtgärder har vidtagits för att inte mista detaljer 

och djup, i syfte att finna ordning och systematik, varför den kvantitativa 

undersökningen också kompletterats med en mer kvalitativ sådan.  

 

Genom att bryta ned problem och frågeställningar och sätta in dem i befintliga teorier 

uppnås en större helhet, ett sammanhang och en kontext. Detta då teorier i sig är en 

abstraktion av verkligheten som leder till att kunskap kan placeras in i ett 

sammanhang33. Genom beskrivet förhållningssätt åstadkoms en ökad medvetenhet och 

logik i tanken av den komplexa verklighet som studeras. Denna metodik, objektivitet 

och saklighet kan tyckas självklar. Att tillämpa förhållningssättet under 

forskningsprocessens gång är dock inte fullt så trivialt. Något som kommer att 

återspeglas i nästkommande stycke om de två motpolerna inom forskningstraditionerna 

i vetenskapen, nämligen positivismen kontra hermeneutiken. Ambitionen är att 

motivera val av metod och arbetsprocess, inte att sammanfatta all litteratur som finns på 

området, varför andra kända teorier och vetenskaliga förhållningssätt lämnas mer eller 

mindre oberörda. 

2.2 Positivism kontra hermeneutik 
Som tidigare nämnts finns det inom den vetenskapliga forskningstraditionen flera 

grenar. Här återfinns bl a den kritiska teorin, fenomenologin och så positivismen samt 

hermeneutiken34. Valet av vetenskaplig ansats styr också i mångt och mycket vilken 

metod som sedermera skall ligga till grund för den fortsatta forskningen. Nedan 

kommer därför att redogöras för de två forskningstraditioner som haft störst inverkan 

på metodvalet i den fortsatta framställan. 

2.2.1 Positivism 
För positivisten är målet att finna ett samband eller åtminstone en samvariation, som 

existerar i vad de kallar en objektiv verklighet, och som därmed är fri från värderingar. 

Det var också positivismen som låg till grund för den så kallade ”verifierbarhetstesen” 

                                                
33 Gustavsson (2005-01-26) 
34 Molander (2003) 
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som innebär att en vetenskaplig tes är meningsfull endast då den kan bekräftas 

(verifieras) empiriskt.35 Nyckelorden inom positivismen är mätbarhet, observerbarhet 

samt kontrollerbarhet och synsättet är vanligast vid kvantitativa undersökningar, där 

önskemål finns om att dra generella slutsatser från ett stort antal enskilda observationer. 

Genom att göra förenklingar, baserat på allmängiltiga utsagor utifrån enskilda aspekter, 

bygger positivisterna upp modeller och teorier av den komplexa verkligheten.36 En av 

de pelare som magisteruppsatsen bygger på utgörs också av en kvantitativ 

enkätundersökning som bidrar till den metodtriangulering som återges i metodkapitlet. 

 

Tanken med den kvantitativa undersökningen var att göra grova generaliseringar som 

sedan kan djupstuderas under de kvalitativa intervjuerna. I det kombinerade empiri och 

analyskapitlet kommer också tankar och funderingar kring de problemfrågor som 

uppställts att diskuteras utifrån de teorier och modeller som återfinns i den teoretiska 

referensramen, varför vissa drag av positivism torde kunna skönjas i det fortsatta 

arbetet, främst vad det gäller den kvantitativa delen. 

2.2.2 Hermeneutik 
Det kausalitetssamband eller den samvariation som positivisterna vill göra gällande är 

dock hermeneutiskt främmande. Hermeneutikern hävdar nämligen att analyser i termer 

av orsak och verkan är värdelösa på samhällslivets områden därför att det medför en 

reducering av sociala fenomen till fysiska. Ett bortseende från det utmärkande 

mänskliga, fenomenens särskilda och specifika karaktärsdrag.37 Hermeneutiken handlar 

istället om tolkning, ursprungligen i de bibliska texterna, och att finna betydelser i dess 

vidaste mening.38 

 

”När vi t ex läser en text eller lyssnar till vad någon säger, ser vi ju knappast bort ifrån 

vem det är som säger eller vilken speciell text det gäller. Vi försöker inte skala bort så 

många tillfälliga drag som möjligt, utan fäster istället stor vikt just vid dessa specifika 

förhållanden. Det går inte att förstå en lösryckt mening ur en bok lika lite ur ett samtal, 

                                                
35 Wallén (1996) 
36 Andersson (1979) 
37 Ibid. 
38 Wallén (1996) 
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därför att dessa är beroende av en större helhet. En och samma (fysiska) ordräcka får 

olika betydelse i olika sammanhang, i olika kontexter….” 

(Andersson, 1979, s 41) 

 

Enligt Andersson finns således inget neutralt språk, ingen objektiv plattform varifrån 

verkligheten kan betraktas helt förutsättningslöst och rent faktamässigt. Merparten av 

arbetet med studien torde ligga närmare det hermeneutiska synsättet (i synnerhet vad 

det gäller den kvalitativa delen) då människans tidigare erfarenheter och föreställningar 

mycket väl kan tänkas skapa hypoteser kring det fenomen som betraktas39 vilket 

tydliggörs i modellen över den ”hermeneutiska spiralen” nedan. Att påstå att varken 

politisk övertygelse, sociala faktorer eller att människans förståelse skulle påverka den 

tolkning som görs förefaller osannolikt. Rimligen kommer människan bakom varje 

studie att göra subjektiva tolkningar av rådande förhållande utifrån den egna kunskapen 

och uppfattningen, och därmed torde heller inte den positivistiska tudelningen mellan 

fakta och värderingar vara fullständigt hållbar. Forskaren måste bli ytterligt medveten 

om vilka värderingar han har, för att därigenom kunna hålla dem borta från de rent 

vetenskapliga resonemangen40.  

 

Figur 2 - Hermeneutisk spiral, Lundahl och Skärvad (1999) (egen bearbetning) 

                                                
39 Lundahl och Skärvad (1999) 
40 Andersson (1979) 
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2.3 Induktion och deduktion 
Utifrån tidigare resonemang kring den vetenskapliga ansatsen samt synsätt på 

vetenskap följer nu en diskussion kring metodval i uppsatsen för att nå kunskap. 

Närmast kommer de två motpolerna induktion och deduktion förklaras för att sedan 

motivera de ställningstaganden som uppsatsen vilar på. I nästkommande kapitel 

skildras sedan det mer konkreta tillvägagångssätt som använts för 

informationsinsamlingen, och den kritik som eventuellt kan komma att riktas mot 

förfaringssättet. 

Teori (Modell)Teori (Modell)

HypoteserHypoteser

ObservationerObservationerObservationerObservationer

GeneraliseringGeneralisering

Verklighet (Mätning)Verklighet (Mätning)

Induktiv
ansats

Deduktiv
ansats

 

Figur 3 - Induktiv/Deduktiv, Andersen (1998) (egen bearbetning) 

2.3.1 Induktiv ansats 
Induktion är kunskap som baseras på erfarenheter där generella regler skapas utifrån 

empiriska studier, vilket görs för att reducera förståndets begränsningar.41 Enligt det 

klassiska synsättet görs generaliseringar av det betraktade fenomenet utifrån den 

klokskap och erfarenhet som observatören besitter. Förenklingarna kan sedermera 

också appliceras på verkligheten. Med andra ord är det möjligt att induktivt sluta sig till 

teorier och modeller (generella utsagor) utifrån skilda fenomen och sinnesupplevelser 

av verkligheten 42, eller som Wallén uttrycker det hela; induktiv ansats i forskningen 

                                                
41 Stenberg (2005-02-04) 
42 Eriksson och Wiedersheim – Paul (2001) 



VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 15 

innebär att avstamp tas från observationer av verkligheten där regelbundenheten sedan 

sammanfattas till teorier43.  

 

Den induktiva ansatsen ligger dock inte helt i linje med undersökningen då en relativt 

omfattande förstudie gjorts av det undersökta problemområdet. Av denna anledning 

ligger vissa befintliga teorier och modeller till grund för somliga av de frågor som skall 

utredas. Avsikten är dock att analys och slutsatser skall generera en form av 

komplement till de befintliga teorier och modeller som presenterats i referensramen, 

vilket antyder induktiva influenser.  

2.3.2 Deduktiv ansats 

Avsikten vid en deduktiv ansats är att verifiera generaliseringar empiriskt genom att 

hitta observationer som bekräftar den rådande teorin44. En utgångspunkt har tagits i 

diverse strategiska modeller och teorier för ett lyckosamt generationsskifte. Därefter har 

sedan hypoteser och tankar testats empiriskt i såväl en kvalitativ som kvantitativ 

undersökning. Genom logisk slutledning i både analys och slutsatser var visionen att 

åtminstone några av de tankar och idéer som florerat i initialskedet skulle verifieras. 

Tillvägagångssättet stämmer också väl överens med Molanders tankar där forskaren 

skapar en modell av verkligheten med utgångspunkt i rådande teser och grundsatser, 

utan empiriskt belägg. Modellen testas sedan empiriskt för att verifieras eller falsifieras. 

Det deduktiva tillvägagångssättet med matematiken som förlaga härstammar ur Platons 

och Aristoteles läror45. 

2.3.3 Abduktiv ansats 
Som redan framkommit torde vara svårt att ensidigt tillämpa antingen induktion eller 

deduktion, varför arbetet kan sägas utgöra en hybrid, eller som Stenberg46 uttrycker 

saken; ett ständigt pendlande mellan induktion och deduktion ger en abduktiv spiral. 

Stenberg får också medhåll av Starrin och Svensson47 som förklarar abduktion som en 

växelverkan mellan idéer och observationer, mellan den framväxande helheten och dess 

beståndsdelar. Abduktion är dock inte en metodik som kan tillämpas helt schematiskt 

                                                
43 Wallén (1996) 
44 Ibid. 
45 Molander (1993) 
46 Stenberg (2005-02-04) 
47 Starrin och Svensson (1994) 
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utan kräver ingående kunskaper och erfarenheter av det studerade området och liknande 

fall48, varför synsättet inte tillämpats fullt ut i uppsatsen.  

 

De erfarenheter och tankesätt som erhållits genom allehanda studier och utbildning 

kommer, om än omedvetet att påverka uppsatsen genom vissa grundläggande och icke 

förnimmbara teser. Det torde också vara nästintill omöjligt att helt objektivt observera 

empirin, utan att influera undersökningen av betraktarens subjektiva värderingar, vilket 

också nämnts ovan. Problematiken som behandlas i uppsatsen har hämtats ifrån 

verkligheten (empirin), därav en viss induktiv ansats. Under förstudien har dock, som 

beskrivits ovan, information inhämtats också i form av teorier och modeller som kan 

komma att påverka det fortsatta arbetet, och på så vis erhålles också en deduktiv del. 

Därmed blir utgångspunkten en deduktiv ansats men med induktiva inslag. 

                                                
48 Wallén (1996) 
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3 Metod 
Kapitlet redogör för det tillvägagångssätt som nyttjats för insamlande av empiriska 

data samt beskriver de verktyg som använts i processen. Avslutningsvis behandlas även 

den kritik som kan komma att riktas mot metodvalen samt källor. 

3.1 Undersökningsansats 
Ett vanligt förekommande upplägg för det här avsnittet brukar vara att motivera varför 

en kvalitativ studie lämpar sig bättre än en kvantitativ eller vice versa för det 

undersökta fallet. Att utesluta en av metoderna till fördel för den andra torde inte vara 

nödvändigt i de flesta fall. Istället kan en noggrann undersökare utnyttja de starka 

sidorna hos var och en av ansatserna, men också lära känna båda metodernas svaga 

sidor och därmed tillgodogöra sig en plattform för ökad förståelse av komplexiteten i 

människans beteende49. Genom att kombinera de två nämnda metoderna torde en högre 

kvalitet i studien kunna uppnås då en välbehövlig helhetsbild kan utformas.50 En annan 

aspekt som bör lyftas fram är också att trovärdigheten i en kvalitativ studie kan ökas 

genom att den tillförs statistisk data.51 Citatet nedan klargör dock att tillförlitligheten 

hos siffror ibland kan behöva ifrågasättas, vilket ytterligare torde motivera valet av 

metodtriangulering (begreppet förklaras i stycke 3.1.5) för att förstärka trovärdigheten i 

studien.  

 

”Mystiken hos siffror medför en överdriven vördnad inför själva mätningen bara för att 

den är kvantitativ. Man beaktar vare sig vad som mätts eller vad som sedan kan göras 

med det uppmätta resultatet.” 

    (Seymour, 1992, s 41) 

3.1.1 Undersökningsperspektiv 
Vidare bör också belysas utifrån vems eller ur vilket perspektiv uppsatsen är skriven. 

Ett generationsskifte inom ett ägarlett företag berör många parter och intressenter. I den 

här rapporten är dock företaget som subjekt och objekt det centrala. Företagets nya 

respektive tidigare ägare kommer därav att få spela en biroll i sammanhanget trots att 

bolaget som sådant inte är en fysisk person som kan förknippas med känslor, 

                                                
49 Seymour (1992) 
50 Strauss och Corbin (1998) 
51 Ibid. 
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funderingar eller åsikter. Detta till trots kan tillförlitligheten i uppsatsen styrkas genom 

att ägarnas starka koppling till bolaget är ett utav det ägarledda bolagets mest 

karakteristiska drag. För att förtydliga resonemanget kan kortfattat nämnas att det som 

är det bästa för företaget är ofta det bästa för ägaren eller ägarna. Att skriva rapporten 

utifrån företagets perspektiv är ett naturligt steg för att föra forskningen framåt eftersom 

det samhällsekonomiska perspektivet vägt tungt i tidigare studier liksom fokus på 

ägarna till denna speciella typ av företag. 

3.1.2 Kvantitativ metod – enkätundersökningen  
Riktlinjerna för vad som skall anses vara en vetenskaplig undersökning kommer från 

naturvetenskapliga modeller där kvantitativa mått, principfast metodik och 

återskapningsbar fakta alltid är förutsättningar för en trovärdig undersökning.52 Den 

kvantitativa metoden är den historiskt dominerande53 och karakteriseras av att forskaren 

fokuserar på fakta och utgår från antaganden om verkligheten, så kallade hypoteser.  

 

Målpopulation för enkätundersökningen 

Målpopulation är den population som avses att undersökas54 och utgörs i 

undersökningen av ägarledda svenska aktiebolag med 2-49 anställda.  Motiveringen 

därtill är främst att verket för näringslivsutveckling (Nutek) tidigare publicerat en i 

vissa avseenden liknande undersökning som riktat sig till bolag i samma 

storleksordning. För att kunna begagna sig av Nutek:s rapport55 för jämförelser och 

analyser valdes därför en identisk målgrupp. Som tidigare nämnts finns det omkring 

500 000 småföretag i Sverige vilket begränsar möjligheten till att studera samtliga 

företag, så kallad tvärsnittsstudie56. Statistisk slutledning handlar dock till mångt och 

mycket om att göra intelligenta gissningar med hjälp av slumpmässiga urval57. 

Statistisk inferens kallas förfaringssättet att utifrån representativa stickprov uttala sig 

om hela populationen. Metoden medför kompromisser såsom att man tvingas acceptera 

viss precisionsförlust eller statistisk felmarginal i mätningen. Det här bör dock sättas i 

proportion till fördelarna då undersökningen kan genomföras mycket snabbare och till 

                                                
52 Seymour (1992) 
53 Bell (2000) 
54 Nordgaard (2001) 
55 Jönsson (2004) 
56 Lekvall och Wahlbin (2001) 
57 Körner och Wahlgren (2000) 
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en väsentligt lägre kostnad än vid en totalundersökning.58 För ändamålet valdes så ett 

stickprov ut enligt förfaringssättet nedan.   

 

Rampopulation 

Rampopulation är den urvalsram som finns tillgänglig över målpopulationen, och 

utgörs ofta av ett register över människor, företag eller dylikt.59 Efter förhandlingar 

med Statistiska Centralbyrån (SCB) uppstod dock bekymmer då kostnaden för en lista 

enligt ovan skulle hamna utanför den begränsade budget som studien har. För att göra 

en så omfattande kvantitativ undersökning som avsikten med magisteruppsatsen var, 

kunde ett fullständigt obundet och slumpmässigt urval ej ske60. Av kostnadsskäl 

tvingades en avgränsning i målpopulationen bli att företagen hade E-postadress, vilket 

innebar att undersökningen riktades mot de företag som var lättast att nå61. I det här 

skedet knöts också kontakten med företaget Kompass62 vilka var villiga att bistå 

undersökningen med sitt företagsregister, i storleksordningen 1,8 miljoner företag, till 

ett mycket förmånligt pris.  

 

Registret innehåller 44 525 svenska företag, vilka snabbt reducerades till 15 324 

stycken när kriterier som antal anställda, E-post samt AB filtrerade. För att filtrera bort 

andra bolagsformer än aktiebolag skedde sökningen på bolag vars organisations-

nummer börjar med 5563. Urvalsmetoden torde kunna jämföras med ett klusterurval 

som skett i flera steg64 där det undersökta klustret utgörs av företag med E-post. Bland 

dessa 15 324 företag gjordes sedan ett obundet och slumpmässigt urval, vilket innebär 

att samtliga individer i populationen har samma sannolikhet att komma med65, genom 

en körning i statistikprogrammet Minitab. Efter samråd med Olle Eriksson på 

matematiska institutionen vid Linköpings universitet och Charlotte Hugoo på CMA 

(Centrum för MarknadsAnalys AB) valdes att enkäten skulle distribueras till 3000 

företag, med en målsättning att uppnå en svarsfrekvens på minst 30 procent. Rent 

intuitivt förstås också att precisionen i skattningarna ökar i takt med att 
                                                
58 Djurfeldt et al. (2003) 
59 Nordgaard (2001) 
60Olle Eriksson (2005-03-09) 
61 www.mah.se (2005-03-18) 
62 www.kompassonline.se (2005-03-18) 
63 www.bolagsverket.se (2005-02-07) 
64 Nordgaard (2001) 
65 Körner och Wahlgren (2000) 
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stickprovsstorleken ökar66, varför 3000 företag utgör en stabil grund för det fortsatta 

arbetet. 

 

Enkätens framtagning och utformning 

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt har enkätens omfattning minimerats till 

det yttersta. Enkäten utgörs av 31 frågor där ingen respondent har givits möjligheten att 

svara på samtliga frågor. Respondenten har dirigerats automatiskt till de frågor som rör 

det specifika företaget i den digitala onlineenkäten. Dirigeringen har skett genom dolda 

länkar som aktiveras utifrån hur respondenten svarar. Frågorna i enkäten har 

ursprungligen tagits fram utav uppsatsskrivarna men har sedermera kompletteras och 

redigerats i samråd med Företagarna67, Lindebergs Grant Thornton68 och CMA69. 

Därtill har enkätens utformning och frågornas inbördes ordning strukturerats i samråd 

med CMA70 för att underlätta för respondenterna vilket därmed borgar för en högre 

svarsfrekvens. Sist, men inte minst, gjordes några slutliga justeringar efter att ett 

testutskick till 24 respondenter utvärderats. Enkäten återfinns i bilaga 1. Läsaren bör 

dock påminnas om att den tryckta versionen endast bör ses som en grund eller mall till 

den slutgiltiga digitala versionen. Enkäten består som tidigare nämnts av 31 frågor 

uppdelade i 6 områden: 

 
Tabell 1 - Enkätens utformning 

Avsnitt Fråga Berörda respondenter 
Allmänna frågor 1-9 Samtliga 

Genomfört generationsskifte 10-19 Genomfört ett generationsskifte 
Inför generationsskifte 20-24 Inför ett generationsskifte 
Strategi och styrning 25-28 Samtliga 

Bakgrund 29-30 Samtliga 
Övrigt 31 Samtliga 

 
I så stor utsträckning som möjligt har fasta svarsalternativ använts, även detta för att 

göra enkäten så enkel som möjligt. De öppna frågor som återfinns i enkäten har använts 

för att täcka områden som inte kan besvaras med fasta svarsalternativ samt som 

komplement vid ”annat, nämligen” eller liknande för att få utförligare information. 

 

                                                
66 Djurfeldt et al. (2003) 
67 Lars Holm (2005-03-10) 
68 Sten Bergström (2005-03-22), Clas Niklasson (2005-03-22), Lisbeth Larsson (2005-03-23) 
69 Charlotte Hugoo (2005-03-09) 
70 Ibid. 
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Majoriteten av frågorna har som tidigare nämnts utformats med fasta svarsalternativ där 

respondenten ombetts kryssa för ett eller flera utav de alternativ som bäst 

överensstämmer med företagets situation. När skalor använts har de inrättats utefter 

antingen en nominal-, ordinal- eller intervallskala71, därtill har kvotskala också används 

på vissa frågor. De olika typerna beskrivs bäst genom en jämförande tabell: 

 

Tabell 2 - Indelning av mätskalor, Blaikie (2003) (egen bearbetning) 

Skala Förklaring Typer av kategorier Exempel 
Nominal En uppsättning 

kategorier för att 
klassificera objekt, 
händelser eller 
individer, utan 
rangordning 

Kategorierna är 
homogena, inbördes 
exkluderande och 
uttömmande 

Civilstånd, religion, 
etniskt ursprung 

Ordinal Som nominalskala, 
skillnaden är dock att 
kategorierna är 
rangordnade från högsta 
till lägsta 

Kategorierna ligger 
längsmed en gradvis 
skala, avståndet mellan 
dem kan dock inte antas 
vara lika 

Frekvens (ofta, ibland, 
aldrig) 

Intervall Parametrar i en fast 
skala 

Kategorier kan vara 
avskilda eller 
kontinuerliga med 
ungefärliga intervall och 
nollpunkt 

Attityd poäng, IQ 
poäng, antal grader 

 
Analysmetod 

Efterhand som den insamlade datan behandlades med statistiska metoder och 

analyserades kunde de uppställda hypoteserna verifieras eller falsifieras.72 Trots 

genomgående metodkontroll, så kommer alltid undersökningen och dess resultat att 

påverkas av undersökarnas agenda samt deras sociala och kulturella bakgrund. 

Faktorerna kommer att inverka på formuleringen av frågor och hypoteser likväl som de 

påverkar tolkningen av data och samband.73 Att löpande utvärdera och uppmärksamma 

objektiviteten var en naturlig del av den kvantitativa processen för att öka 

tillförlitligheten. Som nämnts tidigare är det dock vanligt att siffror anses ha magiska 

krafter då deras exakthet ger ett skenbart intryck av sanning och de kan därför upplevas 

som mer tillförlitliga och mindre spekulativa74. För att få hypoteser bekräftade och 

                                                
71 Blaikie (2003) 
72 Seymour (1992) 
73 Flick (2003) 
74 Trost (2005) 
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ytterligare förstärka tillförlitligheten kompletterades den kvantitativa delen med 

kvalitativa intervjuer, som beskrivs i nästföljande stycke. 

3.1.3 Kvalitativ metod – intervjuerna  
Kvalitativa metoder karaktäriseras av att data inte har sin grund i statistiska 

tillvägagångssätt eller på andra sätt kan kvantifieras med siffror.75 För att metoden skall 

ge ett rättvist och trovärdigt resultat krävs att förutfattade meningar kring det som skall 

studeras undviks i så stor utsträckning som möjligt. Metoden förutsätter vidare att 

inledningsfasen innefattar konkreta observationer av verkligheten för att sedan övergå 

till formande av generella mönster (modeller/teorier). Först efter denna fas i 

undersökningsprocessen har undersökaren möjlighet att utveckla en förståelse för den 

verkliga situationen.76 Genom att genomföra den kvantitativa studien först kunde den 

kvalitativa delen av studien direkt ägnas åt fördjupning i den empiri som tagits fram 

genom den kvantitativa studien. Trots en strävan efter högsta grad av objektivet torde 

resultatet i den här delen av studien generellt sett inte vara lika tillfredställande som i 

den som baserades på en kvantitativ metod. Istället fick objektiviteten ge vika och 

lämna plats för undersökarnas vilja och framförallt behov av att komma så nära det som 

studeras som möjligt. Genom att komplettera med en kvalitativ studie var tanken att 

komma närmare sanningen genom att lyssna till respondenternas egna ord och 

beskrivningar. Detta är att jämföra med den kvantitativa delen av undersökningen, där 

informationen baserades på svarsformulär med förutbestämda svarsalternativ som 

tillhandahölls av undersökarna.  

 

För att uppnå bästa möjliga resultat av de kvalitativa intervjuerna lades stor vikt vid 

förberedelserna, dels avseende respondentval, men också hur intervjuerna disponerades 

och hur frågorna formulerades. Det kanske största bekymret vid intervjumetod är att 

konstruera frågor som översätter utredningens syfte till konkret stimuli, som kan 

generera den information som behövs. Viktigt att tänka på är bl a att inte bli för 

målinriktad och därmed översätta undersökningens mål direkt i frågeställningarna. 

Frontalangrepp av det slaget bör undvikas om utmålande och mer beskrivande svar 

önskas.  

 
                                                
75 Strauss och Corbin (1998) 
76 Seymour (1992) 
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Frågans formulering kan också ge anvisning om förväntningar på svarets längd, då 

öppna frågor ger mer utrymme för eftertanke än slutna frågor som ofta kan besvaras 

med ett ja eller nej. Vidare bör språket i frågan anpassas för att respondenten skall 

kunna tillägna sig dess innebörd, och avge meningsfulla svar. Främmande och svårtytt 

språk riskerar annars att skapa en distans mellan intervjuare och respondent.77  

 

Målpopulation för den kvalitativa undersökningen 

Målpopulation för denna del av undersökningen utgjordes också av ägarledda företag 

som genomfört minst ett generationsskifte och som idag befinner sig mitt i 

generationsskiftesprocessen. Även andra intressenter såsom skattekonsulter, revisorer 

och banker ansågs som intressanta intervjuobjekt. Detta för att fördjupa kunskapen 

kring generationsskiftesproblematiken utifrån flera olika perspektiv. Den kvalitativa 

undersökningen skulle sedan komma att utgöra grund för jämförelser mellan de olika 

respondenternas/intressenternas tankar och funderingar kring det studerade problemet. 

Efter noggrant övervägande valdes två företag ut som både genomfört minst ett 

generationsskifte samt befinner sig mitt i processen för ytterligare ett. Utöver dessa två 

företag intervjuades representanter från Lindebergs Grant Thonton, BDO och 

Handelsbanken. Valet av undersöksobjekt växte fram genom de informella möten som 

föranledde uppsatsen. Då såväl Lindebergs Grant Thornton som BDO är nischade just 

mot ägarledda företag så föll sig valet på dem ganska naturligt. Per Andersson (Fd. 

Handelsbanken78) kontaktades också efter rekommendation vid ett av de informella 

möten som föregick uppsatsen, vilket också var fallet med de två generationsskiftande 

företagen. Företagen presenteras närmare i stycket nedan, medan de semi-

standardiserade intervjumallarna återfinns i bilaga 2 och 3 samt presenteras mer 

utförligt i stycke 3.5.4, intervjuareffekten.  

 

Slutligen bör understrykas att kvalitativa metoder har en förmåga att ge en helhetssyn 

på en situation, en såkallad holistisk syn. Den kvalitativa studien kan om den utförs på 

rätt sätt, ge en mer komplett bild, det totala sambandet.79 Risken finns dock att 

undersökaren överanalyserar och gräver djupare för att åtnjuta mer kunskap om en 

                                                
77 Seymour (1992) 
78 Fd. såtillvida att han jobbade där när kontakten upprättades men inte vid tillfället för uppsatsens                                           
färdigställande 
79 Seymour (1992) 
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specifik situation. Förfarandet kan leda till att forskaren gör tolkningar med bristande 

validitet (begreppet förklaras i stycke 3.3.2) vilket givetvis saknar värde i slutändan.80  

3.1.4 Företagspresentation 

Expandermetall AB 

Expandermetall AB utvecklar och tillverkar sträckmetallprodukter och har byggts upp 

genom tre generationer. Företaget startades 1972 och är beläget strax utanför Tranås. 

Idag omsätter bolaget cirka 8 miljoner kronor och försäljning sker såväl på den svenska 

marknaden som utomlands. Nuvarande VD/företagsledare är Christer Horte som tog 

över efter far sin 1988. Numera finns även Andreas Holmberg, son till Christer Horte 

inom bolaget. Andreas Holmberg är hälftenägare och startade sin bana i produktionen 

för att successivt slussas in i VD/företagsledarrollen. Företaget befinner sig mitt i 

generationsskiftesprocessen och beräknas vara klara inom ett par år. 

 

Granberg Interior AB 

Granberg Interior AB, som till vardags är känt som ”Granbergs” har funnits sedan 1870 

och drivs av femte generationen Granberg i Norrköping. Idag är verksamheten inriktad 

på både kök och badrum samt skötbord för barnomsorgen. Inom genren 

handikappanpassade kök är bolaget ledande inom EU och totalt omsätter bolaget cirka 

30 miljoner kronor och har idag 11 anställda. Lennart Granberg är VD/företagsledare 

och har tre söner arbetande i bolaget. Generationsskiftet har pågått under ett par år där 

äldsta sonen successivt slussats in i rollen som VD. Successionen beräknas vara klar 

hösten 2005.   

 

Lindebergs Grant Thornton 

Lindebergs Grant Thornton är ett revisions- och konsultföretag inriktat mot ägarledda 

företag. Bolaget har 600 anställda med 33 kontor utspridda över Sverige. 

Tjänsteutbudet innefattar bl a revision, rådgivning, redovisning, skatt och corporate 

finance. Bolaget grundades av Börje Lindeberg 1950 och ingår idag i nätverket Grant 

Thornton som finns över hela världen. Lindebergs har främst representerats av Sten 

Bergström som är skattejurist med huvudsaklig fokus på all juridik kring bolagsägande 

samt familjerättslig planering.  

                                                
80 Seymour (1992) 
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BDO 

BDO är en världsomspännande organisation av nationellt ägda revisionsbyråer med en 

tydlig fokus på ägarledda företag och dess ägare. Bolaget har 400 medarbetare och 

finns på ett 40-tal orter i landet. Genom den internationella samarbetspartnern BDO 

International finns bolaget representerat i drygt 100 länder världen över med 

tyngdpunkten i Europa. Tjänsteutbudet innefattar bl a revision, rådgivning, redovisning, 

skatt och verksamhetsstyrning. BDO har representerats av auktoriserad revisor, tillika 

partner Peter Broomé. 

 

Handelsbanken 

Handelsbankens historia går tillbaka till 1871 då ett antal framträdande företag och 

personer inom Stockholms näringsliv grundade Stockholms Handelsbank. Idag står 

banken starkt på den nordiska bankmarkanden med ett rikstäckande kontorsnät i 

Sverige och ett så gott som rikstäckande kontorsnät i de övriga nordiska länderna. 

Banken har representerats av en före detta anställd vid namn Per Andersson som de 

senaste åren jobbat under titeln rådgivare företagsmarknad. Arbetet utgjordes av 

konsultliknande rådgivning vid företagsförvärv och företagsöverlåtelser med en 

geografisk inriktning på östra Sverige.  

3.1.5 Kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 

För att hitta rätt metod riktas blicken mot undersöknings syfte och frågeställning som 

utgör stommen för uppsatsen. Utifrån ramen kan sedan avgöras vilket angreppssätt som 

är lämpligast att använda.81 Det är därför viktigt att inte slentrian, tradition eller socialt 

tryck påverkar valet av metod. För att öka tillförlitligheten och därmed användbarheten 

i undersökningens slutsatser har studien baserats på multipla metoder. Genom att 

kombinera de två ovan nämnda metoderna nyttjas två grundläggande och operationellt 

olika sätt att mäta samma sak82. 

 

Med syftet att utifrån identifiering av generella egenskaper hos ett fenomen kunna dra 

slutsatser och precisera och verifiera dessa inleddes datainsamlingen med en kvantitativ 

undersökning. Den kvantitativa ”verkligheten” ligger sedan som en något begränsad 

                                                
81 Lundahl och Skärvad (1982) 
82 Seymour (1992) 
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grund åt det ämne som skall studeras83. Genom att använda standardiserade frågor i 

enkätundersökningen frambringades en form av garanti för att respondenterna utsatts 

för samma impulser från undersökarnas sida. Onlineenkäten torde därför kunna ses som 

ett exempel på positivismens reduktion av sociala fenomen till fysiska fenomen.84 För 

att sedan konkretisera och förklara den insamlade informationen användes den 

kvalitativa metoden för att förmänskliga/fördjupa data på ett sätt som den kvantitativa 

metoden inte skulle klara av.85  

 

För att ytterligare förstärka trovärdigheten och därmed användbarheten av 

undersökningens resultat, användes fyra former av triangulering.86 Genom att 

kombinera de två grundläggande metoderna (kvalitativ och kvantitativ) uppfylls 

kriterierna för metodtriangulering då fler än en metod använts. Datatriangulering 

innebär att datainsamlingen har skett från olika källor, vilket torde vara väldigt vanligt 

och uppfylls även i den här studien, vilket presenteras senare i kapitlet. Nästa typ av 

triangulering är forskartriangulering, vilket innebär att studien har genomförts av fler än 

en person. Även det här trianguleringskravet uppfylls då magisteruppsatsen har 

genomförts av två individer. Slutligen skall även teoretisk triangulering belysas där 

innebörden är att flera olika teoretiska perspektiv används vid analys av data. 87 Den 

teoretiska trianguleringen kommer att presenteras mer detaljerat i kapitel 4; teoretisk 

referensram. 

3.2 Primär-, sekundär-, och tertiärdata 
Den information eller data som studien baseras på kategoriseras i tre huvudgrupper. 

Både den kvantitativa och den kvalitativa metoden som beskrivits ovan är tekniker för 

insamling av nya data om en viss situation. Den här typen av data som samlats in 

specifikt för undersökningen brukar allmänt beskrivas som primärdata88 och har 

utgjorts av enkäter och intervjuer. Undersökarna är själva ansvariga för primärdatan 

och hanteringen av denna. Ansvaret innefattar såväl design och utformning som 

                                                
83 Seymour (1992) 
84 Andersson (1979) 
85 Seymour (1992) 
86 Jensen (1995) 
87 Ibid. 
88 Svenning (2000) 
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insamlande och analys av datan.89 Den onlineenkät som distribuerades till 3000 företag 

utgör stommen till den primärdata som använts till uppsatsen varefter en kvalitativ 

studie vidareutvecklat de svar som enkäten frambringat.   

 

I andra fall finns redan informationen tillgänglig och behöver således inte samlas in 

eller sammanställas specifikt för studien. Datainsamlingen har gjorts av någon annan, 

antingen för ett generellt syfte eller för ett specifikt ändamål. Den typen av data 

benämns sekundärdata eller andrahandsdata.90 I studien har sekundärdata främst 

utgjorts av tryckt material som böcker, artiklar och informationsmaterial men också i 

otryckt form, då främst genom Internetsidor. De tertiära källorna utgörs av böcker och 

artiklar som baseras på sekundärkällor. Vanligen är de sammanfattningar av tidigare 

verk och kan vara till hjälp för att finna mindre djupgående diskussioner i en fråga91. En 

utav nackdelarna med tertiär data är att undersökaren hamnar ännu längre bort från 

verkligheten och den ursprungliga primärdatan. Källorna bör därför granskas extra 

noggrant utifrån vetskapen att rådatan med stor sannolikhet har utsatts för summering, 

kategorisering eller annan typ av manipulering.92 Tertiära sammanställningar har därför 

använts med försiktighet, dessutom torde de uppfattas väl triviala för att utgöra någon 

huvudsaklig del av källorna i en magisteruppsats. För att nå djupare insikt i ämnet 

utifrån ett akademiskt perspektiv baseras studien främst på primär- och sekundärkällor. 

3.3 Reliabilitet och validitet 
För att bedöma huruvida studien skall betraktas som tillförlitlig krävs en kritisk 

granskning av de data som samlats in och hur de har samlats in.93 Granskningen har 

skett genom säkerställande av undersökningens reliabilitet och validitet utifrån 

kontinuerlig utvärdering av mätinstrumenten och hur de använts vid datainsamlingen.  

3.3.1 Reliabilitet 
Utifrån den vetenskapssyn som ligger till grund för undersökningen bör krav ställas på 

dess reliabilitet. Med begreppet åsyftas i sammanhanget undersökningens 

tillförlitlighet. Hög reliabilitet karakteriseras av att undersökningen är oberoende av 

                                                
89 Blaikie (2003) 
90 Andersen (2004) 
91 Booth et al. (2004) 
92 Blaikie (2003) 
93 Bell (2000) 
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undersökare samt till vilken grad ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 

tillfällen om allt annat är lika94. Begreppet reliabilitet torde främst förknippas med 

kvantitativa studier. De ger generellt sätt ett starkare intryck av exakthet då resultat ofta 

presenteras med sifferuppgifter. I praktiken torde det vara så att siffrorna i sig 

symboliserar trovärdighet, precision och exakthet. De bakomliggande faktorerna får då 

en underordnad betydelse vilket gör att siffrornas trovärdighet kan överskattas. För att 

verifiera reliabiliteten testkördes den standardiserade onlineenkäten på en referensgrupp 

bestående utav 24 företag.  

 

Utifrån resonemanget kring den kvantitativa delen av undersökningen bör givetvis 

också nämnas att även de kvalitativa intervjuerna som gjorts och slutsatser dragna 

utifrån dem, krävt kritiskt granskning utifrån ett reliabilitetsperspektiv. Resultatet av 

intervjuerna skulle troligen kunna variera från gång till gång då respondentens 

dagsform normalt inte är konstant95. Vidare kan intervjuarens inverkan på respondenten 

göra så att utfallet varierar. För att reducera den risken har intervjuarna vidtagit åtgärder 

och framförallt haft problematiken i åtanke vid genomförandet av intervjuerna. En mer 

utförlig diskussion av ämnet förs i stycket 3.5.4, intervjuareffekter. Oavsett graden av 

reliabilitet, kvalitativ eller kvantitativ studie gäller att om en fråga inte är reliabel, 

saknar frågan också validitet, men bara för att reliabiliteten är hög behöver inte 

validiteten vara hög.96 För en tydligare förklaring av resonemanget krävs en närmare 

tolkning av begreppet validitet, vilket utreds nedan.  

Direkta
observationer

Direkta
observationer

Indirekta 
observationer
Indirekta 

observationer

Mätning/
tolkning

Mätning/
tolkning

SlutsatserSlutsatser

Modeller/verktyg

Är de giltiga (valida)?

Är de användbara (relevans)?

Är de tillförlitliga (reliabla)?

 

Figur 4 - Validitet/reliabilitet, Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) (egen bearbetning) 
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3.3.2 Validitet 
För att utreda validiteten i studien granskas i första hand mätinstrumentet. 

Granskningen görs utifrån grundregeln att instrumentet skall mäta det som avses men 

också hur väl resultat går att tillämpa på andra frågor och situationer97. Validitet torde 

vara avsevärt mer komplicerat att verifiera än reliabilitet, vilket baseras på att forskaren 

i praktiken inte kan vara helt säker på att insamlad data mäter det som den avser att 

mäta.98 Om mätinstrumentet inte mäter det som avses, kan undersökaren mäta och 

kontrollmäta hur många gånger som helst, resultatet kommer ändå att bli felaktigt.99 För 

att säkerställa studiens validitet har det som ska mätas klart definierats och avgränsats 

bl a genom möten med organisationen Företagarna100 samt med det välrenommerade 

marknadsundersökningsföretaget CMA101 och konsultbolaget Lindebergs Grant 

Thornton102. Med hjälp från företagen utformades onlineenkäten för att i möjligaste 

mån värja studien ifrån mätfel samt kartlägga bakgrundsfaktorer och identifiera 

såkallade orsak-verkan samband. Till syvende och sist torde validiteten i studien främst 

styrkas av att undersökarna själva kritiskt granskat de använda mätinstrumenten, samt 

att andra parter som de nämnda bolagen, involverats i granskningen.  

3.4 Generaliserbarhet 
En magisteruppsats skall leva upp till de krav som ställs på vetenskaplig forskning och 

dess resultat, det är således av högsta vikt att resultaten är generaliserbara. Slutsatserna 

ska vara användbara för någon, inte enbart för de specifika fallen i undersökningen utan 

i ett vidare perspektiv. Bakom kraven på generaliserbarhet ligger en kunskapssyn 

hämtad från forskning inom de naturvetenskapliga ämnesområdena103. 

Generaliserbarhetskravet är givetvis applicerbart på den här studien, men torde vara 

något svårare att verifiera då många utav variablerna är omöjliga att hålla konstanta 

(tid, dagsform, relationer med flera). Vidare har det framhävts att det i begränsade 

projekt, såsom i den här magisteruppsatsen, kan finnas otillräckliga grunder för att 

generalisera, om inte resultaten direkt kan relateras till en konkret verklighet.104   

                                                
97 Jörgen Dahlgren (2005-02-02) 
98 Bell (2000) 
99 Ibid. 
100 Lars Holm (2004-12-15) (2005-03-10) 
101 Charlotte Hugoo (2005-03-09) 
102 Sten Bergström (2005-03-22) 
103 Wallén (1996) 
104 Bell (2000) 
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Vidare diskuteras begreppet generaliserbarhet vanligen i termer av empirisk och 

teoretisk generaliserbarhet. Empirisk generaliserbarhet avser att det finns faktiska 

förhållanden i det material som undersöks, i datainsamling eller experimentsituationer 

som begränsar resultatens räckvidd. Teoretisk generaliserbarhet bestäms å andra sidan 

av teoretiska antaganden, avgränsningar och förenklingar. Teorier förutsätter normalt 

vissa förutsättningar och begränsningar för att vara applicerbara, därför måste det 

ifrågasättas om forskningsresultatet även kan användas i andra sammanhang. Detta 

torde vara av extra vikt vid fallstudier, då valet av undersökningsobjekt eller fall ska 

vara representativt eller vanligt förekommande.105 Det bör dock påpekas att en del 

teorier kan vara användbara vid en viss situation i ett bolag, t ex för att genomföra en 

förändring inom organisationen vid en given tidpunkt.106 Resonemanget har en central 

roll i den här uppsatsen då undersökningen baseras på de tydliga 

organisationsförändringar som sker vid ett generationsskifte. En typ av förändring som 

i normalfallet inte sker speciellt ofta, vilket kan utläsas ur ordalydelsen; 

generationsskifte.   

3.4.1 Anspråk på generaliserbarhet 
Empiri och analys kan också med viss träffsäkerhet tillämpas även på så kallade SME 

(Small och Medium Enterprises) som kännetecknas av att de har under 250 anställda. 

Uppmärksammas bör dock att träffsäkerheten är betydligt bättre för de minde än de 

större bolagen i gruppen. Utsagan baseras på att även många företag med fler än 50 

anställda ofta går under genren ägarledda företag. I SME företag är vanligen ägande 

och styrning nära knutna till varandra107 och de här bolagen beräknas stå för nära 70 % 

av alla arbetstillfällen och är därmed en viktig samhällsekonomisk resurs. Dessa bolag 

har också störst potential att skapa nya arbetstillfällen.108 
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3.5 Metodkritik 
För att underlätta för läsaren att utvärdera precisionen och tillförlitligheten i 

undersökningen kommer här att presenteras de frågor som kan påverka trovärdigheten i 

arbetet.  

3.5.1 Ramproblem i enkätundersökningen 
Alla individer i en population bör ha samma sannolikhet att komma med i urvalet109. I 

den kvantitativa undersökningen gick dock inte att undvika att en viss övertäckning 

skedde på urvalsramen i Kompass register. Detta då avgränsningen avseende antalet 

anställda till 2-49 inte gick att fullständigt tillgodose. Istället valdes slumpmässigt 3000 

företag med 1-50 anställda ut. Genom filterfrågor i enkäten har sedan de företag som ej 

matchat urvalsramen kunnat filtreras bort. Däribland förtjänar frågor om antalet 

anställda och huruvida företaget är ägarlett eller inte att nämnas.110 

 

Motsatsen till övertäckning är så undertäckning, vilket innebär att individer som 

inkluderas i målpopulationen ändå inte hamnar inom urvalsramen111. Även denna 

problematik har i uppsatsen varit svår att värja sig mot då kostnadsaspekten framtvingat 

en onlineenkät, vilket i sig utgår ifrån att mottagaren har E-post. Därav har många 

företag inte givits möjligheten att delta i undersökningen med de brister på 

tillförlitlighet i resultaten det bär med sig. Det innebär dock inte per automatik att 

precisionen i resultaten försämras då företagen som saknar E-postadress förmodligen i 

stor utsträckning är homogena med de företag som har tillgång till E-post.  

 

Vidare har inte aktiebolag vars organisationsnummer inte börjar med 55 erbjudits 

tillfälle att yttra sig i undersökningen. Det kan ha inneburit att vissa bank- och 

försäkringsaktiebolag som i övrigt matchat undersökningens urvalsram exkluderats då 

deras organisationsnummer börjar med 57. Dock torde antalet bank- och 

försäkringsaktiebolag med 2-49 anställda och som är ägarledda vara relativt få, varför 

deras frånfälle bör kunna accepteras utan att hela studien förklaras tillintetgjort. 

                                                
109 Körner och Wahlgren (2001) och Djurfeldt et al. (2003) 
110 Körner och Wahlgren (2001) 
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3.5.2 Teoriproblemet 
I beaktande skall tas att några av teorierna i kapitel 4 kan inkluderas i begreppet 

konsultlitteratur varför deras vetenskaplighet kan ifrågasättas. Motivet till att ändå 

använda teorierna är det enkla skälet att de är utarbetade just för den unika situation 

som ett generationsskifte innebär och därmed ger en god bild av den komplexitet som 

frågan medför och därmed också öka läsarens förståelse för problematiken kring ett 

generationsskifte. Övriga teorier är mer analogt tillämpliga på problemområdet men 

tillför en betydande akademisk tyngd och visar på att problematiken kring 

generationsskiften går att härleda till företagsstyrning i allmänhet. 

3.5.3 Bortfall 
I alla större kvantitativa undersökningar är risken för bortfall överhängande, så även 

här. Med bortfall avses att svar ej erhållits på en eller flera frågor, vilket kan bero på att 

respondenten vägrar att svara eller inte kan nås. Känsliga frågor och språksvårigheter är 

ofta en förklarande variabel bakom stort bortfall. Ett stort svarsbortfall kan också 

snedvrida undersökningsresultaten.112 För att undvika onödigt bortfall har enkäten 

utvärderats och omformulerats i flera faser, dels med CMA men också med 

regionchefen för Företagarna och konsultbolaget Lindebergs. Härigenom har frågorna 

kunnat förtydligas och därmed minskat risken för bortfall. Avslutningsvis så testkördes 

sedan enkäten på en testpopulation bestående av 24 företag, där möjlighet gavs att 

kommentera enkätens utformning och språk. 

 

Förhoppningen var inledningsvis att uppnå en svarsfrekvens på närmare 50 procent 

vilket visade sig svårt att åstadkomma. En svarsfrekvens på 30 procent är emellertid 

fullt acceptabel om stickprovet är tillräckligt stort113.  Genom programmet 

SurveyMonkey114 som användes för att genomföra enkätundersökningen kunde också 

en påminnelse skickas till de företag som inte besvarat undersökningen efter en vecka. 

Tack vare den funktionen kunde bortfallet begränsas till en rimlig nivå.  

 

I en ultimat undersökningssituation där varken tid eller kapital utgör begränsningar i 

samma utsträckning som under de här 20 veckorna med studiemedel hade en 
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fulltständig bortfallsanalys varit att rekommendera. Bortfallsanalys innebär att ett 

stickprov av respondenter som av en eller annan anledning valt att utebli kontaktas på 

nytt för att få ge sin syn på åtminstone några av frågorna. Härigenom kan sedan utredas 

huruvida bortfallsgruppen och respondentgruppen skiljer sig åt som grupp (heterogen), 

eller om de överensstämmer (homogen).115 Genom en sådan uppföljning skulle 

trovärdigheten och precisionen i arbetet ytterligare stärkas men tyvärr har en fullständig 

bortfallsanalys inte varit möjlig med beaktande av aspekterna ovan.  

26%

22%

6%

37%

9%

Ej målgrupp
Koncern
Teknikfel
Tidsbrist/Ointresse
Felaktig adress/existerar ej

 

Diagram I - Identifierat bortfall116 

Dock har något som kan liknas vid en bortfallsanalys kunnat inhämtas i materialet då 

109 respondenter formulerat sina skäl för sitt val att avstå enkätundersökningen via E-

post. Av dessa tillhör 22 % en koncern och faller därför utanför målgruppen för 

undersökningen. Andra som fallit utanför målgruppen är företag med enbart en anställd 

eller fler än 49, bransch- och företagarorganisationer vilka utgör 26 %.  Vidare är 37 % 

av företagsledarna inte intresserade alternativt saknar tid för att besvara enkäten. Vissa 

av dessa torde också falla utanför målgruppen, men denna andel har inte kunnat 

uppskattas. Avslutningsvis kan nämnas att 6 % inte ”kunnat” fylla i enkäten på grund 

av tekniska fel/handhavandefel samt att 10 företags E-postadresser inte längre är aktiva, 

vilket skulle kunna bero på att företaget inte längre nyttjar Internet i samma 

utsträckning alternativt gått i konkurs/avvecklats. Härav kan slutas att minst 48 % av 

respondenterna som angivit skäl för sitt uteblivna svar inte tillhör målgruppen för 

undersökningen, dvs ägarledda svenska aktiebolag med 2-49 anställda. Om detta skulle 

vara fallet för samtliga 3000 företag innebär det att 1560 utav företagen verkligen 

utgjort målpopulation medan resterande 1440 bolag egentligen kan kategoriseras till ej 

målgrupp istället för att som nu placeras i bortfall. Observeras bör dock att 

diskussionen baseras på spekulationer och inte på något sätt är statistiskt säkerställd.  
                                                
115 Charlotte Hugoo (2005-03-09) 
116 Vid svartvit utskrift gäller för “pajdiagram” att pajbitarna med start klockan tolv och medurs 
motsvaras av förklaringar till höger uppifrån och ner.  
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Då priset för E-post-adresserna varit klart pressat reducerades tyvärr också möjligheten 

att göra en mer omfattande analys av bortfallet direkt i företagsregistret, då enbart 

företagsnamn och E-post-adress inkluderats i överenskommet pris. Om tillgång till 

samtliga företags fullständiga uppgifter om hemvistort, antal anställda, omsättning osv 

erhållits hade en mer djupgående och vetenskaplig bortfallshantering kunnat göras, 

vilket läsaren bör ha i åtanke under den fortsatta läsningen. Risken för bias eller så 

kallade slumpmässiga fel kan därmed inte uteslutas från undersökningen.117  
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Figur 5 - Bortfall per region och antal anställda 

Med avseende på de 109 företag som ändå informerat om sin frånvaro har 99 av dem 

kunnat lokaliseras via Internetbaserade sökningar och den geografiska spridningen 

avseende dessa har varit god. Tyvärr har en liknande process avseende samtliga företag 

inom målpopulationen inte varit praktiskt genomförbart då tiden varit knapp. De tio 

företag som fortfarande saknas är de 9 % i diagram 1, vars E-post inte längre är aktiva, 

vilket kan bero på att företaget är nedlagt eller gått i konkurs. Ett större antal bortfall 

har kunnat skönjas kring storstadsområdena vilket torde kunna förklaras av att det finns 

fler företag i dessa regioner men kanske också av att konkurrensen där är större och att 

företagsledarna där därför inte anser sig ha tid att besvara enkäten, vilket skulle kunna 

snedvrida undersökningens resultat något. Förmodligen är dock antalet respondenter 

som faktiskt besvarat enkäten också högre i storstadsregionerna, vilket i så fall innebär 

att precisionen i undersökningen inte nödvändigtvis är sämre bara för att antalet bortfall 

i regionen är hög. 

                                                
117 Anders Nordgaard  (2005-05-24) 
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Om analys sker av antalet anställda så noteras att de större företagen är något mer 

angelägna att meddela varför de inte besvarat undersökningen än de mindre, förutsatt 

att fördelningen på antalet anställda i diagram II är en korrekt spegling utav 

verkligheten. Även detta skulle kunna medföra ett mätproblem i undersökningen, om de 

större företagen är överrepresenterade avseende svarsfrekvens. Inte att förglömma är 

dock att många av de större bolagen exkluderats i materialet då de inte tillhört 

målpopulationen (2-49 anställda), varför problemet reducerats automatiskt till viss del. 

Härmed kan också noteras att många av företagen som valt att inte besvara enkäten inte 

heller tillhört målgruppen då antalet anställda varit för få eller för många, precis som 

tidigare konstaterats. En förklaring till varför storföretagen är bättre på att ange skäl för 

uteblivna svar kan vara att de större företagen har mer specialiserade arbetsuppgifter 

och att VD/företagsledare därför har en mer administrativ roll i de bolagen och därmed 

snabbt tar ett beslut huruvida de ämnar besvara undersökningen eller ej och sedan 

underrättar undersökarna om sitt val, medan de mindre företagen kanske är mer 

upptagna i det dagliga arbetet och svarar om de hinner (vilket de inte alltid gör).  

3.5.4 Intervjuareffekten 

Vid analys och tolkning av den empiri som införskaffats för magisteruppsatsen är det 

viktigt att ta i beaktande i vilket sammanhang ”utsagan” inhämtats. Det kan lätt bli så 

att intervjuaren framkallat svaret genom sitt sätt att formulera frågan118. Ledande frågor 

eller värdeladdade uttryck är typexempel på snedsteg som kan omkullkasta 

objektiviteten i undersökningen. Ytterligare en aspekt som bör uppmärksammas är 

ordningsföljden på frågorna. De inledande frågorna bör skapa ett intresse för 

fortsättningen, frågornas inbördes placering bör skapa en logisk ordning och de 

känsliga frågorna bör ställas i slutskedet av intervjun. Därigenom reduceras risken att 

värdefull information går förlorad om respondenten väljer att avbryta intervjun.119  

Genom den kunskap som inbringats under litteraturstudierna och den feedback som 

erhållits på frågorna ämnas de invändningar som kan riktas mot den här delen av 

undersökningen reduceras. Vidare har intervjuerna spelats in parallellt som 

anteckningar gjorts löpande. Respondenterna har sedan erbjudits tillfälle att läsa 

                                                
118 Starrin och Svensson (1994) 
119 Seymour (1992) 
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igenom det material som därefter kommit att publiceras, utifrån de svar som de 

avlämnat.  
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4 Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med definitioner av en del vitala begrepp som läsaren måste ha 

kännedom om för att bättre förstå den fortsatta framställan. Därefter preciseras den 

kategori företag som undersökningen avser. Inledningen av kapitlet blir därmed en 

fördjupning av definitionerna i stycke 1.6. Vidare presenteras de teoretiska modeller 

och teorier som skall underlätta läsarens förståelse för problematiken kring 

generationsskiften, men också ligga till grund för en empirisk analys. 

4.1 Begreppsmässig referensram 

Generationsskifte 

Begreppet generationsskifte beskriver de händelser som blir följden av att 

företagsledaren i ett ägarlett företag närmar sig pensionsålder (eller av annan anledning 

vill minska sin inblandning) och därmed inom en relativ framtid kommer att avveckla 

sitt engagemang i företaget. Avvecklandet kan ske genom att någon i familjen (vid 

familjeföretag) tillträder verksamheten (med eller utan vederlag), att företaget säljs till 

någon eller några av de anställda alternativt till någon utomstående. En sista utväg är 

också att företaget avvecklas.120 Att generationsskifte är av en så avgörande betydelse 

för ägarledda företag beror på att det inte som i vanliga ledarskiften bara är VD: n som 

skall ersättas, utan såväl en företagsledare som en ägare i en och samma person. 

Alternativt kan enbart en ny VD/företagsledare anställas och företaget förbli i avgående 

företagsledares ägo, men då upphör också bolaget att vara ägarlett121. För att förtydliga 

att magisteruppsatsen främst avser ägarskifte och ledningsskifte i ägarledda företag, har 

begreppet generationsskifte valts. Valet skall dock inte tolkas som en avgränsning till 

familjeinterna transaktioner och överlåtelser.  

 

I uppsatsen kommer dock ingen direkt åtskillnad göras mellan begreppen då önskemål 

finns om att språket skall upplevas som levande, inte formellt byråkratiskt och 

enformigt. Därav kommer användandet av begrepp såsom skiften, succession, ägarbyte 

eller dylikt att användas och även då åsyftas den process som ett generationsskifte ger 

upphov till i allmänhet. I de fall det anses angeläget väljs dock ett av de mer precisa 

                                                
120 Jönsson (2004) 
121 Ibid. 
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uttrycken. Detsamma gäller ordval såsom företag, aktiebolag, bolag, verksamhet, 

organisation osv som också de kommer användas synonymt trots att uppsatsen 

avgränsats till aktiebolag, även det för att förbättra läsvänligheten. 

 

Det personella generationsskiftet avser en överföring av ledningsfunktionerna i 

företaget från den äldre generationen till en yngre generation. Scenariot är ofta förenat 

med förändringar av ägarstrukturen i företaget, vilket dock inte fordras. Ofta fokuseras 

det på den yngre generationens tillträde i verksamheten, men minst lika betydelsefullt 

för ett verkligt lyckat generationsskifte är myntets andra sida, dvs den äldre 

generationens sorti ur företaget. Som företagsledare i ett familjeföretag är det viktigt att 

reflektera över vilken bild som förmedlas till barnen om bolaget, om önskemål finns att 

det skall stanna inom familjen. Om företaget hela tiden förknippas med problem, 

ansträngd ekonomi och mycket arbete, blir bilden självklart negativ,122 eller som citatet 

nedan illustrerar det hela: 

 

”Skattemyndigheten jagar mig, kunderna vill inte betala sina räkningar, mina anställda 

vill inte arbeta och en vacker dag, min son, skall allt detta bli ditt”  

(Johansson och Lewin, 1992, s 131) 

 

Det ekonomiska generationsskiftet syftar till att på laglig väg skapa de finansiella 

villkor som krävs för ett lyckat generationsskifte utan att företagets kontinuitet och 

fortväxt äventyras. Det ekonomiska generationsskiftet kan genomföras självständigt, 

dvs utan att det personella skiftet genomförs samtidigt, vilket dock är ovanligt. Med 

andra ord kan generationsskiftet alltså ske med eller utan förmögenhetsöverföring.123 

 

Ägarledda företag 

Ägarledda företag definieras som bolag där företagsledaren och majoritetsägaren är en 

och samma person. Skillnaden i den här typen av bolag är att styrelsens åsikter inte 

behöver inväntas i viktiga frågor då företagsledaren själv tillsätter styrelsen och inte 

tvärsom, vilket är det normala förfaringssättet. Begreppet kan ofta sammanblandas med 

ett familjeföretag, trots att det finns vissa skillnader. Familjeföretag är med största 
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sannolikhet ägarledda medan ägarledda företag inte alls behöver vara ett familjeföretag. 

Någon distinktion av begreppen i vidare mening kommer dock inte göras då 

generationsskiftesproblematiken återkommer i samma utsträckning i båda 

ägarkonstellationerna.  Enligt Johansson och Lewin så definieras begreppet 

familjeföretag enligt följande: 

 

• Över 50 % av aktierna kontrolleras av en ”familjegrupp” 

• Familjen är aktivt engagerad i verksamheten 

• Familjemedlemmarna innehar betydande delar av företagets nyckelpositioner 

 

Generationsskiftesplanering 

Generationsskiftesplanering är den process som det innebär att skapa och implementera 

en plan för företagetsöverlåtelsen som designats för att matcha de finansiella och 

psykologiska behoven hos ägaren, nyckelpersoner i företaget och andra intressenter 

med kravet på företagets fortlevnad, going concern. I beaktande måste tas gällande 

skattelagstiftning, affärs- och likviditetsöverväganden samt familjerelationer, allt för att 

uppnå en omfattande/allsidig plan som tillgodoser företagets operationella frågor och 

långsiktiga mål. 

4.2 Teoretisk referensram 

För att lyckas med ett generationsskifte räcker det inte med att ha en plan för att 

undkomma att betala skatt, problematiken ligger djupare än så. Ägarledda företag utgör 

ofta den betydande tillgången för ägaren och den privata ekonomin och företagets är 

ofta starkt sammankopplade. För att trygga familjens framtid finns därför möjlighet att 

teckna olika pensions- och kapitalförsäkringar. Även om testamente upprättas därtill 

och liknande planering inför döden genomförs så är generationsskiftesplaneringen långt 

ifrån komplett.124 För att åstadkomma en mer uttömmande bild av hur 

generationsskiftesplanering bör gå till kommer ett antal modeller och teorier att 

presenteras, som inhämtats i form av sekundärdata genom allehanda litteraturstudier.  

 

De första teorierna och modellerna som presenteras behandlar en övergripande syn på 

management och strategi i småföretag. Applicerbarheten av teorierna är betydligt 
                                                
124 Henning (2004) 
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bredare än specifikt på generationsskiften. Teoretiskt startar inte problematiken just 

kring generationsskiftet utan troligen långt tidigare vilket lyfts fram genom en 

redogörelse av teorierna och modellerna enligt nedan: 

4.2.1 Management i småföretag 

4.2.2 Strategisk planering för förändring – Strategisk formulering 

4.2.3 Generiska strategier 

 

Därefter följer en redogörelse för primärt två teorier eller modeller som är direkt 

kopplade till generationsskiften och enbart behandlar den processen. De förstnämnda 

teorierna står för den akademiska tyngden medan de sista baseras på ren praktisk 

erfarenhet av komplexiteten kring generationsskiften.  

4.2.4 Francis C. Barton’s 10-step proces 

4.2.5 Ronald C. Reeces 3-stegsprogram 

 

4.2.1 Management i småföretag 

Som kan utläsas av rubriken används ordet management även i svensk text. Begreppet 

innefattar så mycket mer än bara styrning eller ledning som ofta är den svenska 

översättningen. Definitionen gör även den sig bäst på engelska. 

 

”Management is the process of getting things done through people” 

(Hodgetts, 1982, s 207) 

 

Definitionen klargör indirekt varför småföretagare ofta känner ett motstånd mot 

management, de måste lita på att andra får jobbet gjort. Problemet att våga släppa taget 

uppstår eftersom många företagsledare i ägarledda bolag genom åren har lärt sig att den 

enda personen de helt kan lita på är sig själva.125 Det finns dock en begränsning hur 

mycket arbete en människa klarar av, varför en företagsledare måste prioritera det han 

eller hon är bäst på och delegera övriga uppgifter till de anställda.126  

 

Personer i ledande befattning i små och medelstora företag blir idag fullständigt 

bombarderade av olika typer av förslag beträffande hur företag ska styras och ledas. Att 
                                                
125 Hodgetts (1982) 
126 Ibid. 
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effektiv ledning i småföretag kräver mer än bara morot och piska är idag allmänt känt. 

Vanligen är informationen dock inte anpassade till den specifika situationen utan ofta är 

det styrningsmodeller för stora företag som på ett krystat vis appliceras på små och 

medelstora företag.127 Grundtanken är dock god då många företagsledare måste förstå 

nyttan av management eftersom småföretag i viss utsträckning utsätts för större krafter 

av förändringstryck. Den guidning som strategisk management inkluderar skulle kunna 

förbereda företaget bättre inför större förändringar som ett generationsskifte.128 

Begreppet strategi används löpande i teoriavsnittet och definieras tydligt i avsnitt 4.2.2. 

 

Som nämnts tidigare begås ofta misstaget att betrakta småföretag som små versioner av 

storföretag, vilket förstås är en felaktig bild. De mest vitala skillnaderna som bör lyftas 

fram är avsaknaden av ett komplett managementteam samt ägarens eller ägarnas ofta 

O-diversifierade portfölj (dålig riskspridning på investerat kapital då företaget ofta är 

den enskilt största tillgången).129 Typiskt för mindre bolag är också att de har färre 

nivåer av beslutsfattare och att de är mer centraliserade. I många fall är 

centraliseringsgraden så hög att VD/företagsledare fattar alla större beslut helt på egen 

hand,130 ibland pga rädsla för att förlora självbestämmanderätten131, men också pga av 

bristen av mångfald av begåvade anställda på managementnivå. Specialistkunskaper 

saknas ofta på högre nivåer i många små och medelstora företag vilket ibland leder till 

att VD/företagsledaren själv får ta på sig rollen som marknadsförare, finansanalytiker, 

personalstyrningsexpert och liknande.132 Delegering av beslutsfattande och användande 

av professionell management är tydligt korrelerat med relativ och absolut prestation 

enligt flera studier.133 Skillnaderna som räknats upp leder till andra typer av 

problemfaktorer som t ex större affärsrisk, en relativt O-diversifierad produktportfölj134 

samt resursrestriktioner som kan begränsa valmöjligheterna av generisk strategi135, 

vilket behandlas i avsnitt 4.2.3. 

 

                                                
127 Begin (1985) 
128 Zimmerer och Scarborough (2004)    
129 Keasey och Watson (1993)     
130 Miller och Toulouse (1986) 
131 Keasey och Watson (1993) 
132 Longenecker och Moore (1991) 
133 Miller och Toulouse (1986) 
134 Keasey och Watson (1993) 
135 Hansson (2003)    
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Trots att ledning i både stora och små organisationer använder sig av liknande 

managementmetoder, skiljer sig deras arbetsuppgifter kraftigt åt. Framförallt blir 

skillnaderna slående för de personer som kommer från en stor organisation till en liten. 

Även om en del stora organisationer lider av dålig ledning verkar det som om små 

företag är extra känsliga för just bristen av duglig management. Många småföretag 

klarar sig precis för att kunna visa svarta siffror, de kämpar från dag till dag och månad 

för månad för att överhuvudtaget överleva. Företagsledare i ägarledda bolag antyder 

ofta just att de är så upptagna med dag till dag aktiviteter att de inte hinner planera för 

framtiden. Planering är lätt att skjuta på framtiden, fokus ligger ofta på att lösa mer 

brådskande angelägenheter kring försäljning och produktion. Genom att arbeta 

preventivt i förebyggande syfte kan strategisk planeringen (utförligare redogörelse i 

avsnitt 4.2.2) hindra att ”småbränder” uppstår i tid och otid. Däremot är det ett 

missförstånd att strategisk planering kräver specialistkunskap som överstiger 

kunskapen hos en ”vanlig” företagsledare. Det handlar snarare om att sätta sig ned och 

fundera vart företaget befinner sig och vart det är på väg.136  

 

Strategisk management är en komplex process, men den behöver inte göras mer 

avancerad än vad den verkligen är. Sammantaget är strategisk management ett försök 

att klara av de ökade kraven från både omgivningen men också internt inom 

organisationen genom att: 

• Se till att bolagets utveckling har en utstakad långsiktig riktning 

• Formulera och applicera en övergripande tanke bakom verksamheten 

• Genererara, implementera och kontrollera grundläggande strategier och 

substrategier137 

 

Det holistiska synsättet accepteras allt mer inom strategisk management. Istället för att 

fokusera på vissa delar av styrningsprocessen försöker man förstå den totala 

helheten.138 Ledningen måste därför etablera ett gränssnitt mellan bolaget och dess 

omgivning för att på ett optimalt sätt anpassa företaget till omgivningen eller 

omgivningen till företaget. För att en strategi ska vara framgångsrik krävs att den är 
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förenlig med bolagets mål och värderingar, resurser, förmågor och styrningssystem. 

Avsaknaden av denna strategiska passform är en vanlig källa till misslyckande.139 Det 

effektivaste sättet att utveckla ovan nämnt gränssnitt är genom strategisk planering. En 

övergripande diskussion kring strategisk planering följer i nästkommande stycke. 

 

4.2.2 Strategisk planering för förändring – Strategisk formulering 

De flesta företagsledare och personer i ledande befattning spenderar mycken tid 

tänkandes på framtiden. Resultat blir ofta en informell handlingsplan över vart företaget 

är på väg eller ibland en formell plan för hur företaget ska ta sig dit. Det senare brukar 

kallas strategisk plan och processen för att förbereda och utvärdera en sådan plan kallas 

strategisk planering. I vissa litteratur förekommer även begreppet strategisk 

formulering. Skillnaden mellan strategisk formulering och strategisk planering 

definieras i uppsatsen enligt följande princip: 

Strategisk formulering – processen där nya strategier identifieras och det bestäms 

vilken strategi bolaget ska följa. 

Strategisk planering – den process som ligger till grund för bestämmandet hur strategin 

ska implementeras.140  

 

Många strategiska begrepp har sitt ursprung i den militära världen. Ordet strategi 

härstammar från de forntida grekiska orden ”strategos”, som betyder härförare och 

”strategia”, som betyder fältherrekonst.141 Det råder idag ingen gemensam uppfattning 

bland forskarna kring grundläggande förutsättningar och teorier trots att ämnet har 

utvecklats mycket på senare år. Det är därför viktigt att koppla det strategiska arbetet 

till specifika fall. I uppsatsen används teorierna kring strategisk planering för att 

förenkla och förbereda generationsskiftet men även andra förändringar i det operativa 

arbetet.  

 

Under årens lopp har otaliga definitioner av begreppet strategi formulerats. En utav 

dessa definitioner lyder som följer: Strategi är att förstå en branschs struktur och 

dynamik, för att därigenom kunna fastställa organisationens relativa position i den 
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specifika branschen. För att sedan förbättra bolagets resultat krävs att branschens 

struktur förändras utifrån bolagets preferenser eller att bolaget förändrar sin 

position/situation inom branschen.142 

Bolaget
• Mål och värderingar
• Resurser och förmågor
• Struktur och system

BolagetBolaget
• Mål och värderingar
• Resurser och förmågor
• Struktur och system

StrategiStrategi
Branschomgivning
• Konkurrenter
• Kunder
• Leverantörer

BranschomgivningBranschomgivning
• Konkurrenter
• Kunder
• Leverantörer

 

Figur 6 - Strategi, länken mellan bolag och omgivning, Grant (2002) (egen bearbetning) 

Att ta fram en strategisk plan har inget egenvärde i sig utan skall ses som en väg för att 

nå speciella mål. Processen kan delas in i tre segment varav det första är strategiskt 

tänkande där fokus ligger på strategen och hur det strategiska tänkandet kan gå till. 

Därefter kommer strategisk formulering som fokuserar på strategi och hur ledningen 

ska organisera strategiarbetet för att få ut så mycket som möjligt av själva processen. 

Slutligen återfinns strategisk förändring där organisationen är det centrala. Segmentet 

ser till hur ledningen kan förbereda organisationen för förändring genom upprepning 

och förnyelse av strategisk planering.143 Inom ramen för syftet för uppsatsen ligger 

fokus på elementen strategi och organisation vilket illustreras genom figur 7. 

Strategiskt tänkande

Strategi formulering
Stra

tegis
k f

örändrin
g

Strategi
Organisation

Strateg

 

Figur 7 - Strategiska element, De Witt och Meyer (2004) (egen bearbetning) 

Strategi har med framtiden att göra och framtiden är okänd, vilket gör strategi till ett 

fascinerande men också frustrerande ämne. Bolagets framtida position kan påverkas 

genom planering, där strategi i sin tur kan användas som ett verktyg för att forma den 

framtid som eftersträvas. Strategisk planering främjar långsiktigt tänkande och 

engagemang då bolagets ledning tvingas till att förbereda bolaget och sig själva för 

framtiden, kanske även påverka den.144 Trots noggrann planering kan framtiden aldrig 

till 100 % sias. Utifrån det resonemanget argumenterar många forskare med bland 
                                                
142 Oliver (2001) 
143 De Witt och Meyer (2004) 
144 Ibid. 
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andra Henry Mintzberg i spetsen att en del strategier måste låtas växa fram utifrån 

omgivande förutsättningar. Bolaget har aldrig fullständig information och kan sällan 

med perfekt precision sia om vad framtiden har att utvisa.  

 

Fenomenet illustreras genom figur 8 och en återkoppling presenteras längre fram av 

Bowman och Ambrosini som applicerar tankarna på Porters generiska strategier. 

Planerad strategi

Avsiktlig noga övervägd strategi
Ej förverkligad 

strategi

Realiserad strategi

Framväxande strategi

 

Figur 8 - Avsiktlig och framväxande strategi, Mintzberg (1987) (egen bearbetning) 

Applicerbarheten på generationsskiftesfrågan 

Modellen ovan torde analogt kunna tillämpas på generationsskiftesfrågan. Tolkningen 

av figuren innebär då att den framväxande strategin är den tidigare generationens 

anpassning till omgivningens villkor, (då den strategiska planeringen ofta varit eftersatt, 

framförallt i de mindre ägarledda bolagen). Den planerade strategin blir härvidlag den 

nya generationens tankar och visioner. Vissa utav idéerna förverkligas såtillvida att de 

påverkar riktningen på den framväxande strategin, dvs den tidigare generationens 

planer mot en ny realiserad strategi. Ett generationsskifte innebär således avsiktligt eller 

ej, en form av strategisk planering så länge den nytillträdande generationens tankar 

skiljer sig från den avlämnandes. Bästa resultatet borde dock erhållas när den 

strategiska planeringen sker medvetet och metodiskt i samarbete med hela 

företagsledningen och bolagets styrelse. Tillvägagångssättet beskrivs därför mer 

ingående nedan. 
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Den strategiska planeringsprocessen 

Övergripande mål och strategier är ofta väldigt otydligt definierade och dåligt 

förankrade i många organisationer145, vilket ställer till bekymmer när ”luddiga” visioner 

och handlingsplaner ska förmedlas mellan generationer. I litteraturen förekommer 

många olika typer av exempel på hur framtagandet av strategier ska gå till. Den variant 

som presenteras här är en förenkling av Robert Anthony och Vijay Govindarajans 

modell över en formell strategisk planeringsprocess. För bästa resultat bör både den 

avlämnade och tillträdande generationen finnas representerade, tillsammans med övriga 

nyckelpersoner i företaget, varvid processen då kan ge organisationen: ett ramverk för 

att utveckla en årlig budget, förbättrade styrningsverktyg, en mekanism som tvingar 

personer i ledande befattning att tänka långsiktigt samt ett instrument för att rätta in 

personer i organisationen och tillsammans sträva efter samma mål med hjälp av unisona 

långsiktiga strategier.  

 

• Ramverk för utvecklande av en budget  

o Det är av yttersta vikt att ledningen har en klar idé om vart 

organisationen är på väg de närmaste åren och hur bolagets resurser ska 

användas på ett optimalt sätt. Den strategiska planen hjälper till med 

utformandet av detta ramverk och undviker därigenom att för många 

mindre strategiska angelägenheter direkt påverkar budgetarbetet (figur 9 

och 10). Detta är extra viktigt i samband med generationsskiften då dålig 

planering annars urholkar bolaget på kapital. 

Budgetering

Strategi A

Strategi B

Strategi C

Strategi D

 

Figur 9 - Utan strategisk plan, Anthony och Govindarajan (2001) (egen bearbetning) 

 

                                                
145 Anthony och Govindarajan (2001) 
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Budgetering

Strategi A

Strategi B

Strategi C

Strategi D

Strategisk 
planering

Strategi A

Strategi D

 

Figur 10 - Med strategisk plan, Anthony och Govindarajan (2001) (egen bearbetning) 

• Förbättrade styrningsverktyg 

o Formell strategisk planering är ett effektivt sätt att utbilda och utveckla 

personer i företagets ledning. Genom planeringsprocessen tvingas de 

tänka på bolagets strategier och hur de ska implementeras. Det är ingen 

överdrift att säga att det är processen i sig som är det mest givande, inte 

det dokument som är resultatet av processen.  

 

• En mekanism som tvingar personer i ledande befattning att tänka långsiktigt  

o Ledningen har en tendens att fokusera på dag till dag angelägenheter 

istället för att se ett steg längre, mot framtiden. Formell strategisk 

planering tvingar ledningen att ta sig tid (skapa tid) för att tänka igenom 

viktiga långsiktiga intressen.  

 

• Ett instrument för att rätta in personer i organisationen och tillsammans sträva 

efter samma mål med hjälp av unisona långsiktiga strategier 

o Diskussioner, debatter och förhandlingar som äger rum under processen 

stärker organisationen och underlättar konsensus inom ledningen.  

 

Naturligtvis finns det nackdelar med den strategiska planeringsprocessen som bör 

nämnas. T ex finns det alltid en risk att planeringen kan bli en byråkratisk formulär-

övning och givetvis är strategisk planering tidskrävande och processen kostar mycket 

pengar. För företag som befinner sig i en situation där ett eventuellt generationsskifte 

står för dörren eller någon annan typ av framtida osäkerhet eller förändring väger 

fördelarna dock tyngre. Generellt brukar det uttryckas att en formell strategisk 

planeringsprocess inte är nödvändig i små relativt stabila organisationer146. Ägarledda 

företag som står inför ett generationsskifte är allt annat än stabila, de står normalt inför 

                                                
146 Anthony och Govindarajan (2001) 
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en av de största förändringarna ett företag kan utsättas för; den att både ägare och 

VD/företagsledare byts ut.  

 

Strategisk planering på senare tid 

Strategisk planering har som nämnts tidigare endast påverkan på lång sikt. Strategi är 

inte en linjär vetenskap, komplexiteten ökar dessutom under ekonomiska 

omständigheter som kräver snabba beslut och är ännu tydligare om bolaget står inför 

stora förändringar.147 Timing och hastighet på förändring är oerhört viktigt och kan 

ledningen planera för förändring kan den också påverka hastigheten för förändringen.148 

De nya strategiska nyckelorden är enkelhet, organisation och timing. Tidigare var 

strategiska planer ofta väldigt avancerade och involverade bara delar av organisationen. 

För att planerna ska vara användbara och implementeringsvänliga krävs dels att de är 

lätta att förstå, dels att hela organisationen ska vara inkluderad (framförallt i mindre 

ägarledda bolag) samt att de måste vara aktuella och timade till dagens villkor med 

framtidens förutsättningar och utmaningar.149 En strategisk plan täcker vanligen en 

period över fem år och skall utvärderas och uppdateras årligen. Kortfattat visar planen 

konsekvenser hänförda till implementeringen av företagets strategier de kommande 

åren. Företagets strategi har slutligen en stor påverkan på bolagets struktur. Typen av 

bolagsstruktur påverkar i sin tur designen på organisationens styrningssystem. Även om 

organisationer finns i alla storlekar och former, kan detta samband identifieras,150 vilket 

innebär att strategisk planering kan hjälpa alla bolag oavsett storlek i rätt riktning, att 

påverka sitt öde. 

                                                
147 Huff (2001) 
148 De Witt och Meyer (2004) 
149 Eisenhardt (2002) 
150 Anthony och Govindarajan (2001) 
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Lyckad strategiLyckad strategi

Långsiktiga, ”enkla” 
och överenskomna mål

Långsiktiga, ”enkla” 
och överenskomna mål

Objektiv värdering 
av resurser

Objektiv värdering 
av resurser

Ingående förståelse av
konkurrerande omgivning

Ingående förståelse av
konkurrerande omgivning

Effektiv implementeringEffektiv implementering

 

Figur 11 - Vanliga element för en lyckad strategi, Grant (2002) (egen bearbetning) 

4.2.3 Generiska strategier - Generic Strategies 

Avsnittet presenterar Michael Porters generiska strategier som är användbara för att 

karaktärisera strategiska positioner i enklare och mindre detaljerad form. 

Grundläggande för positionering är variation, behov och tillgänglighet. Tre faktorer 

som måste identifieras och analyseras för bolagets specifika målgrupp. Genom att 

avsiktligt välja strategi utnyttjar man bolagets styrkor för att nå den speciella 

målgruppen. Att välja en strategi betyder i sin förlängning att andra strategier har valts 

bort. Genom en strategisk planeringsprocess, som beskrivits i föregående avsnitt, kan 

företagets ledning identifiera bolagets optimala konkurrenssituation och position inom 

en specifik bransch.151 

 

Enligt Porter finns det två centrala frågor som bör styra valet av konkurrenskraftig 

strategi. Den första frågan är hur attraktiv en bransch är för långsiktig lönsamhet samt 

identifikation av de avgörande elementen som påverkar lönsamheten. Den andra frågan 

är vilka de avgörande faktorerna är för att etablera en relativ konkurrensmässig position 

i den valda branschen. Grundtanken i frågeställningarna bygger på att alla branscher 

inte är lika lönsamma och att det i alla branscher finns bolag som är mer lönsamma än 

andra, oavsett hur den genomsnittliga lönsamheten ser ut. Ingen av frågorna är 

vägledande på egen hand, utan de behöver kompletteras av varandra. Vidare klargör 

Porter att båda frågorna är dynamiska vilket innebära att både branschens attraktivitet 

och den inbördes konkurrensmässiga positioneringen förändras över tiden.152  

                                                
151 Porter (1996) 
152 Porter (1985, ed. 2004) 
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Medan den första frågan kan utredas med hjälp av Porters femkraftsmodell, hanteras 

den andra frågan lämpligen med hjälp av Porters generiska strategier (Generic 

Strategies).153 I den här studien torde inte frågan beträffande val av bransch vara av 

prioriterad karaktär då uppsatsen behandlar generationsskiften vilket innebär att 

bolagen redan är etablerade i en specifik bransch. Siktet är istället inställt på att bena ut 

den andra frågan beträffande identifikation av konkurrenskraftig position och 

möjligheten att behålla och stärka densamma vid ett generationsskifte. Teoretiskt sett 

torde vissa strategier implementerade och framtagna enligt tidigare resonemang vara 

lättare att föra vidare vid ett generationsskifte. Påståendet utreds genom empiri och 

analys men för att kunna tillgodogöra sig diskussionen krävs inblick i de grundläggande 

tankarna kring generiska strategier och dess utveckling.    

 

Grundprincipen för att på lång sikt prestera över medel inom en specifik bransch är att 

besitta egenskaper som ger en hållbar konkurrensfördel (sustainable competitive 

advantage). Ett bolag kan ha mängder av styrkor och svagheter i jämförelse med dess 

konkurrenter, men i grunden kan de härledas till två konkurrensfördelar: lågkostnad 

eller differentiering.154  

KonkurrensfördelKonkurrensfördel

DifferentieringsfördelDifferentieringsfördel

KostnadsfördelKostnadsfördel

Samma produkt till lä
gre kostnad

Prispremium från unik produkt

 

Figur 12 - Konkurrensfördel (Competitive Advantage), Grant (2002) (egen bearbetning) 

Genom att tillämpa dessa styrkor antingen gentemot en bred eller en smal målgrupp kan 

tre generiska strategier urskönjas: kostnadsledarskap, differentiering eller fokus. Den 

sistnämnda typen har två varianter, kostnadsfokus och differentieringsfokus.155 De 

generiska strategierna illustreras genom den klassiska 2 x 2-matrisen (figur 13). 

                                                
153 De Witt och Meyer (2004) 
154 Porter (1985, ed. 2004) 
155 Ibid. 
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Kostnadsledarskap Differentiering
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Figur 13 - Generiska strategier, Porter (1985, ed. 1998) (egen bearbetning) 

Kostnadsledarskap 

Strategin är troligen den tydligaste av de tre och baseras på att ett bolag i en specifik 

bransch kan producera till en låg kostnad vid en given kvalitetsnivå. Bolaget har 

vanligen en bred målgrupp och riktar sig mot många olika segment. Kostnadsfördelarna 

åtnjuts t ex genom effektivisering av processer, patentskyddad teknologi, unik tillgång 

till stora mängder lågkostnadsmaterial, stordriftsfördelar eller optimerad ”outsourcing”. 

Producenten säljer sedan varorna antingen till ett marknadsmässigt pris för att dra nytta 

av en högre vinstmarginal, eller till ett pris under marknadspriset för att ta 

marknadsandelar.156 

 

Differentiering 

Differentieringsstrategin fordrar att produkten eller tjänsten har unika attribut som 

värdesätts av kunden. Fokus ligger på att utveckla ett eller flera attribut som uppskattas 

av en bred målgrupp i den specifika branschen för att sedermera positionera sig för att 

kunna möta efterfrågan. Unikheten belönas genom att varan efterfrågas till ett högre 

pris. En förutsättning är att prispremien är högre än merkostnaden för att göra varan 

unik. Till skillnad från kostnadsledarstrategin kan det finnas flera framgångsrika företag 

inom en bransch som alla tillämpar en differentieringsstrategi under förutsättning att det 

finns flera olika attribut som kunderna värderar och är villiga att betala extra för.157  

 
                                                
156 Porter (1985, ed. 2004) 
157 Ibid. 
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Fokus 

Den tredje typen är fokusstrategi och skiljer sig tydligt från de två tidigare eftersom 

syftet är att nå en smalare målgrupp. Inom segmentet strävar företaget efter att anpassa 

sin strategi antingen genom lågkostnad eller genom differentiering för att tillgodose de 

specifika kunderna. Genom att optimera strategin för det specifika segmentet hoppas 

företaget kunna avnjuta konkurrensfördelar trots att företaget inte har några egentliga 

konkurrensfördelar i ett större perspektiv.158 

 

”Stuck in the middle” 

Ett företag som anammar någon av de generiska strategierna men misslyckas med att 

uppnå den valda strategin befinner sig ”stuck in the middle”. Ett företag som befinner 

sig i denna position har ingen konkurrensfördel och kommer att prestera under medel i 

den givna branschen. Företaget konkurrerar på omöjliga villkor då kostnadsledaren, 

differentierare eller fokusföretag kommer att vara bättre positionerade i samtliga 

segment. Att befinna sig ”stuck in the middle” är vanligen en konsekvens av att 

företaget inte gjort ett aktivt val i hur företaget ska konkurrera.159 Det aktiva 

strategivalet som diskuterades tidigare i teorikapitlet, rörande den strategiska 

planeringsprocessen, klargjorde också att ett aktivt val per automatik innebär att något 

annat väljs bort, så kallade ”trade-offs”.160 Ett tydligt exempel är när ett 

differentieringsföretag som kännetecknas av kvalitetsprodukter, underminerar sin 

konkurrenskraft genom att sträva efter en kostnadsledarposition. Även fast kvalitén på 

produkten inte försämras genom kostnadsbesparingar, riskerar bolaget att förstöra sin 

image om de sänker priset på den efterfrågade produkten.161 

 

                                                
158 Porter (1985, ed. 2004) 
159 Ibid. 
160 Porter (1996) 
161 www.quickmba.com (2005-04-09) 
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Utveckling och kritik av teorin 

Porters teori beträffande generiska strategier är utan tvivel ett av de mest omfattande 

och inflytelserika bidragen till ämnesområdet strategi i organisationer. Enkelheten i 

modellen fångar mycket av komplexiteten som är naturlig i strategiska modeller, men 

den skulle ytterligare kunna förtydligas genom annorlunda tolkning, menar Miller och 

Dess. Istället för att tolka det som att modellen klargör tre distinkta strategier borde de 

tolkas som tre viktiga dimensioner av strategisk positionering.162 Vidare har studier 

visat att det inte finns några belägg för att det inte skulle gå att kombinera de olika 

strategierna, samt att de tre strategier som Porter skildrar inte räcker till för att beskriva 

alla de olika strategier som används av företag världen över.163 Vägledande är enligt 

Bowman och Ambrosini istället att skilja på planerad och realiserad strategi. Ett 

liknande resonemang har även förts av Mintzberg, vilket beskrivits tidigare (figur 8), 

men inte direkt applicerat på Porters generiska strategier. Bowman och Ambrosini 

visade genom sin studie att det centrala inte var strategin i sig, utan hur den 

förmedlades och uppfattades internt och externt. Vidare menar de att resultatet torde 

visa att det är lättare att förmedla en differentieringsstrategi vilket skulle vara 

förklaringen till varför flertalet differentieringsföretag presterar över medel i deras 

studie.164  

 

Ett generationsskifte innebär att företaget utsätts för starka förändringskrafter vilket 

kräver en tydlig strategi som är klart förankrad i bolaget och som också är 

förmedlingsbar. Det argumenteras också för att en lyckad differentieringsstrategi kan 

utvecklas naturligt till att innehålla delar av kostnadsledarskap. En situation av sådan 

art skulle t ex kunna påträffas när omständigheterna möjliggör expansion genom 

differentiering vilket i sin tur ger stordriftsfördelar. Fördelarna av att kunna producera i 

större skala leder ofta till lägre kostnad per producerad enhet vilket främjar en 

lågkostnadstrategi för att ta ytterligare marknadsandelar. En förutsättning för att 

strategin skall bära god frukt över tiden är att företaget strävar efter att bli 

kostnadsledare.165  

 

                                                
162 Miller och Dess (1993) 
163 Cambell-Hunt (2000), Miller och Dess (1993) 
164 Bowman och Ambrosini (1997) 
165 Hill (1988), Murray (1988) 
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Tillämpning på små och medelstora företag 

Konkurrensmässiga strategier utifrån Porters synsätt i små och medelstora företag 

erbjuder en del utmaningar men också flera möjligheter. Det tydligaste exemplet torde 

vara att kostnadsledarskap inte är helt sannolikt för många mindre företag.166 Många 

småföretagare arbetar i tron att de kan bli framgångsrika genom att sälja deras 

produkter till ett lägre pris än någon annan, en strategi som i normalfallet endast 

fungerar för stora företag som dominerar marknaden.167 Kostnadsfördelarna kommer 

ofta från stora volymer och en snabbare vandring längs erfarenhetskurvan (Experience 

Curve), som vanligen är att förknippa med större organisationer.  

 

Ett bra hjälpmedel för att optimera företagets kostnadsfördelning är Porters modell som 

beskriver värdekedjan (Value Chain)168. Syftet är att identifiera och studera varje 

element i kedjan för att hitta möjligheter för det mindre företaget att sänka sina 

kostnader under konkurrenternas nivå. Det mindre företaget gynnas här av dess 

flexibilitet då det har större möjlighet att flytta närmare en kund eller en råvara för att 

på så vis sänka bolagets logistikkostnader. Genom att använda modellen kan även 

differentieringsmöjligheter identifieras. Jakten på differentieringsstrategier torde vara 

mer gynnsam för mindre bolag än att sträva efter kostnadsledarskap. Även för detta 

ändamål kan modellen användas för att identifiera områden där potentialen är störst för 

differentiering. Den vanligaste lösningen är olika typer av samverkan med 

nyckelkunder för att på så sätt stärka relationen men även sänka reklamkostnader.  

 

Kostnadsledarskap och differentiering kan kräva en del extra av det mindre företaget 

men de två typerna av fokusstrategi är som klippt och skurna för mindre företag som 

ofta kännetecknas av unika styrkor och dess flexibilitet. I den akademiska litteraturen 

utgör små och medelstora företag majoriteten av de företag som lyckats extremt bra 

med olika nischstrategier. Det bör dock förtydligas att samtliga Porters generiska 

strategier är tillämpliga även på mindre företag, men i något mindre utsträckning.169 

Genom att ha en tydlig strategi som är förmedlingsbar och rotad i organisationen 

                                                
166 Beall (1998) 
167 www.sbanetwork.org (2004-04-07) 
168 Porters modell över värdekedjan kommer inte att få något ytterligare utrymme i uppsatsen, den 
intresserade kan finna en utförlig presentation av modellen i Competitive Advantage: Creating and 
sustaining superior performance, 1985, av Michael Porter 
169 Beall (1998) 
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genom grundläggande managementåtgärder och strategisk planering är företag bättre 

rustat inför stora förändringar, t ex ett generationsskifte. För att ytterligare fokusera på 

problematiken kring den specifika förändringen presenteras två teorier eller modeller 

som enbart är applicerbara på generationsskiften. 

 

”A small business that chooses to be focused, that is eager to build partnerships and 

that dares to innovate is likely to be well positioned for enduring success.” 

 (Beall, 1998, s 5) 

 

“Your goal, then, should be to focus on a specific market segment and price 

accordingly. Low prices work for only those who have high sales volumes.” 

(www.sbanetwork.org) 

4.2.4 Francis C. Barton’s 10-step process170  

Teorin eller modellen syftar till att hjälpa finansiella rådgivare vid generationsskiften. 

Genom att utgå från modellen nedan skall man genom ett processförfarande få svar på 

frågor som hur, när och till vem den befintlige företagsledaren skall lämna över sitt 

livsverk. Målet är att stabilisera värdet på verksamheten (ej dränera företaget på 

pengar), tillgodogöra så mycket nytta som möjligt vid överlämnandet och minimera 

skattekonsekvenserna, vilket sker enligt modellen nedan.  

 

1. Samla och analysera finansiell och rättslig/juridisk data 

Skapa en bild av företagets historia och verksamhet. Bli familjär med den 

bransch där företaget verkar och nuvarande aktiviteter. Granska finansiella 

rapporter, skattedeklarationer, affärsplaner och juridiska dokument. Försök 

förstå företagets kundbas. Analysera kapitalstruktur och kassaflöden samt 

eventuella dolda tillgångar. Finns kanske möjlighet för ett lyckat leveraged 

buyout? (Dvs en avyttring som finansierats genom en stor skuldbörda som 

återbetalas genom företagets stabila kassaflöde) Denna punkt tillsammans 

med de två nästkommande kan liknas vid en ”due diligence”. 

                                                
170 Barton (1993) 
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2. Kontakta klientens/företagets juridiska ombud  

(Torde vara mer vanligt förekommande i USA än i Sverige) 

Efter informations och dokumentsinsamlingen är det en god idé att kontakta 

företagets advokat. Genom ett nära samarbete uppnås gott samarbetsklimat 

och juridiska snedsteg undviks. Advokaten är också en bra referenskälla.  

 

3. Fastslå värdet av verksamheten 

Företagsvärdering liksom finansiell planering är mer av en konstform än en 

vetenskap. Poängen är att finna ett pris som säljaren är nöjd med samtidigt 

som köparen kan acceptera det. Förfarandet kan underlättas av att en objektiv 

”värderingsspecialist” konsulteras.  

 

4. Estimera planerade tillgångar och deras skatteeffekter 

Prognostisera framtida värden och vilka skattekonsekvenser de skulle medföra 

fram till företagsledarens beräknade pension. Genom att planera och vara 

förutseende kan likviditetskriser och liknande undvikas när arvs- och 

gåvoskatter (numera avskaffat), förmögenhetsskatter, uttagsbeskattning och 

reavinstskatter kommer på tal. 

 

5. Samla personlig och personalinformation 

Den kanske största utmaningen vid successionsplanering är att förstå hur 

relationerna inom företaget och eventuellt familjen fungerar, hur de olika 

individerna inverkar på företagets prestationer. Diskutera med 

företagsledaren, dennes familj och andra nyckelpersoner i företaget. Hitta 

lämplig efterträdare inom familjen eller kanske bland de anställda. Fasen är 

mycket svår då interna konflikter, avundsjuka och så vidare kan snedvrida 

bilden av verkligheten. Genom en öppen dialog kan missförstånd och 

tandagnisslan undvikas.  

 

6. Identifiera dispositiva och finansiella mål 

Generellt vill företagsledare minimera skatten, maximera tillgångsmassan som 

överförs på nästa generation men för den skull inte frånhända sig själv alla de 

resurser som byggts upp i företaget. Det är viktigt att belysa hur angeläget det 
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är att inte företaget dräneras på pengar om det skall kunna fortleva och 

utvecklas även efter företagsledarens frånträde. Det gäller att finna en rimlig 

balans mellan de olika intressena.  

 

7. Analysera familjemedlemmarnas behov och önskemål 

Försök finna huruvida det finns villiga familjemedlemmar som dessutom är 

kompetenta nog att ta över rörelsen. Kompetens och kunskap kan givetvis 

tränas in genom arbete i organisationen.  

 

8. Identifiera nya potentiella ägare och ledning 

Efter att utvärdering skett avseende finansiell och juridisk data och de 

önskemål som finns hos företagsledare, dennes familj och andra intressenter 

är det dags att fokusera på potentiella köpare, vilka kan vara konkurrenter, 

kunder, riskkapitalbolag, anställda m fl. Centralt i en välplanerad succession 

är att inte övertagaren begränsas av överlåtaren, utan måste få 

handlingsutrymme för egna idéer och tankar.  

 

9. Ge rekommendationer, revidera mål och tillhandahåll metoder 

När så klienten har valt vad som skall uppnås är det upp till rådgivaren att 

skapa ett ramverk för hur processen skall gå till. I beaktande måste tas den 

äldre generationens emotionella och finansiella farhågor. De skall sedan 

balanseras mot den yngre generationens egenskaper, hopp och behov. Ett tips 

är att inte försöka förutspå vad som kommer att hända utan berätta vad som 

kan komma att hända. 

 

10. Assistera vid implementering 

Efter att successionsplanen är utvecklad bör planeringsgruppen också skapa 

en aktionsplan för att implementera densamma. Aktionsplanen bör vara 

skriftlig och redogöra för vem som gör vad och till vilken tidpunkt det skall 

vara slutfört. I den här fasen havererar många successionsprocesser. För att 

undvika bakslag bör man kontinuerligt uppdatera aktionsplanen och följa upp 

eventuella avsteg från planen. Eventuellt måste också planen justeras utifrån 
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förändringar i skattelagstiftning, önskemål, familjerelationer eller andra 

viktiga frågor som legat till grund vid utvecklingen av aktionsplanen. 
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Figur 14 - Barton's 10-step process 

4.2.5 Ronald C. Reeces 3-stegsprogram171 (EIDD) 

Ronald Reece har utvecklat en modell som främst riktar sig till familjeföretag (men 

som också torde vara applicerbar på småföretag i allmänhet) och belyser vikten av de 

emotionella aspekterna. Han menar på att det finns två grundläggande anledningar till 

varför så många företag misslyckas vid generationsskiften, nämligen; dålig planering 

och emotionella konflikter inom familjen (mixing blood and business). Enligt Reece är 

det mycket angeläget att man aldrig glömmer bort att småföretag inte är som alla andra 

företag, eller som han uttrycker det hela; 

 

”…the most important thing to remember here is that family business is never just 

business” 

(Reece, 2003, s 30) 

 

Teorin går ut på att de “mjuka faktorerna” alltid är svårare att hantera än de ”hårda 

faktorerna”, dvs psykiska och emotionella frågor måste hanteras minst lika varsamt 

som de mer konkreta såsom finansiering och skattetekniska. Processen kallar han 

                                                
171 Reece (2003) 
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Emotional and Interpersonal Due Diligence (EIDD). Den mest karakteristiska 

komponenten för processen är att lyssna till olika intressenter, initialt till 

företagsledaren med respektive men sedan också till andra familjemedlemmar och 

intressenter. Utvecklandet av en successionsplan tar normalt mellan 12-18 månader och 

börjar med att alla intressenter intervjuas. För att familjeföretagen skall lyckas såväl i 

drift som vid generationsskifte finns tre ingredienser som förbättrar oddsen enligt 

teorin. 

 

1. Kontinuerliga och planerade familjemöten 

2. En strategisk affärsplan 

3. Extern representation i styrelsen 

 

För att undvika onödiga konflikter bör familjeföretagen ha planerade familjemöten 

fortlöpande. Genom att ha en fastställd agenda och att inte blanda affärsrelaterade 

frågor med familjesammankomster ökar sannolikheten för fortsatt goda relationer och 

en god utveckling på företaget. 

En strategisk 
affärsplan

Kontinuerliga 
och planerade 
familjemöten

Extern 
representant i 

bolagets 
styrelse

 

Figur 15 - Reeces 3-stegsprogram 

En strategisk affärsplan är något som samtliga företag kan förväntas ha men som 

mindre företag ofta saknar, alternativt finns de kanske bara i huvudet på grundaren. 

Genom att ha en tydlig och väl kommunicerad strategisk plan ges de anställda 

möjlighet att se varåt företaget strävar och blir förhoppningsvis därmed mer engagerade 

i att nå företagets mål och visioner. En strategisk plan torde också underlätta vid ett 

generationsskifte, då det fortfarande finns tydliga mål och riktlinjer när den äldre 
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generationen lämnar över verksamheten. Vikten av strategisk planering för förändring 

kommer ytterligare att belysas i en senare teori. 

 

Den tredje och sista ”ingrediensen” är en extern representant i styrelsen, som kan bidra 

med erfarenhet, kunskap och en mer objektiv bild. Många företagare är dock 

tveksamma till att anlita externa styrelseledamöter och vill hellre sköta sig själva. En 

grundläggande företeelse som är gemensam för komponenterna är också en sund och 

bra kommunikation, att man både är villig att lyssna och att tala. Inte som en 

företagsledare uttryckte sig: 

 

”You know, around my family business we communicate real well. I talk; they listen!” 

(Reece, 2003, s 31) 

4.2.6 Kompletterande modeller 

Teorierna och modellerna ovan kompletteras också av Lanes172 – ”five key steps” och 

Gregg van Werts173 ”sexpunktsprogram” för lyckade generationsskiften. Dessa båda 

modeller är dock starkt fokuserade på familjeinterna generationsskiften och dessutom 

relativt jämförliga med de redan presenterade teorierna/modellerna varför de ej kommer 

att redogöras för i sin helhet. De anser att det är en skyldighet såväl mot familjen som 

mot anställda och kunder att påbörja planeringen i god tid. Familjen skall också 

involveras i verksamheten tidigt för att identifiera sig med företaget och se 

möjligheterna inom verksamheten. Vidare anser de båda att det är viktigt att det finns 

en ekonomisk buffert utanför företaget. Genom att avsätta pengar från bolaget till 

pensionsfonder, kapitalförsäkringar och liknande instrument så skapas möjligheten att 

den avträdande generationen kan försörja sig även efter att bolaget överlåtits till nästa 

generation. Härigenom undviks också att bolaget urholkas på tillgångar varför 

företagets fortlevnad skyddas. En sista punkt de har gemensamt är timing. De anser att 

generationsskiftet ska tillåtas ta den tid det behöver men inte mer än det kräver. När den 

nya generationen står redo att ta över så är det också dags att lämna över ansvaret för 

företaget. Den förre företagsledaren kan dock kvarstå som rådgivare men inte som 

ledare av den operativa verksamheten.  

                                                
172 Lane (2004) 
173 Gregg van Wert (2004) 
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Styrelsens roll i successionsplaneringen har blivit allt viktigare på senare tid, men 

avlämnade VD/företagsledare är fortfarande personen med mest kunskap kring vart 

företaget är på väg och vad som krävs för att nå uppsatta mål. En utav de absolut 

viktigaste uppgifterna för en VD/företagsledare är att leda företaget genom en lyckad 

succession. Att besluta om vem som ska efterträda kan vara svårt, men att genomföra 

en smidig övergång är svårare.174 

 
 

                                                
174 Torres och Pasmore (2005) 
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5 Empiri och analys 
För att underlätta för läsaren av magisteruppsatsen kommer såväl empiriska 
diskussioner som analys att presenteras i direkt anslutning till respektive diagram ifrån 
den kvantitativa undersökningen. Med utgångspunkt i de kvalitativa intervjuerna 
kommer också ett mer djuplodande resonemang att föras kring vissa frågor.   
 

5.1 Svarsfrekvens, filtrering och allmänt om urvalet 
För att undvika övertäckning i undersökningen inkluderades vissa frågor som sedan 

kom att utgöra filter för den valda populationen. Då undersökningen riktats mot 

ägarledda svenska aktiebolag med 2-49 anställda är det därför viktigt att kontrollera att 

det företagsregister som utgicks ifrån också innehöll företag som passade in på den ram 

som ställts upp.  

4%

50%
32%

10%
4%

1
2-10
11-25
26-49
50-

 

Diagram II - Antal anställda (se fråga 30, bilaga 1) 

Bland respondenterna har 4 % för få anställda och ytterligare 4 % för många anställda 

för att överensstämma med den tilltänkta populationen. I undersökningen är därför de 

här bolagen bortfiltrerade och ger därmed inget utslag i studien. Som synes av 

diagrammet är de flesta responderande företagen mindre till sin natur med 2-10 

anställda. Ungefär vart tredje företag har 11-25 anställda och ca 10 % av den 

undersökta populationen har mellan 26-49 anställda. 

 

86%

14%
Ägarledda
Ej ägarledda

 
Diagram III - Andel ägarledda bolag (fr.2) 
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Filtrering har också gjorts avseende huruvida företagen är ägarledda eller inte. 

Träffsäkerheten har här varit god då hela 86 % av responderande företag är ägarledda. I 

beaktande skall då tas att Kompass företagsregister inte kunnat sortera bort företag efter 

denna variabel vid den gallring som beskrivits mer ingående i metodkapitlet. De 14 % 

av företagen som inte är ägarledda har sedermera filtrerats bort. 

47%

22%

28%

3% Nej, samtliga styrelseledamöter
är nära släkt med
företagsledaren/VD
Ja, en styrelseledamot saknar
familjeband till
företagsledaren/VD
Ja, flera styrelseledamöter
saknar familjeband till
företagsledaren/VD
Företaget saknar styrelse

 

Diagram IV - Styrelsesammansättning -associationsform (fr.4) 

Den sista filterfrågan som inkluderats i enkäten handlar om styrelsens sammansättning 

och därmed indirekt också associationsform. Undersökningen riktas som bekant till 

svenska aktiebolag men då företagsregistret som använts för urvalsram inte uppdateras i 

realtid, kan företag som bytt bolagsform nyligen bli felaktigt utvalda. Fenomenet kallas 

övertäckning och har genom kontrollfrågan/orna ovan kunnat undvikas i stor grad. 

Dock kan en viss undertäckning ha skett då vissa företag som vid registreringstillfället 

inte varit aktiebolag men som numera är detta inte beretts tillfälle att besvara enkäten. 3 

% av företagen saknar styrelse och torde därmed inte utgöra aktiebolag, då den 

tvingande aktiebolagslagens 8 kapitel 1 § stadgar: Ett aktiebolag skall ha en styrelse 

med minst tre ledamöter. I ett privat aktiebolag får styrelsen dock bestå av en eller två 

ledamöter, om det finns minst en suppleant. På förekommen anledning har också 

företagen som saknar styrelse exkluderats ur undersökningen.  

 

Till saken hör att flera av företagen figurerat i fler av filterfrågorna, då några av de för 

stora företagen (antal anställda) inte heller varit ägarledda, eller de mindre företagen 

som inte längre är aktiebolag. Avslutningsvis kan då konstateras att problemet med 

övertäckning således torde till stor del vara avvärjt medan undertäckningen inte kunnat 

beaktas i samma utsträckning. Totalt har därmed 747 företag givits tillfälle att passera 

de filterfrågor som uppställts.  
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Respondenternas befattning 

Resultatet av undersökningen baseras på 897 svarande respondenter utifrån 3000 

utskickade enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 29,6 %. Bland dem som inte svarade 

har något som kan liknas vid en bortfallsanalys gjorts på 109 respondenter, vilket 

motsvarar ytterligare 4 % av samtliga potentiella respondenter. Det oidentifierade 

bortfallet blir därmed 66 % eller 1994 svar, dock torde stora delar av bortfallet inte 

tillhöra målpopulationen (se 3.5, metodkritik). Svarsfrekvensen är inte optimal då ett 

stort bortfall alltid genererar en viss osäkerhet. En svarsfrekvens på omkring 30 % torde 

dock inte förkastas, framförallt då antalet respondenter i absoluta tal är så pass högt 

som 897 personer. Hade vare sig tid eller resurser utgjort någon begränsning för studien 

hade förmodligen en bättre svarsfrekvens kunnat uppnås. Siffror kommer framgent i 

studien att presenteras i procent eller bråkform då avsikten är att kunna applicera datan 

på hela populationen varvid absoluta tal torde vara mindre intressanta.  
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Annan, nämligen

 
Diagram V - Respondenternas befattning (fr.1) 

Genom att reda ut respondentens förhållande till företaget kan trovärdigheten i studien 

och dess precision lättare uppskattas. I undersökningen uppger 74 % att de är 

VD/företagsledare medan 8 % betraktar sig som styrelseledamot i första hand. Läsaren 

bör då ha i åtanke att VD och styrelseordförande ofta utgörs av samma person i 

ägarledda företag, vilket är målgruppen för undersökningen. Vidare kan konstateras att 

10 % valt annan ledande befattning och 8 % svarsalternativet ”annan, nämligen”. 

Gruppen består till stor del av personer som önskat förtydliga sin roll vid annan ledande 

befattning eller har flera roller inom företaget såsom VD och styrelseledamot, delägare 

och styrelseledamot. Tyvärr har det också smugit sig in någon lageransvarig, ett par 

inköpsansvariga samt några mailadministratörer. Tillförlitligheten i den senare 

kategorin kan men behöver inte vara sämre än övriga respondenters och gruppen utgör 

endast omkring 0,5 % av samtliga i svarsgruppen. 
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Då misstankar fanns om att en stor andel av de ägarledda företagen också är 

familjeföretag inkorporerades en fråga härom i enkäten. Med frågan förtydligas att de 

ägarledda företagen till stor del är familjeföretag och att det därför ofta faller sig 

naturligt att föra ett resonemang kring familjen och familjerelaterade frågor i samband 

med ägarledda företag. 

 
Familjeföretag 
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Nej, inte ett familjeföretag
Ja, 1:a generationen
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Ja, 3:e generationen
Ja, nämligen

 
Diagram VI - Familjeföretag (fr.3) 

Tidigare studier175 visar att endast omkring 30 % av familjeföretagen överlever första 

generationsskiftet, dvs från grundaren till dennes avkomma medan knappt 10 % når 

tredje generation. Resultaten kan bero på att företaget misslyckats vid successionen, 

avvecklats eller avyttrats till ”utomfamiljär” köpare. Siffrorna från tidigare studier 

bekräftas också i den här magisteruppsatsen, där det tydligt framgår att antalet 

familjeföretag reduceras kraftigt i takt med vilken generation det tillhör. Ett företag i 

undersökningen har trotsat alla odds och är nu enligt egen tolkning i tionde 

generationen. Bland företagen som svarat ”Ja, nämligen” tillhör fjärde eller femte 

generation de mest frekventa svaren. I studien framkommer att omkring 71 % av de 

undersökta företagen är familjeföretag, vilket även det stämmer väl överens med 

internationella studier176. 

 
 
 
 
 
 

                                                
175 Wejkum (1998), Lane (2004), Shephard och Zacharakis (2000), med flera 
176 Malinen (2001), Barton (1993), Johansson och Lewin (1992) 
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VD/företagsledares ålder 
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Diagram VII - VD/företagsledares födelseår (fr.29) 

Att generationen 40-talister är en stor kull är ett faktum som troligen gått få obemärkt 

förbi. Under kommande 10-årsperiod kommer således en stor del av den svenska 

befolkningen att gå i pension. För att bilda sig en uppfattning om hur vital 

generationsskiftesfrågan är i de ägarledda bolagen har därför en kartläggning gjorts 

avseende företagsledarnas ålder i dessa företag.  

 

Bland de ägarledda svenska aktiebolagen med 2-49 anställda som svarat på 

undersökningen har hela 44 % en VD/företagsledare som är född på 40-talet eller 

tidigare. Bland noterade bolag eller åtminstone större aktiebolag där ägandet är mer 

spritt hade det inte varit anmärkningsvärt att många företagsledare kommit till åren då 

deras roll förutsätter mycket erfarenhet och kompetens. Det torde därför vara vanligt att 

en extern VD rekryteras främst baserat på sina meriter. I de ägarledda bolagen däremot 

bör antalet företagsledare inom respektive generation snarare ge uttryck för 

generationens storlek men också företagssamheten i generationen, då det som är 

kännetecknande i de ägarledda bolagen är att ”majoritetsägaren” och företagsledaren i 

stort sätt är synonymt. Ett par förklarande variabler bakom de yngre generationernas 

relativt låga företagsamhetsgrad kan dock vara att de inte haft samma tid på sig att 

starta företag, de inte hunnit bygga upp något kapital att investera i verksamheten 

och/eller vill få mer erfarenhet innan de startar företag. 

 

Den genomsnittlige åldern som soloföretagare avser att gå i pension är 60,7 år enligt 

småföretagarbarometern (våren 2003)177. Om den siffran är relevant även för ägarledda 

                                                
177 Jönsson (2004) 
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bolag skulle det innebära att en majoritet av dagens företagsledare avser att pensionera 

sig inom de närmaste tio åren. Vilket skulle innebära en stor utmaning för såväl 

företagen som för svenskt näringsliv och icke att förglömma den svenska välfärden. 

 
Styrelsens sammansättning 
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Diagram VIII - Styrelsens sammansättning (fr.4) 

Bland de undersökta företagen anger 28 % att de har flera styrelseledamöter som saknar 

familjeband till företagets ledare (VD) och i 23 % av bolagen saknar en styrelseledamot 

sådana kopplingar. Vad som dock är än mer intresseväckande är att nästan hälften av 

företagen helt saknar externa ledamöter i bolagets styrelse. Enligt flera teorier, 

däribland Reeces 3-stegsprogram (EIDD) som redogjorts för i teoretiska referensramen, 

är just externa ledamöter i styrelsen en av de viktigaste ingredienserna för att lyckas 

med successionen. Av förståeliga skäl kan det vara svårt att dela med sig av ”företagets 

hemligheter” med externa styrelseledamöter, men det kan också innebära stora fördelar 

att engagera kunskap och erfarenhet från externa källor. Det är dock inte ett 

självändamål att anlita extern kompetens i styrelsen. Väljer man att göra det skall de 

också kompenseras för sitt arbete och krav skall ställas på att de verkligen bidrar i det 

strategiska arbetet178. Fördelarna belyses också genom de kvalitativa intervjuerna där 

nedan citat vittnar om externa ledamöters betydelse i styrelsearbetet.  

 

”Externa kvalificerade personer ska man ha i styrelsen, om inte annat för att hålla lite 

tryck på sig själv…någon som påminner och trycker på” 

  Christer Horte 

Expandermetall, 2005-04-19 

 

                                                
178 Per Andersson (2005-04-13) 



EMPIRI OCH ANALYS 

 68 

”…att ha en extern styrelseordförande är oerhört värdefullt......man ska 

dock akta sig för att anlita någon som man känner för väl, samt tillse att 

den tilltänkte innehar en kompetens som övriga inom ledning och styrelse saknar..." 

Andreas Holmberg 

Expandermetall, 2005-04-19  

 

”Styrelsens arbete är väldigt viktig för den långsiktiga planeringen…företag med 

omsättning uppemot 5 miljoner bör ha en aktiv extern ledamot som inte är operativt 

verksam i bolaget…” 

Peter Broomé 

BDO, 2005-04-14 

 

Genom att utnyttja möjligheterna med dessa styrelseledamöter kan deras kompetens 

bidra vid det strategiska arbetet men också utgöra en mer objektiv grund när det gäller 

utvärderingen av lämpliga efterträdare till företagets VD. Härigenom kan många 

relationsbaserade konflikter undvikas och energin istället läggas på mer värdeskapande 

verksamhet, då det annars kan vara mycket svårt att särskilja familje- och 

affärsintressen. I många mindre företag är dock styrelsearbetet onekligen eftersatt och 

en försummad styrelsefunktion, där t ex styrelsen uteslutande består av 

familjemedlemmar, försvårar det personella generationsskiftet. Vid en analys av 

materialet och statistiska beräkningar (bilaga 4) har också ett samband kunna 

konstateras att familjeföretagen är sämre på att anlita externa styrelseledamöter än 

övriga ägarledda bolag. En stark och välfungerande styrelse skulle minska företagets 

beroende av en enskild individ (VD). En strävan för företagen bör därmed vara att ha 

en samordnad och stabil styrelse som kan hantera problem kring generationsskiftet även 

om det kommer oväntat och plötsligt. 
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Åtgärdsplan vid oförutsedd händelse 
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Diagram IX - Åtgärdsplan vid oförutsedd händelse (fr.7) 

Som beskrevs i föregående bildtext avseende externa ledamöter i styrelsen är det viktigt 

att disponera en stark styrelse ifall att det oväntade inträffar. I undersökningen har 

också en fråga om eventuella åtgärdsplaner vid oförutsedda händelser, såsom allvarlig 

skada på företagets VD eller i värsta fall dennes frånfälle, inkluderats. Av frågan kan 

slutas att en majoritet av respondenterna helt saknar en plan för sådana händelser och 

att omkring vart fjärde företag i undersökningen har en utarbetad plan. Omkring en 

femtedel av företagen har också insett vikten av åtgärdsplaner för oförutsedda händelser 

och är nu i planeringsstadiet avseende en sådan. Några procent av respondenterna har 

förtydligat sina tankar kring åtgärdsplaner och däribland förtjänar svar som; 

kompetensen finns runt omkring bland anställda eller släktingar, flera ägare som är redo 

att ta över eller försäkringar som faller ut att nämnas.  

 

Ännu en gång kan ses hur betydande de sociala och emotionella faktorerna är i mindre 

bolag. Att föra diskussioner kring och planera för skada eller i värsta fall dödsfall på 

nyckelpersoner i företaget (ofta också familjemedlem) är inte en lätt uppgift, men inte 

desto mindre viktig. Om frågorna ventileras medan tid är så är mycket vunnet och 

ledningen slipper stå handfallen den dagen då det oförutsedda inträffar.  

 

Företagen kan givetvis själva initiera planläggningen och starta diskussioner i 

ledningsgruppen med beaktande av eventuella tillbud. Dock torde planering och 

paketering av lösningar inom området vara en utmärkt inkomstkälla för externa 

konsulter och rådgivare. Frågorna är dock känsliga då det gäller att gå försiktigt fram 

och vänta till rätt tillfälle erbjuds för att inte rasera kunden/klientens förtroende eller 

som en revisor uttryckte det: 
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”…alla blir ju äldre, så vi försöker ju att komma in på den punkten att snart kan det ju 

vara dags att tänka på  hur företaget ska leva vidare senare, och det är ju ofta lite 

känsligt kan många företag tycka, men rätt vad det är så är man där och då har man 

inte tänkt igenom det….” 

Peter Broomé 

BDO, 2005-04-14 

 
Förmedlare av information och kanal 
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Diagram X - Förmedlare av information (fr.5)179 

44

32
30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%

Informationsblad
Seminarier
Rapporter/undersökningar
Annan källa, nämligen

 
Diagram XI - Informationskällor (fr.6) 

 

                                                
179 Vid svartvit utskrift gäller för stapeldiagram att stapeln längst till vänster motsvaras av förklaring 
högst upp och vidare i samma ordning. 
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Den mest frekvent förekommande kommunikatören rörande generationsskiftes-

problematiken är revisionsbolagen vilket kanske inte är så förvånande. Kontakten med 

revisionsbyrån är den enda lagstadgade informationskanalen och kan i många fall 

utgöra den enda kontakten ett mindre företag har med externa rådgivare. Närmare 

hälften av företagen har inte tagit del av någon information över huvudtaget vilket är 

högst besynnerligt med tanke på den debatt som förts i media men också genom banker 

och andra rådgivare. Vidare torde siffran vittna om att rådgivare och konsulter inte helt 

når fram med sin marknadsföring till en stor grupp företagare. Formulerat med 

fikonspråk bör en Win-Win situation kunna skönjas mellan parterna. Följdfrågan där 

endast de respondenter som tagit del av någon information har beretts tillträde vittnar 

också om att en stor del av respondenterna har angivit muntlig kontakt med revisor 

under det öppna alternativet som den vanligaste informationskällan. Då den svenska 

lagstiftningen har hårdnat kring revisorns oberoende roll kan revisorn möjligen använda 

sin givna roll som informatör till bolagen att hänvisa till samarbetsföretag eller liknande 

för rådgivning och vägledning till ett lyckat generationsskifte.  

 
Statlig interaktion i generationsskiftesprocessen 
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Diagram XII - Statliga åtgärder (fr.8) 

En stor del av respondenterna tycker att staten borde lägga sig i debatten och 

uppmuntra blivande företagare att ta över befintliga företag istället för att starta nya. 

Den höga siffran (43 %) som tycker att förslaget är bra kan delvis förklaras genom att 

32 % av respondenterna har angivit att ett generationsskifte är mycket sannolikt eller 

sannolikt inom fem år (diagram XXV). Alternativet skulle därför gynna nuvarande 
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företagare i större utsträckning i förhållande till de övriga alternativen som främst 

behandlar information av olika slag. Vidare bör belysas att statens inblandning främst 

bör ske på lokal och regional nivå (39 %) och inte på nationell nivå (8 %). Synen på 

statens inblandning skiljer sig något utifrån konsulternas/rådgivarnas perspektiv. Det 

framhävs bl a att borttagandet av AGL var en mycket bra åtgärd för att förenkla 

generationsskiften men på konsult/rådgivarsidan förefaller inte alla vara helt överens 

om att det var den viktigaste åtgärden på skattesidan. Per Andersson (Fd. 

Handelsbanken) menar att borttagandet av skatten på försäljning av dotterbolagsaktier 

troligen har givit företagen goda möjligheter att styra upp bolagsstruktur och skapa lite 

ordning i bolaget vilket indirekt förenklar generationsskiften.  

 

Överlag råder konsensus hos båda företagare och rådgivare/konsulter att statens uppgift 

i frågan är hanteringen av skatter trots att information och liknande torde hjälpa 

företagen att få upp ögonen för problematiken. Andreas Holmberg (Expandermetall) 

diskuterar lite kring andra skattelösningar där t ex uppskjutande av skatten i samband 

med generationsskiften skulle kunna vara ett alternativ. Syftet skulle vara att ge den nya 

generationen lite andrum och möjlighet att fokusera på mer operativa frågor. Troligen 

är det en utopi, bl a för att det är svårt att fastställa när ett skifte sker samt att tydliggöra 

hur en sådan skatteförskjutning skulle se ut, fortsätter Andreas Holmberg. 

Enkätundersökningen visar också att en bra marknadsplats efterfrågas för försäljning 

och köp av företag (32 %). Nuvarande metod för att sälja och köpa företag uppfattas 

även från konsulternas/rådgivarnas håll som något bristfällig. De anser dock inte att det 

är statens roll att styra upp någon marknadsplats för ändamålet. Istället förespråkar de 

marknadskrafterna och tror att fler Internetsidor och bättre lösningar med största 

sannolikhet kommer att dyka upp när efterfrågan på den typen av tjänster ökar. 

 

Nedan kommentarer kring statens inblandning beträffande generationsskiften 

förtydligar resonemanget.  

 

”Staten bör definitivt inte blanda sig i detta, bara underlätta byråkratin samt se till att 

inte arvsskatten kommer tillbaka.” 

  VD/Företagsledare, Textilindustrin 

Enkätrespondent, 2005-03-31 
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”Anser att detta är en företagarangelägenhet, ej statlig.” 

Ledande befattning, Hotellbranschen 

Enkätrespondent, 2005-04-06 

 

”Staten ska tillhandahålla ett regel- och skattesystem som underlättar 

generationsskiften, i övrigt ska de inte peta i dessa frågor. Företagen måste ansvara för 

att skiftet sker på ett för dem fördelaktigt vis, men många småföretagare drar sig för att 

lägga pengar på rådgivning.” 

Sten Bergström 

Lindebergs Grant Thornton, 2005-04-25 

 

Avskaffandet av AGL har förenklat generationsskiftesproblematiken, men det torde 

inte enbart vara positivt vilket nedan kommentarer vittnar om. 

 

”Väldigt bra, det var ju nästan för bra! Märkligt att de gjorde det överhuvudtaget, 

känns nästan som att de kommer att införa den igen.” 

Peter Broomé 

BDO, 2005-04-14 

 

”Jag tror att ambitionsgraden för att dra igång planeringen av generationsskiften har 

sjunkit något sedan AGL avskaffats. Folk tror att det löser sig, man har inte 

skattemotivationen längre” 

Sten Bergström 

Lindebergs Grant Thornton, 2005-04-25 
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5.2 Genomfört generationsskifte 
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Diagram XIII - Genomfört generationsskifte (fr.9) 

33 % av respondenterna har genomfört ett generationsskifte varav 21 % under de 

senaste 10 åren. Frågans huvudsakliga syfte är att dela upp respondenterna i två grupper 

för att underlätta identifikationen av nyckelfaktorer för ett lyckat generationsskifte; de 

som har genomfört ett generationsskifte och de som inte har gjort det. Genom 

uppdelning kan jämförelser mellan förväntningar och utfall också göras. Den här frågan 

har således varit lite av ett vägskäl för respondenterna då de sedan slussats vidare på 

olika vägar. 

 
Främsta skäl till att påbörja generationsskiftesplanering 
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Diagram XIV - Främsta skäl till att påbörja generationsskiftesplanering (fr.10) 

Diagrammet behandlar endast den grupp (33 %) av respondenterna som har genomfört 

ett generationsskifte. Genom att analysera den gruppen torde möjligheten att identifiera 

nyckelfaktorer för ett framgångsrikt skifte underlättas. Istället för att fokusera på 

gruppen som står inför ett skifte, vilket har varit vanligt i tidigare undersökningar på 

området. Därigenom kan slutsatser dras ifrån vad som har varit svårt och liknande 

istället för att försöka analysera utifrån vad företagarna tror eller upplever kommer att 
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bli svårt vid generationsskiftet. Inte oväntat har 53 % av respondenterna angett att 

ålder/hälsa är ett av de vanligaste skälen till att påbörja generationsskiftesplaneringen. 

Tillsammans med att nästa generation var redo att ta över och att tidigare ägare/ledare 

ville minska sitt engagemang utgör dessa tre de i särklass vanligaste anledningarna till 

att påbörja planeringsprocessen. Skatteplanering torde inte vara en anledning till att 

påbörja planeringen utan snarare en viktig del i planeringen längre fram.  

 

Utifrån de kvalitativa intervjuerna kan en viss förändring av synen på företagande 

skönjas hos yngre generationer. Det framhålls att tidigare såg företagarna företagandet 

som ett livsverk, något som byggs upp och förvaltas tills pension eller döden. Yngre 

generationer ser företagandet mer som en spännande utmaning, ett projekt, vilket torde 

signalera om att framtidens generationsskiften kommer att se annorlunda ut. Statiska 

beräkningar i bilaga 4 styrker även detta resonemang. Samtliga konsulter/rådgivare har 

identifierat en tydlig trend mot att allt färre företag lever vidare inom en viss familj 

mellan generationer, de menar att det är allt vanligare med extern försäljning. På sikt 

kommer alternativet helt att dominera och då blir timing än mer avgörande än idag. Då 

ska företagaren tima sin avgång och försäljning utifrån andra faktorer och 

omständigheter än idag. En vidare diskussion kring ämnet förs i anslutning till diagram 

XXVI. 

” Eventuellt kan timingen underlättas i och med att synen på företagande har 

förändrats i viss utsträckning. Företagande är inte längre en livsgärning utan ses 

snarare som en resa som avslutas med att företagaren kan ”casha in”. Girighet och 

ålder har varit och är definitivt ett stort problem vid successionsplanering, man väntar 

i tron att man ska få bättre betalt” 

Per Andersson 

Fd. Handelsbanken, 2005-04-13 

 

”Uppfattningen kring företagande har förändrats, delvis på grund av övergången till 

ett företagsklimat som domineras av tjänsteföretag med få eller inga anställda” 

Peter Broomé 

BDO, 2005-04-14 
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Avsatt tid till förberedelser 
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Diagram XV - Avsatt tid till förberedelser (fr.12) 

Med tanke på att generationsskiften är en process där var sak tar sin tid kan det tyckas 

förvånansvärt att en tredjedel av företagen som genomfört ett generationsskifte nästan 

helt saknat någon som helst förberedelse. Såväl teorier180 som rådgivare/konsulter och 

generationsskiftande företag hävdar att generationsskiften kräver god planering och att 

tid är en av de viktigaste faktorerna för att successionen skall lyckas. Ändå är det en 

majoritet av företagen (58 %) som inte avsatt mer tid än några veckor för att förbereda 

generationsskiftet. Med andra ord är det bara i 42 % av företagen som processen tillåtits 

att ta de månader och år som teorierna181, och företagens externa rådgivare anser att det 

tar. Det förefaller därför inte så konstigt att omkring en tredjedel av företagen 

misslyckas vid generationsskiftet och går omkull182, när hela 58 % av dem som 

genomfört ett generationsskifte och överlevt inte avsatt mer tid än ett fåtal veckor för 

förberedelse.  

 

För att förtydliga resonemanget måste läsaren uppmärksammas på att bara för att 

företaget existerar idag betyder det inte att generationsskiftet skett smärtfritt. Hur ser 

företagets kunder och leverantörer på skiftet? Hur ser kontakten mellan företaget och 

dess övriga intressenter ut idag? Vad har hänt med relationerna inom familjen (vid 

familjeföretag)? Hur har omsättning, resultat och antalet anställda utvecklats jämfört 

med tidigare? Det är många frågor man bör ställa sig innan några generella slutsatser 

kan dras. 

                                                
180 Reece (2003), Lane (2004), Gregg Van Wert (2004) 
181 Ibid. 
182 Engström och Bodin (2004) 
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Bilden bekräftas till viss del av Christer Horte på Expandermetall som står inför sitt 

andra generationsskifte. När han tog över verksamheten från sin far så gick allting 

mycket snabbt. Från att aldrig arbetat i företaget till att stå som företagsledare för en 

mindre produktionsanläggning inom sträckmetall på ett par månader. Han minns denna 

kaotiska tid och har själv sedan ett par år påbörjat inskolningen av sonen i 

företagsledarrollen. Processen har pågått i ett par år även om sonen jobbat i 

verksamheten sedan tio år tillbaka. Det var dock aldrig en självklarhet att sonen 

Andreas skulle ta över, utan det är något som växt fram med tiden och som till viss del 

styrts av slumpen enligt dem båda. Planeringen har nu varit A och O och Christer Horte 

betonar vikten av att låta det ta den tid det tar och har fört många diskussioner både 

med sonen som med andra samtalspartners om generationsskiftet. Christer Horte har 

själv sökt information kring generationsskiftesfrågor och uppger revisorn som en bra 

informationskälla. 

 

Både fader och son understryker också nyttan de haft av andra externa ”bollplank” dels 

styrelsemedlemmar men också Almi företagspartner och diskussionsgrupp inom en 

ledarskapskurs nämns här som goda samtalspartners. 

 
Största utmaningarna vid successionen 
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Diagram XVI - Största utmaningarna vid successionen (fr.11) 

Enligt företagens företrädare är de tre största utmaningarna vid generationsskiften 

skatter, att åstadkomma rättvisa inom familjen och problematiken kring köparens 

finansiering. Frågan styrdes så att bara de företag som genomfört ett generationsskifte 

fått tillfälle att svara, (33 % se diagram XIII). Det som bör nämnas i sammanhanget är 
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att i stort sett samtliga dessa företag genomfört sitt generationsskifte innan arvs- och 

gåvoskatten slopades per den 17: e december 2004 varför skatternas betydelse torde 

vara den variabel som förändrats mest till dags datum. Den nyligen avskaffade arvs- 

och gåvoskatten är dock inte ensam om att hämma ägarskiften i företagen, därtill 

tillkommer uttagsbeskattning, reavinstbeskattning och förmögenhetsbeskattning. Vidare 

finns regler kring fåmansbolag (de så kallade 3:12 reglerna) som av många uppfattas 

som krångliga. 

 

Skattefrågan är, men har framförallt varit ett stort problem vid just generationsskiften. 

Tidigare har lagstiftningen ibland tvingat fram extern försäljning (gäller för 

familjeföretagen) av bolag då skatten annars skulle ha urholkat företaget på kapital och 

därmed reducerat dess möjlighet till fortlevnad. Något som dock framkommit i den 

kvalitativa undersökningen är att de bolag som verkligen påbörjat planeringsprocessen i 

god tid och tagit hjälp av externa konsulter eller rådgivare ofta kunnat reducera skatten 

kraftigt, vilket också bekräftats vid diskussion med företagare som i skrivande stund 

genomför sitt generationsskifte183. Dock anser såväl företagarna som deras konsulter 

och rådgivare att avskaffandet av AGL var en lyckad satsning från regeringens sida, för 

att underlätta problematiken kring generationsskifte. Eller som Peter Broomé uttrycker 

det: 

 

”Det kommer underlätta generationsskiftet avsevärt och det kommer gå mycket 

snabbare också, man behöver inte dra ut på det över fem tio år” 

Peter Broomé 

Revisor BDO, 2005-04-14 

 

Anmärkningsvärt är att när de flesta företagen tydligt anser att skatterna är ett av de 

största problemen vid successionen så anger deras konsulter och rådgivare i första hand 

ägarens profil och det mentala som de mest kritiska variablerna. Företagets relationer 

till kunder och leverantörer beror till stor del på företagsledaren och denna relation 

försvinner i och med att någon tar över verksamheten. Vidare upplever flera av 

konsulterna/rådgivarna att den tidigare generationen ofta har mycket svårt att lämna 

                                                
183 Lennart Granberg (2005-04-20) 
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över sitt ”livsverk” till någon annan, oavsett om det sker inom familjen eller till extern 

förvärvare.  

 

”de känner en tomhet, ett vakuum.”  

Per Andersson 

Fd. Handelsbanken, 2005-04-13 

 

”Vid ett internt skifte, skulle jag lägga mer tid på de mjuka bitarna att få övergången 

att fungera bättre. Vid extern försäljning krävs bra skatteplanering för att få en bra 

exit.” 

Sten Bergström 

Lindebergs Grant Thornton, 2005-04-25 

 

I likhet med företagarna ser konsulter och rådgivare problem vad gäller rättviseaspekten 

vid familjeinterna generationsskiften. Det går inte att uppnå någon fullständig eller 

objektiv rättvisa, det är samtliga intervjuade överens om, men genom att tidigt ta upp 

diskussionen om en framtida generationsväxling med familj och samtalspartners kan en 

tillfredsställande lösning ofta nås. Precis som teorierna184 förespråkar anser flera av 

konsulterna/rådgivarna att god kommunikation och i rätt tid ger goda förutsättningar för 

att lyckas. Försiktighet bör också iakttas med att fördela ledningen mellan flera, då 

konflikter lätt kan uppkomma i sådana situationer. Finns det flera potentiella och villiga 

företagsledare kanske det är bättre att genomföra en extern företagsöverlåtelse både för 

relationerna inom familjen som för företagets bästa185. Det finns flera goda exempel på 

lyckade kompanjonskap men faktum kvarstår att det är fler kompanjonskap som 

spricker än som lyckas.  

 

Vidare får företagarna medhåll från rådgivarna/konsulterna gällande problem för 

potentiella köpare att finansiera sina förvärv. Banker står gärna för en del av 

köpesumman men det är svårt att finansiera hela köpeskillingen. Detta då bankerna inte 

                                                
184 Barton (1993), Lane (2004), Gregg van Wert (2004) 
185 Peter Broomé (2005-04-14) 
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ser som sin uppgift att tillhandahålla riskkapital och de flesta företagsöverlåtelser inte 

är tillräckligt attraktiva för att ett riskkapitalbolag skall kliva in som delägare186.  

 

”Att hitta köpare som kan klara av ett övertagande finansiellt är mycket svårt. Har 

varit i kontakt med flera intresserade. Men de saknar egna pengar att sätta in. Att finna 

en bank som både ställer upp med att finansiera kommande verksamhet och pengar för 

utlösning av förra ägaren är hopplöst.” 

VD/Företagsledare, Svets- och smidesindustrin  

Enkätrespondent, 2005-04-04 

 

”Vad gäller riskkapital står inte banken för det och vi kan sällan låna ut till hela 

köpeskillingen. Vi tror på köparen men han får lösa finansieringen på annat sätt. Där 

kan det uppstå problem och det är inte ovanligt.” 

Per Andersson 

Fd. Handelsbanken, 2005-04-13 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att skattefrågan kommit att få en reducerad betydelse 

sedan AGL avskaffats. Några av de kritiska frågorna kvarstår dock, däribland är 

företagets och företagsledarens ömsesidiga beroende och rättviseaspekten viktiga. Icke 

att förglömma är också svårigheten att lösa finansieringen. Genom att påbörja 

processen i god tid kan lösningarna på flera av dessa bekymmer ofta påträffas. 
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Diagram XVII - Anlitat extern rådgivning (fr.13) 

                                                
186 Per Andersson (2005-04-13) 
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Bland de företag som genomfört ett generationsskifte är det tydligt att revisionsbyråer 

är de främsta externa rådgivarna i sammanhanget. Nästan 2/3 av företagen har fått hjälp 

i generationsskiftesplaneringen utav en revisionsbyrå medan den näst största aktören är 

banker med 21 %. En förklarande variabel till den stora skillnaden torde utgöras av 

aktiebolagslagens 10 kapitel 1 och 11 §§ som kräver att svenska aktiebolag, oavsett 

storlek, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Genom den här 

lagstiftningen finns det redan en etablerad kontakt mellan företaget och revisionsbyrån, 

dessutom torde också revisorn vara relativt insatt i bolagets villkor och verklighet och 

därmed ha ett försprång gentemot andra rådgivande aktörer. 

 

Intressant att notera är att nästan vart fjärde företag helt avstår extern rådgivning och 

försöker efter bästa förmåga själva lösa alla problem som uppstår i samband med ett 

generationsskifte, vilket står stick i stäv med såväl teorier som konsulters 

rekommendationer. Att konsulter och rådgivare själva anbefaller sina tjänster är i och 

för sig helt naturligt men sett till den komplexitet som successionen innebär och den 

rutin som dessa aktörer besitter inom området känns rekommendationerna ändå 

övertygande. Efter att ha pratat med såväl konsulter/rådgivare och företag som 

genomfört generationsskiften så är intrycken än tydligare, ta hjälp från erfarna experter, 

därmed slipper du upprepa andras misstag. Om företaget själv genomfört ett 

generationsskifte men upplägget underkänns vid en skatterevision är det inte vare sig 

lätt eller billigt att vinna tvisten mot Skatteverket. Genom att ha en av de större 

aktörerna (revisionsbyrå, bank, konsultbolag) i ryggen tillförsäkrar man sig också 

juridisk hjälp utav densamma den dag problemen står för dörren187.  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att generationsskiften är något som företagsledaren är 

med om ytterst sällan (ofta en, max två gånger i livet). Därför bör såväl företaget som 

dess ledare vinna på att konsultera någon mer erfaren på området. Nedan följer en 

presentation av vad den externa rådgivningen har avsett. 

 
 
 
 
 
 
                                                
187 Per Andersson (2005-04-13) 
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Områden som varit ändamål för rådgivning  
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Diagram XVIII - Rådgivningen har avsett (fr.15) 

Den externa rådgivningen har fokuserats kring skatteplanering, finansfrågor, och 

juridiska spörsmål medan betydligt mindre resurser lagts på psykologiska faktorer, 

operativa frågor och försäkringar. Även här kan konstateras att skatteaspekten fått stort 

utrymme vilket till viss del förklaras av att de flesta företag som besvarat frågan 

genomfört successionen innan AGL avskaffats. Beaktansvärt är att samtliga rådgivare 

anser att strategiska och operativa frågor får för lite utrymme, i vissa fall anses även de 

psykologiska faktorerna förringade medan flera av rådgivarna anser att skatteplanering 

fått oproportionerligt mycket tid och resurser i anspråk redan innan AGL skrinlades. 

 

För att komma till rätta med att så många företag negligerar planeringsprocessen kring 

successionen har regeringen initierat en landsomfattande informationskampanj 

beträffande just generationsskiften. Genom att belysa vikten av alla faktorer som 

inverkar på utfallet i generationsskiftesplaneringen, torde medvetenheten hos företagen 

och dess företrädare öka. Vidare åligger ett visst ansvar på revisionsbyråer och andra 

rådgivare att klarlägga värdet av en allomfattande planering och inte bara koncentrera 

sig på de frågor de själva är behjälpliga med. Om god kommunikation härigenom kan 

uppnås i rätt tid även avseende de ”mjukare faktorerna” så är mycket vunnet.  

 

I och med avskaffandet av AGL kommer försäkringsfrågor att bli allt mindre väsentligt 

i samband med generationsskiften, även om det redan nu upptar en liten del av den 

externa rådgivningen. Kvarstår gör dock finansfrågor som att hitta lämplig köpare, 

värdering och finansiering vid förvärvet, men också juridiska frågor kring slutna och 

slutande av avtal samt familjerättsliga och till viss del också skatterättsliga frågor. 
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Genom att utöka samarbetet med banken och få en ökad transparens i överlåtelsen bör 

sannolikt också bankens samarbetsvilja öka. I dagsläget är det dock långtifrån alla 

företag som tar hjälp utav sin bank i samband med generationsväxlingen. 

 

Nedan kan utläsas hur nöjda företagen är med den hjälp de fått ifrån sina rådgivare 

avseende de olika frågor som omgärdar ett generationsskifte. 
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Diagram XIX - Tillfredställande hjälp (fr.16) 

Av diagrammen kan förstås att företagen i allmänhet är nöjda med den rådgivning de 

erhållit. En stor majoritet av företagen har nämligen satt betyg tre eller högre på en 

skalfördelning 1-5 där 1 motsvarar stämmer inte alls och 5 innebär att påståendet 

stämmer mycket väl (Bilaga 1).  

 

Vad gäller skatteplanering är hela 70 % nöjda eller mycket nöjda med den hjälp de fått 

och ytterligare 20 % anser att de fått godkänd (3) hjälp inom området, vilket kan 

förväntas innebära att totalt 90 % av respondenterna anser sig fått den hjälp de behövt 

utifrån skattehänseende. Med stor sannolikhet kan det förklaras med att företagen också 

avsatt mest tid och resurser just för detta ändamål såsom illustrerats i diagram XVIII. 

Även finansfrågor och de juridiska frågorna har till stor del liknande kundnöjdhet, även 

om medelbetyget avseende de båda frågorna är något lägre. 
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Operativa/strategiska och psykologiska frågorna är de områden som rönt mest missnöje 

bland företagen, avseende den hjälp de fått. Detta överensstämmer också med de frågor 

som konsulterna anser att företagen själva lägger lägre prioritet på (bildtext diagram 

XVI). Det verkar finnas ett tydligt samband (bilaga 4) mellan hur nöjd företagen är med 

rådgivningen och de områden de själva valt att ta hjälp med. I jämförelse med 

diagrammet ovan och diagram XVIII (näst ovan) så är tendensen tydlig. I de tre 

områden företagen själva sökt mest hjälp är de också mest nöjda med den hjälp de 

erhållit. Om sambandet fungerar väl också vad gäller övriga frågor skulle problemen till 

stor del vara lösta den dagen företagen ”unnar sig” den extrautgift det skulle innebära 

att ta hjälp även i dessa för företagarna mindre konkreta frågor. 
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Diagram XX - Förändringar efter generationsskifte (fr.17) 

I diagrammen framgår att en klar majoritet av företagen har gått bättre efter 

generationsskiftet än innan. En viktig detalj som bör belysas är att de företag som gått i 

konkurs efter skiftet inte finns med i undersökningen, vilket givetvis påverkar resultatet 

avsevärt. Uppsatsens syfte är delvis att belysa problematiken kring generationsskiften 

vilket torde tyda på att de företag som faktiskt lyckas torde vara de mest 

konkurrenskraftiga inom respektive bransch och segment. Baserat på det antagandet är 

resultatet inte helt osannolikt. Bortsett från företagens konkurrensförmåga (oförändrad) 

och till viss del kompetensen i bolaget kan tydliga ökningar av resterande variabler 

utläsas. Konkurrensförmågan har i reella mått med största sannolikhet ökat, sett ur ett 

relativt perspektiv kan det dock tänkas att konkurrensförmågan är oförändrad. Antalet 
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anställda i bolagen tycks även vara något förskjutet till vänster i jämförelse med övriga 

faktorer. Att antalet anställda inte har ökat i samma utsträckning som omsättning och 

resultat torde kunna härledas till allmän effektivisering samt eventuellt minskad 

produktion i svenska bolag. Precis som i större bolag har de svenska småföretagen i 

vissa fall varit tvungna att flytta produktionen utomlands för att klara av en hårdnande 

konkurrens. Läsaren bör givetvis också fundera hur svaren hade sett ut om den 

avlämnande generationen hade fått samma fråga, sannolikt hade staplarna förskjutits en 

aning till vänster. Det skall dock tydliggöras att svaren inte misskrediteras på något vis, 

snarare skall argumentationen ses som ett varningens finger för att upplysa läsaren att 

fundera vad som kan dölja sig bakom siffrorna. 

 

”Jag kom in som hungrig 27 åring tillsammans med min oerhört driftiga kusin. Hans 

farsa och min farsa var över 60, stelbenta, konservativa gamla gubbar tänkte vi…mina 

söner håller nu på med lansering av en webshop, 3D och Internet, nu är det jag som 

inte hänger med längre.”  

Lennart Granberg 

Granberg Interior, 2005-04-20 

 
Marknadsplan/affärsplan vid skiftet samt jämförelse med idag 
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Diagram XXI - Marknadsplan/affärsplan vid generationsskifte (fr.18) 

Som redogjorts för i teorin, av såväl Reece som Porter med flera, så är strategisk 

planering av oerhörd vikt och framför allt då vid förändringar. Då det fanns misstankar 

om att den strategiska planeringen i många mindre bolag var eftersatt så inkluderades 

frågor därom i undersökningen. Bland företagen som genomfört ett generationsskifte 
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visade det sig att 21 % av dessa haft en skriftlig marknads- och/eller affärsplan vid 

generationsskiftet. Siffran är dock högre för de företag som har extern representation i 

sin styrelse. Därav kan utläsas att det finns ett samband mellan extern representation 

och formulerade strategiska affärsplaner (bilaga 4). I övriga bolag fanns planen 

antingen i huvudet på avlämnande eller tillträdande generation, alternativt hos dem 

båda. I nästintill vart tredje företag saknades dock alla former av strategisk planering 

genom marknads- och affärsplaner vid genomförandet av successionen. Som jämförelse 

infogades också en identisk fråga till företagen som inte genomfört ett generationsskifte 

om huruvida de idag ansåg sig ha en strategisk plan i dagsläget vilket gav intressanta 

skillnader. Se diagram nedan. 
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Diagram XXII - Marknadsplan/affärsplan idag (fr.24) 

För att förtydliga skillnaderna skapades också ett korsdiagram som bättre belyser de 

stora förändringar som skett avseende den strategiska planeringen. 
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Diagram XXIII - Korstabell affärsplan/marknadsplan (fr.18 och 24) 
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Andelen företag som idag har en skriftlig strategisk plan är i stort sett fördubblad i 

jämförelse med de företag som hade en skriftlig strategisk plan vid 

generationsskiftestillfället. Det torde tyda på att många företag insett vikten av en 

skriven ”strategi” och att användningen av affärsplan/marknadsplan successivt rotat sig 

hos de svenska ägarledda bolagen. Konstateras kan att allt fler av företagen insett 

behovet av och nyttan med att planera mer långsiktigt och att visualisera sina tankar 

kring skrivna dokument som är betydligt enklare att lämna över till nästa generation än 

alla tankar som cirkulerar i huvudet på den avlämnande generationen. Diagrammet 

ovan torde därmed till viss del verifiera såväl Reeces som Porters teorier om strategiska 

planeringens vikt. Till saken hör dock att i takt med omvärldens förändring och den 

ökade globaliseringen torde vikten av strategisk planering ha ökat avsevärt senare år. 

Detta då konkurrensen tidigare ofta har utgjorts av lokala eller regionala konkurrenter 

medan dagens kommunikationsmöjligheter skapar en mer global konkurrenskraft. Av 

anledningen ovan har sannolikt många företag tvingats till mer långsiktig strategisk 

planering för att finna sin nisch på marknaden och försvara densamma.  
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Diagram XXIV - Generationsskiftets planerade genomföringstid (fr.19) 

De bolag som genomfört ett skifte ombads att uppskatta hur lång tid skiftesprocessen 

har tagit från planering till genomfört skifte. De som inte ansåg att skiftet var helt 

genomfört har istället uppskattat hur lång tid skiftet planeras att ta. 31 % svarade att 

skiftet har tagit eller beräknas ta 1-2 år. På konsult/rådgivarsidan påpekade man att det 

är oerhört svårt att säga hur lång tid ett skifte tar. Det är givetvis svårt att säga när själva 

processen startar men också när den är slut. Uppskattningsvis torde ett genomsnittligt 

skifte ta någonstans mellan 1 och 5 år. Bolagen som menar att skiftet har tagit eller 

kommer att ta mindre än ett år utgör 28 %. Samtliga konsulter/rådgivare menar att 



EMPIRI OCH ANALYS 

 88 

skiftesprocessen bör låtas ta 2-3 år för att möjliggöra en mjuk övergång. En viss 

korrelation går också att utläsa mellan antal anställda i bolaget och hur lång tid skiftet 

har tagit. Som exempel kan nämnas att för företag med 2-10 anställda har 35 % svarat 

att skiftet tagit 2 till 3 år, medan endast 13 % uppgett att det tagit mer än 5 år. För 

gruppen 26-49 anställda är det motsatta tydligt, där 38 % har uppgett att skiftet tagit 

längre än 5 år.  

5.3 Inför generationsskifte 
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Diagram XXV - Generationsskifte inom fem år (fr.20) 

De respondenter som inte genomfört ett generationsskifte (67 %) ombads att uppskatta 

hur ”sannolikt” ett generationsskifte är inom 5 år. Av respondenterna uppgav 53 % att 

det inte alls var troligt, vilket motsvarade en etta på den fem-gradiga skalan. Till 

gruppen av företag där ett generationsskifte är mindre troligt bör även gruppen som 

svarat en tvåa, vilket motsvarade 6 % också inkluderas. Sammantaget utgör gruppen 

således 59 %. I den andra delen av spektrat återfinns en grupp motsvarande 27 % som 

uttrycker att ett generationsskifte är mycket troligt, samt 5 % som upplever det ganska 

troligt. Tillsammans utgör gruppen närmare en tredjedel, vilket torde vara än mer 

alarmerade än de uppgifter som gör gällande att ungefär 25 % av svenska småföretag 

står inför ett generationsskifte inom en 10-årsperiod188. De respondenter som valt att 

placera sig i mitten (3 på skalan) utgör endast 9 % och några uttalanden om gruppen 

kan inte göras med tillförlitlig precision. Med tanke på att drygt vart tredje företag snart 

ska skiftas är det intressant att se vem som ska ta över, vilket presenteras i nedan 

diagram.  

 

 

                                                
188 Hydén och Wiberg (2004) 
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Ny ägare vid skifte 
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Diagram XXVI - Ny ägare vid generationsskifte (fr.21) 

Vid ett generationsskifte är potentiell ny ägare för hela urvalet sannolikt antingen en 

familjemedlem (35 %) eller ett rörelsedrivande företag (32 %). Av de företag som idag 

är familjeföretag (71 %) är istället siffran 47 % som uppger att ny ägare i första hand 

kommer att vara en familjemedlem. Sambandet illustreras i bilaga 4. Utifrån de 

kvalitativa intervjuerna bör lyftas fram att hembudsklausuler är oerhört viktigt för att 

säkerställa att ägandet stannar i en viss grupp (familj) om det är önskvärt. Däremot 

torde stiftelsekonstellationen höra till det förgångna och då främst på grund av att 

skattelagstiftningen har förändrats. Då som nu används konstellationen främst av större 

företag. Vidare bör uppmärksammas att en strävan efter att bolaget ska stanna inom en 

viss familj många gånger är långt ifrån det bästa för företaget.  

 

”Inte helt sannolikt att ett bolag drivs bättre av en viss blodgrupp...” 

Per Andersson 

Fd. Handelsbanken, 2005-04-13 

 

Den näst största gruppen som framhävs som mest sannolik att ta över ägandet vid ett 

generationsskifte är annat rörelsedrivande företag. Hade en liknande fråga ställts för 20 

år sedan hade svarsmönstret sett annorlunda ut. Respondenterna i de kvalitativa 

intervjuerna är rörande överens om att ett trendbrott är tydligt beträffande synen på 

ägande och drivande av företag. De klargör att allt fler företag säljs externt, viljan att 

företaget ska leva vidare är större än att ägandet prompt måste förbli inom familjen. 

Vidare menar de att synen på företagande har förändrats i den bemärkelsen att 40-

talisterna har drivit sina företag med visionen att vara kvar till sin pensionsdag. 

Företagandet för 40-talisten är att betrakta som skapandet av ett livsverk. Yngre 

generationer ser företagandet mer som en resa som kanske varar i ett antal år. För dem 
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är det inget självändamål att ha kvar företaget till pensioneringen och därför torde 

externa försäljningar bli allt vanligare. Slutligen går det också att skönja ett visst 

missnöje bland respondenterna beträffande det svenska företagsklimatet, man vill helt 

sonika inte rekommendera de i sin närhet att ta över ägande och ledning av företaget. 

Det bör också belysas att vissa respondenter upplever att företagandet och framförallt 

generationsskiftet underlättats genom statens åtgärder. 

 

”Tack vare att arvs- och gåvoskatten har försvunnit, har det största hindret för 

överlämning till nästa generation undanröjts. Nu kan man koncentrera sig på att bygga 

upp kompetens hos nästa generation, och få till ett smidigt överlämnande gentemot 

kunder och leverantörer.” 

Företagsledare/VD, Sportkläder 

Enkätrespondent, 2005-03-31 

 

”Det stora problemet är att det är större fördelar att vara anställd än att driva eget. 

Jag rekommenderar därför mina barn att ta anställning i ett multinationellt bolag 

istället för att försöka slåss mot ”väderkvarnar”.” 

 Företagsledare/VD, Metallindustrin 

Enkätrespondent, 2005-03-30 

 

Främsta begränsningar (de som inte genomfört ett skifte) 

De problem eller begränsningar som företagarna allmänt sett förväntar sig i samband 

med ett generationsskifte är att många företag är för beroende av företagsledaren, 

svårighet för köparen att lösa finansieringen eller att hitta lämplig ny ägare, samt skatter 

och för dålig planering från ägarens sida. Enkäten styrde frågan så att enbart företag 

som inte genomfört något generationsskifte erbjudits tillfälle att svara. Härmed gavs 

också en intressant möjlighet att jämföra de problem som företagen tror kommer att 

utgöra störst utmaning i samband med successionen (bilaga 5) med de åsikter som 

företagen som genomfört ett generationsskifte har och som därmed kan anses utgöra 

utfallet (diagram XVI), vilket presenteras i diagrammet nedan.  
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Jämförelse mellan förväntade och faktiska utmaningar 
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Diagram XXVII - Korsdiagram, faktiska/förvtäntade utmaningar (fr.11 och 22) 

Som kan utläsas av diagrammet råder det ganska stora skillnader i förväntade problem 

och upplevda sådana i samband med en succession. En stor skillnad är att betydligt fler 

företag förväntar sig att ägaren inte påbörjar planeringen i tillräckligt god tid jämfört 

med vad företagen som verkligen genomfört ett generationsskifte anser. Vidare kan 

konstateras att rättviseaspekten är en avsevärt större utmaning i verkligheten än vad 

företagen i allmänhet förväntar sig. Enligt företagen som genomfört ett skifte är just att 

åstadkomma rättvisa inom familjen ett av de två största problemen i sammanhanget 

medan förväntningarna är avsevärt lägre (6:e plats). Det är bara beträffande rättvisa och 

att identifiera lämpliga skiftesalternativ där den faktiska utmaningen är större än den 

förväntade. Fenomenet belyser också riktigheten i konsulternas åsikt om att företagen 

generellt underskattar de ”mjukare frågorna” såsom rättvisan och sin egen svårighet att 

lämna över sitt livsverk (belyses nedan).  

 

Något som också är mycket intressant att studera är att det föreligger stora avvikelser 

beträffande företagets beroende till företagsledaren mellan de olika gruppernas åsikter. 

Här kan noteras att knappt hälften så många av företagen som genomfört ett skifte 

upplever beroendet som ett stort problem, vilket tyder på att många företagsledare 

kanske överskattar sin egen betydelse för företaget då de egentligen har svårt att lämna 

ifrån sig sitt livsverk till någon annan. Den äldre generationen företagsledare tror (eller 
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vill inte tro) att någon annan skulle kunna göra deras arbete lika bra, utan anser sig 

snarare som oumbärliga för företaget vilket kanske inte alltid är fallet. En annan för 

företagsledarna mer klädsam förklarande variabel är att de företag som varit för 

beroende lagts ned och därför inte kan ge uttryck för sina problem i frågan. Många 

företag tror också att de inte är tillräckligt attraktiva att ta över vilket till viss del 

motsägs av de företag som genomfört generationsväxlingen. Detta kan i och för sig 

bero på att de företag som inte varit så attraktiva heller ej fått tillfälle att svara då de i 

brist på attraktionskraft tvingats lägga ned verksamheten. Resonemanget kan nog i stort 

sett också tillämpas på svårigheten att finna lämplig ny ägare där tankarna skiljer sig på 

likartat sätt och förklaringen torde vara ungefär densamma. 

 

Vidare kan fastslås att det råder i stort sett konsensus beträffande skatter. Såväl 

företagen som genomfört ett skifte som de som inte gjort det anser att skatter är ett av 

de största problemen i sammanhanget, vilket dock skall ses i beaktande av att AGL 

precis nyligen avskaffats. Som nämnts tidigare är det långtifrån bara AGL som 

påverkar skattetrycket i generationsskiftesfrågan, men skatternas betydelse torde ha 

minskat sedan avskaffandet, även om detta ännu inte avspeglat sig i undersökningen. 

Kvarstår gör dock svårigheterna för köparen att lösa finansieringen som såväl 

generationsskiftade företag som oskiftade företag och konsulter/rådgivare ser som ett 

stort bekymmer. Den punkten är också enligt rådgivarna en av de svåraste att lösa, det 

finns ingen patentlösning helt enkelt189. 

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att företagen verkar påfallande överens om att skatter 

och ”finansieringsbiten” är stora problem, även om konsulterna anser skattefrågan fått 

för mycket fokus i Sverige. Beträffande rättviseaspekten, beroendet och planeringen 

skiljer sig dock företagsgruppernas åsikter sinsemellan och även till viss del 

konsulternas åt. Där konsulterna och företagen som genomfört ett skifte ser 

rättviseaspekten som den kanske största utmaningen verkar det inte som företagen som 

ännu inte genomfört ett skifte funderat så mycket på denna problematik ännu. Såväl 

företagens förväntningar som konsulterna anser också att företaget och företagsledarens 

ömsesidiga beroende är ett större problem än vad företagen som genomfört ett skifte 

                                                
189 Per Andersson (2005-04-13) 
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upplever. Rådgivarna anser här att många företagsledare har svårt att lämna ifrån sig 

sitt livsverk. 
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Diagram XXVIII - Nytta av kompletterande kunskap (fr.25) 

Som synes av diagrammen ovan så är skatter och juridiska frågor de områden där 

företagen anser sig behöva mest kompletterande kunskap varför det inte är konstigt att 

de därför anlitar extern hjälp främst inom dessa områden. Därmed faller det sig också 

naturligt att företagen är mest nöjda med den hjälp de fått inom områdena skatt och 

juridiska angelägenheter. Intresseväckande här är att styrelsefrågor såsom strategiarbete 

är det som företagen anser sig behöva minst hjälp med medan deras rådgivare 

samstämmigt anser att strategiarbetet/styrelsearbetet i många av de ägarledda företagen 

är mycket eftersatt. Vidare är det också fascinerande att problemen kring att finna en 

lämplig ny företagsledare fått ett relativt lågt betyg medan Nuteks rapport190 ger för 

handen att detta är ett av de största problemen för företagen i en 

generationsskiftessituation. 

 

 

                                                
190 Jönsson (2004) 
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5.4 Konkurrenssituation  
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Diagram XXIX - Faktorer som bidrar till konkurrensförmåga (fr.26) 

 
Företag kan konkurrera på en mängd olika sätt där vissa konkurrensfördelar torde vara 

lättare att föra vidare vid ett generationsskifte än andra. Genom de kvalitativa 

intervjuerna med företag som befinner sig mitt i ett generationsskifte och dessutom 

också haft minst ett generationsskifte bakom sig finns en viss oro över hur kontakter 

och relationer ska föras vidare till nästa generation. I vissa fall uttryckte avlämnande 

generation att det var näst intill omöjligt att föra över en del kontakter. Det bör dock 

framhållas att det inte alltid är negativt, nya kontakter knyts löpande av den nya 

generationen, kanske kontakter som passar bättre i den miljö företaget verkar i idag. 

 

”En av de svåraste punkterna…, det är en sak jag känner mig lite orolig för, många 

band klipps nog av, tyvärr, inte så lätt att föra över en kontakt, bygger ibland på en 

livslång relation…” 

Lennart Granberg 

Granberg Interior, 2005-04-20 

 

Sett till enkätrespondenternas svar på frågan vilka som är de viktigaste 

konkurrensfaktorerna har relationer med kunder, leverantörer och konkurrenter ett 

medelvärde på 4,35 på en femgradig skala, där fem motsvarar att faktorn bidrar mycket 

starkt till företagets konkurrensförmåga. Den faktor som rankades näst högst var 

ägarnas/ledarnas personliga kvalifikationer (4,07) vilket även det blir mycket svårt att 
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föra över till nästa generation. Därmed inte sagt att nästa generations ägare/ledare inte 

skulle nå upp till samma nivå som tidigare ägare/ledare. De personliga 

kvalifikationerna behöver inte föras över mellan generationer utan mer sannolikt förs 

delar över medan det resterande byggs upp hos individerna successivt. Tätt efter följer 

företagets produktionskunnande (4,05) och företagets teknikkompetens (3,91) vilka är 

mer konkreta konkurrensförmågor som torde vara lättare att förmedla till nästa 

generation.  
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Diagram XXX - Generiska strategier (fr.27) 

Enligt Michael Porter finns det tre generiska strategier som ett företag kan och måste 

välja mellan för att upprätthålla konkurrensförmågan på lång sikt. Porters generiska 

strategier utgörs av: kostnadsledarskap, differentiering och fokus (kostnadsfokus eller 

differentieringsfokus). För att underlätta för respondenterna utgjordes svarsalternativen 

i enkäten endast av lågkostnad, differentiering, kombination av både och inget av 

alternativen. Fokusstrategi fanns inte med bland alternativen då den innefattar antingen 

lågkostnad eller differentiering med skillnaden att syftet är att nå en smalare målgrupp 

med den valda strategin.  

 

Utav enkäten kan utläsas att den största delen av respondenterna (45 %) anser att de har 

en kombination av en lågkostnadsstrategi och differentieringsstrategi. Enligt Porter 

skulle företagen befinna sig i en ohållbar konkurrenssituation, ”stuck in the middle”. 

Teorin har kritiserats just på grund av dess enkelhet och att det inte finns några som 

helst belägg för att det inte skulle gå att kombinera strategierna bl a av Cambell-Hunt, 

Miller och Dess. De menar att det går utmärkt att kombinera strategierna vilket ligger i 

linje med Murray191 och Hills192 tidiga studier inom ämnet som tyder på att en lyckad 

                                                
191 Murray (1988) 
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differentieringsstrategi kan utvecklas naturligt till att innehålla delar av 

kostnadsledarskap. 

 

Uppmärksammas bör också den grupp som anser att de inte använder sig av någon av 

strategierna (10 %). Porter menar att det är omöjligt då alla strategier går att härleda till 

någon av de generiska strategierna. Ett antagande skulle kunna göras att gruppen 

saknade fokusalternativet och därför angett att inget av de övriga alternativen stämt 

överens med deras strategi. Alternativt förefaller det troligt att Cambell-Hunt, Miller 

och Dess har rätt i den bemärkelsen att de tre strategier som Porter beskriver inte räcker 

till för att beskriva alla de olika strategier som används av företag världen över. 

 

Kortfattat kan nämnas att applicerbarheten av teoretiska modeller och framförallt 

användandet av strategier i det dagliga operativa arbetet inte är helt givet i de ägarledda 

bolagen. Avsikten med diagrammet var att försöka utröna om det finns något samband 

mellan val av generisk strategi och konkurrenskraft över generationsskiften. Empiriskt 

visar diagrammet hur företagen tolkar den egna strategin men det går inte att utläsa hur 

vald strategi står sig genom ett generationsskifte. Istället riktas fokus kring 

problematiken och de tankar som väckts av Bowman och Ambrosini kring ämnet 

planerad och realiserad strategi. Deras studier visade klart att konkurrenskraften 

bestäms av hur strategin förmedlas internt men också externt. Utifrån deras studie kan 

också utläsas att det torde vara lättare att förmedla en differentieringsstrategi än en 

kostnadsstrategi, vilket till viss del bekräftas genom undersökningen där en tydlig 

dragning åt differentiering jämfört med lågkostnad går urskilja. Utifrån det 

resonemanget skulle små och medelstora företag gynnas på lång sikt då 

kostnadsstrategin inte är tillämplig på den typen av företag med hänvisning till Beall, 

vilket gör valet av strategi enklare. Företagen kan därför koncentrera sig på att förmedla 

den valda strategin och därigenom skapa sig en konkurrenskraftig position som går att 

fömedla mellan generationer. 

                                                                                                                                         
192 Hill (1988) 
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6 Diskussioner och slutsatser 
Kapitlet innefattar i huvudsak slutsatser och tankar som ska tillse att syftet med 

uppsatsen är uppfyllt. Därtill ämnar kapitlet besvara de problemfrågor som 

formulerats i kapitel 1. Genom en nyutformad modell vävs slutsatserna samman med 

syfte och problemfrågor, därmed torde cirkeln vara sluten. Avslutningsvis presenteras 

också rekommendationer till företagsledare och berörda konsulter/rådgivare samt 

förslag till vidare studier på området. 

6.1 Slutsatser 
För att på ett pedagogiskt sätt illustrera slutsatserna presenteras problemfrågorna med 

efterföljande diskussion och slutsats. Härigenom sker den återkoppling till syftet som 

presenterades i inledningskapitlet (figur 1). 

 
• Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna vid generationsskiften? 

Varför misslyckas så många generationsskiften? Vilka är de största problemen 

”företagen” upplever med ett skifte? Överensstämmer dessa med vad konsulter tycker? 

 

Initialt kan konstateras att det inte bara är av ondo att vissa företag går under i samband 

med generationsskiftet. I och med successionen kan en naturlig gallring av mindre 

attraktiva bolag ofta ske, då inte alla företag är värda att sälja eller driva vidare. Det kan 

tyckas hårt och känslokallt att framföra sådana åsikter men faktum kvarstår, finns det 

något värde så är folk också beredda att betala för det, vilket är en av grundbultarna på 

den finansiella marknaden. Företagen och företagarna måste inse vikten av att planera 

sin framtid och sin pension, och därigenom skapa förutsättningar för nya generationer 

att ta över bolagen. Kan det rent av vara så att många av de misslyckanden som skett på 

grund av att planeringen varit för dålig skylls på skatten, byråkratin och ett allmänt 

dåligt företagsklimat? Om tid avsatts, om externa rådgivare tillfrågats, hade då inte det 

stora flertalet av de misslyckade generationsskiftena kunnat undvikas? Är det helt 

enkelt inte så att många av företagarna har svårt med att attribuera misslyckanden till 

sig själva?   

 

Ett annat mycket stort problem som framkommit i undersökningen är de mjukare 

faktorerna som de emotionella frågorna och rättviseaspekten. Väldigt många 
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företagsledare betalar gärna avsevärda summor för att finna skatteoptimala lösningar på 

företagsöverlåtelsen, men när det kommer till att betala för konsultation avseende den 

egna mentala hälsan och andra mjukare frågor är betalningsviljan i stort sett obefintlig. 

För många företagsledare som vant sig vid att arbeta många och långa dagar kommer 

fritiden som en ”chock”. De har vant sig vid att leda sitt skötebarn och livsverk men i 

och med pensionen så försvinner plötsligen en stor del av deras identitet. Dessa frågor 

förtjänar att ventileras och diskuteras väl så mycket som de mer konkret 

företagsekonomiska aspekterna men glöms alldeles för ofta bort i sammanhanget. Till 

stor del kan det skyllas på företagens rådgivare och konsulter som är dåliga på att 

marknadsföra och initiera sådan konsultation, trots sin vetskap om problematiken. 

Samtliga rådgivare och konsulter är överens om att företagen avsatt oproportionerligt 

mycket tid och resurser för skatteplanering medan rättviseaspekten och andra mer 

personliga/mjuka frågor i många fall helt negligerats.  Beteendet är dock inte särskilt 

förvånande då betalningsviljan för de här tjänsterna inte är särskilt extravagant. 

 

Vidare verkar det i flera bolag som om styrelsen inte spelar någon större roll utan mer 

ses som en nödvändig formalitet. Det verkar finnas vissa tendenser till att ”nonchalera” 

styrelsens funktion. Styrelsens arbete är oerhört viktigt för företaget, framförallt kan 

styrelsen göra nytta när den känner företaget och förstår branschen. Externa 

styrelseledamöter är bra samtalspartner och ger perspektiv, därmed kan de agera både 

drivare och bromskloss. 

 

I dagsläget är efterfrågan på en välfungerande marknadsplats för företag stor och 

efterfrågan torde öka i takt med att 40-talisterna går i pension. Marknadskrafterna torde 

därmed styra mot en mer välutvecklad företagsförmedling än den som finns idag. I 

dagsläget har revisionsbolagen ett försprång i information då det finns en lagstadgad 

kontakt mellan dessa och företagen, men också banker och lokala nätverk utgör 

potentiella företagsförmedlare i ett framtidsscenario. Kan företagsmäkleri kanske 

kompensera delar av det inkomstbortfall som avskaffandet av AGL burit med sig för 

revisionsbranschen? Eller ska bankerna samordna sådan verksamhet? Bankerna har en 

stor konkurrensfördel i att de sitter på kapitalet och har därmed goda förutsättningar att 

hjälpa till med finansieringen som är en av de mest svårknäckta nötterna i samband 

med generationsskiftet framförallt vid extern försäljning. 
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Den dagen då den nya generationen står redo att ta över företaget måste också den 

tidigare företagsledaren vara redo att släppa ifrån sig makten i bolaget, och därmed ge 

utrymme för den yngre generationens energi och kreativitet. Den äldre generationen 

kan med fördel kvarstå som rådgivare till företaget men måste också inse att det sätt 

som han/hon själv drivit företaget på inte per automatik är det bästa. Många 

företagsledare har dock mycket svårt att släppa ifrån sig sitt ”livsverk”. 

 

Att upprätta en plan för ett lyckosamt generationsskifte är en svår uppgift. Detta då 

ingen succession är den andra lik med avseende på företagsklimat, familjerelationer, 

affärskontakter och dylikt, varför varje enskild succession är unik. Gemensamt för dem 

alla är dock att med god planering i rätt tid och med beaktande av alla de kriterier som 

företagsledaren och andra intressenter har, förbättras oddsen radikalt för att företaget 

skall överleva även nästa generation. Dock måste planen och dess implementering 

kontinuerligt följas upp och revideras då processen ofta sträcker sig över flera år och 

reglering eller önskemål som utgjort grund för planen kan ha förändrats. 

 

• Vilka effekter kommer avskaffandet av AGL att ha på generationsskiftes-

planeringen?  

Kan det bli så att avskaffandet av AGL som var tänkt att underlätta och hjälpa 

generationsskiftet får en motsatt effekt och blir kontraproduktivt och därmed försämrar 

oddsen för ett lyckat generationsskifte? 

 

Att arvs- och gåvoskatten varit ett stort problem är säkert sant. Dock skall icke 

förglömmas att de företag som varit förutseende nog att påbörja planeringen av 

generationsskiftet i god tid kunnat eliminera eller åtminstone reducera denna skatt 

kraftigt. Förklaringen till att så pass många ägarledda företag har svårt att överleva är 

inte i första hand för höga skatter eller ett dåligt företagsklimat. Det är successionen 

som stjälper många av företagen, eller snarare dålig planering av den. Planering inför 

framtiden försummas av många ägarledda bolag trots vetskapen om att det är vitalt för 

att företaget ska överleva. Grundare eller ägare tenderar att luta sig tillbaka, leva på 

gamla meriter och vägrar fatta några beslut för framtiden. En anledning är givetvis att 

dagliga operativa frågor stjäl mycket tid och energi men det torde ändå finnas utrymme 

för lite långsiktig planering. Tidigare har också AGL utgjort ett av de viktigaste 
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incitamenten för att planera det framtida generationsskiftet. En fråga som då väcks är 

om inte risken för dåligt planerade skiften torde öka efter avskaffandet av AGL. Något 

som framhölls i flera av intervjuerna var också en rädsla för att många företag och 

företagsledare skulle ta än mer lättvindigt på generationsskiftesplaneringen i framtiden 

då skatteincitamentet försvunnit.  

 

• Hur ser företagen på statens roll i generationsskiftesplaneringen? 

I vilken form önskar företagen hjälp ifrån regeringen? Vilka frågor bör enligt företagen 

och deras företrädare prioriteras? 

 

Såväl företagen som deras konsulter är överens om att statens främsta uppgift 

beträffande generationsskiften är att tillhandahålla ett skattesystem som möjliggör 

succession utan alltför stor avbränning i form av skatteinbetalningar. Många upplever 

också ”byråkratin” som ett hinder och anser att regelverket för företagande bör ses över 

och förenklas. En bred nationell informationskampanj från statens sida är något som 

efterlysts av flera, däribland Nutek. Därtill finns dock ett visst motstånd då de flesta 

företagen själva hellre ser att pengarna används till rådgivning på regional och lokal 

nivå. 
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6.2 Generationsskiftesproblematikens 4-P 

Nedan presenteras en sammanfattande modell som kan hjälpa företagen som står inför 

ett generationsskifte att öka sina chanser att ”överleva” successionen och dessutom 

komma stärkt ur processen. Genom modellen kan generationsskiftet ses som en 

möjlighet, att stärka företagets konkurrenskraft och inte bara ett hot som skjuts på 

framtiden. I modellen presenteras centrala nyckelfaktorer för ett framgångsrikt 

generationsskifte.  
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Figur 16 - Generationsskiftesproblematikens 4-P 

Positionera 

Alla småföretag måste arbeta strategiskt för att finna sin position på marknaden och 

inom sin bransch, där de är konkurrenskraftiga. Genom att tillämpa även mer långsiktig 

strategisk planering ökar deras möjlighet att också överleva generationsskiftet då de 

anställda och företagsledningen har tydliga mål och visioner att arbeta mot, det finns en 

strategi att följa. Strategin implementeras och förmedlas inom organisationen och 

mellan generationer genom aktiv management där styrning och ledning är en 

självklarhet. 

 

Planera 

Det räcker inte med att bara ha en allmän strategi för bolagets framtid vid successionen. 

När generationsväxlingen närmar sig är det viktigt att alla intressenter är förberedda på 

den förändring som skiftet kan bära med sig. Planeringen skall påbörjas i god tid för att 
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på bästa sätt tillse såväl ekonomiska som personliga önskemål, både för tidigare som 

blivande företagsledare. Denna fas kan med fördel ske i samråd med externa konsulter 

och rådgivare, men bör också inkludera hela ledningsgruppen, företagets styrelse och 

till viss del även de anställda. 

 

Paketera 

I många av de mindre bolagen är ägarförhållanden och andra avtal lite av en snårskog. 

Som exempel kan nämnas företag där mormodern äger fastigheten, företaget betalat 

byggnaden, det finns muntliga avtal med grannfastigheten om att företaget disponerar 

rätt till ett lager och en anställd äger 20 % av aktierna. För att ett bolag av nämnd 

karaktär överhuvudtaget skall bli intressant för en ny ägare krävs att det struktureras 

upp och att avtal och äganderätten klargörs. Genom att ta hjälp från experter och 

genomföra en intern ”due diligence” (figur 14) kan företaget sedan paketeras på ett 

attraktivt sätt eller ”klä bruden” som det också kallas. 

 

Prognostisera 

Genom scenariobaserad planering kan företaget förberedas för oväntade händelser i 

samband med generationsskiftet men också vid plötslig sjukdom eller frånvaro av 

befintliga nyckelpersoner. Att prognostisera sannolikheten för olika utfall vid 

förändring kan t ex vara vägledande för att optimera åtgärder för olika utfall, men också 

för att beräkna ekonomiska effekter av olika handlingsalternativ. 

 

Mikro- och makrofaktorer 

Genom att nyttja de styrkor som företaget besitter och optimera resursanvändandet kan 

företagets konkurrenskraft och överlevnadsförmåga stärkas. Mikrofaktorer är den 

interna kompetens, kultur, historia som företaget på ett eller annat vis kontrollerar. 

Makrofaktorerna symboliserar omgivningens kraft på bolaget såsom konkurrenter, 

miljö, samhälle och andra externa intressenter.  
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6.3 Rekommendationer 
Till företagen/företagsledarna 

• Börja i tid och tala öppet med familj och samtalspartners. 

• Ofta sitter den gamla generationen kvar för länge. De unga känner sig 

vingklippta när de väl ska ta över. Ett utav de vanligaste successions-

problemen är att entreprenören eller den äldre generationen inte släpper 

greppet om företaget och inte tillåter den yngre att komma fram. 

• Låt övertagande generation delta i den dagliga driften men låt inte 

arvtagarna bli verkställande direktörer för tidigt. 

• Ta hjälp från proffsen med att bygga en bolagsstruktur som är lätt att ta 

över. 

• Erkänn öppet den psykologiska aspekten och komplexiteten i 

successionen. 

• Sist men inte minst var inte rädd för att avyttra företaget externt om 

lämplig intern lösning inte finns.  

Till staten/samhället 

• Avskaffa förmögenhetsskatten � genererar riskkapital som tidigare 

”flytt” landet. Torde därmed öka efterfrågan på ”intressanta” företag 

som finns till försäljning. 

• Fokusera rådgivningen på lokal och regional nivå. 

• Minska pålagorna på företagen i form av regler och ”byråkrati”.  

Företagaren har ofta mer än nog att göra även utan dessa. 

Till rådgivarna/konsulterna 

• Våga ta tag i frågan. Planera för sin ålderdom och eventuella missöden 

är känsliga frågor som lätt glöms bort, därför behövs rådgivare som är 

aktiva och har mod att ta upp diskussionen. 

• Belys även de mjukare frågorna. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 
• Rättviseaspekten 

o Enligt resultaten i denna studie existerar inte begreppet objektiv rättvisa. 

Framförallt rör frågan familjeföretag där strävan efter att uppnå så hög 

grad av rättvisa som möjligt är av stor vikt. Att studera hur företagen 

löser detta och hur det i sin tur påverkar familjerelationer torde vara 

mycket intressant. Hur kompenseras familjemedlemmar som inte tar 

över verksamheten och hur värderas risken att gå in som företagsledare i 

ett mindre bolag?  

• Effekter på planeringen i och med avskaffandet av AGL 

o Inom ett par år kommer effekterna av avskaffandet av AGL bli mer 

synliga. I skrivande stund har det gått alldeles för kort tid för att kunna 

dra några egentliga slutsatser kring frågan.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Enkät 
 
Bäste företagare! 
 
Denna studie syftar till att identifiera och analysera kritiska framgångsfaktorer för ett lyckosamt 
generationsskifte varför Ert deltagande är extra viktigt. Resultatet kan komma att användas som underlag 
för rådgivning till företagare i frågor rörande generationsskiften. Enkäten utgör en utav tre delar av en 
magisteruppsats inom företagsekonomi. De resterande delarna består av kvalitativa intervjuer och 
sekundärdata. Enkäten behandlar såväl skifte av ägande som skifte av ledning i ägarledda företag. 
Frågorna tar uppskattningsvis mellan 5 och 10 minuter att besvara. Uppgifterna som lämnas kommer att 
hanteras konfidentiellt och resultatet kommer endast att presenteras i sammanställd form, såväl gentemot 
universitet som mot andra samarbetspartners.  
 
Tack för att Ni tar Er tid att besvara dessa frågor! 
 
Martin Bohlin och Emil Danielsson 
070-*** ***        070-*** *** 
 
Studenter vid Linköpings Universitet  
******************************** 
magisteruppsats@passagen.se 
 
Avsnitt   Fråga Berörda respondenter 
Allmänna frågor   1-9 Samtliga   
Genomfört generationsskifte  10-19 De som genomfört ett generationsskifte 
Inför generationsskifte  20-24 De som står inför ett generationsskifte 
Strategi och styrning  25-28 Samtliga 
Bakgrund   29-30 Samtliga 
Övrigt   31 Samtliga 

 
Allmänna frågor 

1. Vilken är din befattning på företaget? 
 VD    Styrelseledamot  
 Annan ledande befattning   Annan nämligen _____________________ 

 
2. Har företagets största ägare en operativt ledande roll i verksamheten? 

 Ja   Nej (Enkäten slutar här, tack för din medverkan) 
 
3. Är företaget ett familjeföretag? Om ja, vilken generation tillhör nuvarande företagsledare/VD? 

 Nej, inte ett familjeföretag  Ja, 1:a generationen  Ja, 2:a generationen 
 Ja, 3:e generationen   Ja, nämligen_____generationen 

 
4. Finns det externa ledamöter i bolagets styrelse som ej är släkt med företagsledaren/VD? 

 Nej, samtliga styrelseledamöter är nära släkt med företagsledaren/VD  
 Ja, en styrelseledamot saknar familjeband till företagsledaren/VD 
 Ja, flera styrelseledamöter saknar familjeband till företagsledaren/VD  
 Företaget saknar styrelse (Enkäten slutar här, då ej AB) 

 
5. Har Ni tagit del av någon information beträffande generationsskiften? (Flera svarsalternativ är 

möjligt) 
 Ja, från företags- eller näringslivspolitisk organisation (Företagarna, Almi, Nutek, Svenskt 

Näringsliv, SINF eller liknande)  
 Ja, från konsultbolag   Ja, från revisionsbyrå 
 Ja, annan nämligen_______________  Ja, från bank       Nej (Gå vidare till fråga 7) 
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6. I vilken form har ni tagit del av denna information? (Flera svarsalternativ är möjligt) 

 Informationsblad  Seminarier  Rapporter/undersökningar  Annan källa 
 
7. Finns det någon plan eller liknande över vad som skall göras om något oförutsett händer 

nuvarande företagsledare/VD, t ex. vid allvarlig skada/sjukdom eller dödsfall? 
 Ja, en plan har utarbetats  En plan är på gång/planeringsstadiet 
 Nej    Vet ej   Annat, nämligen 

 
8. Vilka av följande statliga åtgärder anser Ni bäst skulle underlätta eller förenkla ett 

generationsskifte? (Flera svarsalternativ är möjligt) 
 Nationell informationskampanj  
  Lokal och regional utbildning, vägledning och rådgivning 
  Företagsledare i ägarledda företag kontaktas per brev i samband med sin 50-årsdag, med 

information kring   generationsskiften 
  Kontaktförmedling för köpare och säljare av småföretag 
  Uppmuntra blivande företagare att ta över befintliga företag istället för att starta helt nya 
 Annat, nämligen ______________________________ 

 
9. Har företaget genomfört ett generationsskifte? 

 Ja, under de senaste tre åren  Ja, under de senaste 4-10 åren   
 Ja, för mer än 10 år sedan  Nej (Gå till fråga 20) 

 
Genomfört generationsskifte 
 

10. Vilka var de främsta skälen för att påbörja planeringen av generationsskiftet? (Flera 
svarsalternativ är möjligt) 

 Skatteskäl  Nästa generation var redo att ta över  Ålder/hälsa  
 Tidigare ägare/ledare vill minska sitt engagemang   Annat, nämligen 

 
11. Vilka variabler upplevdes som de största utmaningarna i samband med generationsskiftet? 

(Flera svarsalternativ är möjligt)  
 Företagets ägare började inte förbereda ägarskiftet i tillräckligt god tid 
 Företagets ägare vill inte släppa ifrån sig inflytandet över företaget 
 Regelverken var svåra att tolka 
 Åstadkomma rättvisa inom familjen 
 Många företag är inte attraktiva att ta över 
 Många företag är så beroende av företagsledaren att de är svåra att ta över för ny ägare 
 Lokalisera kompetent extern rådgivning 
 Identifiera lämpliga skiftesalternativ 
 Skatter 
 Hitta lämplig ny företagsledare/VD 
 Hitta lämplig ny ägare 
 Svårigheter för köparen att lösa finansieringen  
 Annat, nämligen ________________________________________________ 

 
12. Hur mycket tid avsattes till att förbereda generationsskiftet? 

 Ingen alls  Timmar  Veckor  Månader  År 
 
13. Har företaget anlitat extern rådgivning för att planera generationsskiftet? (Flera svarsalternativ 

är möjligt) 
 Ja, från företags- eller näringslivspolitisk organisation (Företagarna, Almi, Nutek, Svenskt 

Näringsliv, SINF eller liknande)  
 Ja, från konsultbolag   Ja, från revisionsbyrå 
 Ja, annan nämligen_______________  Ja, från bank             Nej (Gå till fråga 17) 
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14. Om ja på fråga 12, uppskatta hur många timmar som fakturerats från respektive alternativ.

   1-25h   26-50h 51-75 h 76-100 h 101- 
Revisionsbyrå                     
Företags-/näringslivspolitisk organisation                   
Konsultbolag                    
Bank                      
Annan extern part                    

 
15. Vad har denna externa rådgivning främst avsett? Vänligen fördela 100 % över alternativen. 
Skatteplanering   ____% 
Finansfrågor (försäljning, hitta köpare, värdering, mm.) ____% 
Juridiska spörsmål   ____% 
Försäkringar   ____% 
Operativa frågor (strategi och styrning)  ____% 
Psykologiska faktorer (rättvisa, relationsfrågor) ____% 
Andra frågor   ____% 
 
16. Ange i vilken grad ni instämmer i följande påståenden. Vi fick den hjälp vi ansåg oss behöva 

inom… 
              Stämmer inte alls                                 Stämmer mycket väl 

a. Skatteplanering  1          2 3 4 5 
b. Finansfrågor   1          2 3 4 5 
c. Juridiska spörsmål 1          2 3 4 5 
d. Försäkringar  1          2 3 4 5 
e. Operativa frågor 1          2 3 4 5  
f. Psykologiska faktorer 1          2 3 4 5 
g. Andra frågor  1          2 3 4 5 

 
17. I vilken utsträckning har följande faktorer förändrats efter generationsskiftet? 
 

 Betydande 
minskning Liten minskning Oförändrat Liten ökning Betydande 

ökning 
Företagets 
omsättning      

Företagets resultat      
Antal anställda      
Konkurrensförmåga      
Kompetens i 
företaget      

      
 
18. Hade Ni vid generationsskiftet en väl genomarbetad marknadsplan och/eller affärsplan 

(bestående av t ex Affärsidé, Nulägesanalys, Mål, Strategi, Handlingsplan och Uppföljning)? 
a.  Ja, skriftlig   
b.  Ja, i huvudet på personer i ledande befattning hos den avlämnande generationen
  
c.   Ja, i huvudet på personer i ledande befattning hos den tillträdande generationen 
d.   Ja, både b och c 
e.   Nej, någon marknadsplan/affärsplan fanns inte 
 
19. Hur lång tid uppskattar Ni att generationsskiftet har tagit/kommer att ta från planering till att 

skiftet är helt genomfört? 
Mindre än ett år Ett till två år Tre till fyra år Fem till tio år Mer än tio år 

     
 
** Gå vidare till fråga 25 ** 
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Inför generationsskifte 
 

20. Hur troligt är ett generationsskifte de närmsta 5 åren? 
 Inte alls troligt - 1 2 3 4 Mycket troligt - 5 

      
 
21. Vem upplevs som mest sannolik att ta över ägandet av företaget vid kommande 

generationsskifte? 
 Familjemedlem  Anställd  Rörelsedrivande företag  Investmentbolag 
 Börsintroduktion  Ingen, nedläggning   Annan, nämligen 

 
22. Vilka begränsningar anser Ni allmänt sett är de största vid generationsskifte i företag? (Flera 

svarsalternativ är möjligt) 
 Företagets ägare börjar inte förbereda ägarskiftet i tillräckligt god tid 
 Företagets ägare vill inte släppa ifrån sig inflytandet över företaget 
 Regelverken är svåra att tolka 
 Åstadkomma rättvisa inom familjen 
 Många företag är inte attraktiva att ta över 
 Många företag är så beroende av företagsledaren att de är svåra att ta över för ny ägare 
 Lokalisera kompetent extern rådgivning 
 Identifiera lämpliga skiftesalternativ 
 Skatter 
 Hitta lämplig ny företagsledare/VD 
 Hitta lämplig ny ägare 
 Svårigheter för köparen att lösa finansieringen  
 Annat, nämligen ____________________________________________________ 

 
23. Hur kommer de förändringar som skett kring arvs- och gåvoskatten att påverka Er 

generationsskiftesplanering? (Flera svarsalternativ är möjligt, dolt) 
  Budgeterade resurser för extern rådgivning kommer att betraktas som ”ren   

 vinst”/kostnadsbesparing, förändringen kommer ej att inverka på vår planering. 
 Budgeterade resurser för skatteplanering kommer nu istället att investeras i 

 värdeskapande aktiviteter såsom uppgradering av maskinpark, forskning och utveckling 
 eller dylikt.  

 De resurser som frigjorts kommer att användas för att göra företaget mer 
 säljbart/attraktivt. 

 De resurser som frigjorts kommer att läggas på annan generationsskiftesplanering,  
 såsom finansieringsfrågor, operativa frågor (strategi och styrning) eller liknande. 
 
24. Har Ni en väl genomarbetad marknadsplan och/eller affärsplan (bestående av t ex Affärsidé, 

Nulägesanalys, Mål, Strategi, Handlingsplan och Uppföljning)? 
a.  Ja, skriftlig   
b.  Ja, i huvudet på personer i ledande befattning hos avlämnande generation  
c.   Ja, i huvudet på personer i ledande befattning hos den tillträdande generationen 
d.   Ja, både b och c 
e.   Nej, någon marknadsplan/affärsplan enligt beskrivningen i frågan fanns inte 
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Strategi och styrning 
 

25. Många företagare upplever att de behöver mer kunskap för att på ett bra sätt kunna genomföra 
ett generationsskifte. Ange för vart och ett av områdena nedan hur stor nytta Ni skulle ha av att 
komplettera den egna kunskapen med extern rådgivning för att underlätta ett generationsskifte. 

 
 Ingen nytta alls – 

1 
2 3 4 Mycket stor nytta - 

5 
 
Skatter 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Hitta lämplig ny 
företagsledare/VD 1 2 3 4 5 

Styrelsefrågor 1 2 3 4 5 
Vägledning/rådgivning 
genom hela processen 
för att identifiera 
lämpliga 
skiftesalternativt 

1 2 3 4 5 

Hitta lämplig ny ägare 1 2 3 4 5 
Juridiska frågor 1 2 3 4 5 
Försäkringsfrågor 1 2 3 4 5 
Göra företaget mer 
attraktivt för 
försäljning 

1 2 3 4 5 

 
26. Ange för var och en av faktorerna nedan, i hur stor utsträckning de bidrar till företagets 

konkurrensförmåga.  
 

 Bidrar inte alls – 1 2 3 4 Bidrar mkt starkt - 
5 

 
Affärsidén 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Företagets kultur 1 2 3 4 5 
Företagets 
produktionskunnande 1 2 3 4 5 

Företagets 
teknikkompetens 1 2 3 4 5 

Mitt personliga 
nätverk 1 2 3 4 5 

Synliga och 
närvarande ägare 1 2 3 4 5 

Ägarnas/ledarnas 
personliga 
kvalifikationer 

1 2 3 4 5 

Samarbetsrelationer 
med kunder, 
leverantörer och 
konkurrenter 

1 2 3 4 5 

Tillgång till kapital 1 2 3 4 5 
 
27. Använder Ni er av en så kallad Lågkostnadsstrategi (priset används som främsta 

konkurrensmedlet) eller Differentieringsstrategi (produkter/tjänster särskiljs genom t ex kvalitet, 
funktion och design, undviker därför priskonkurrens)? 

 Lågkostnadsstrategi  Differentieringsstrategi 
 Kombination av båda  Inget av alternativen 

 
28. Genom vilket/vilka av följande alternativ motiveras de anställda att jobba mot företagets mål? 

 De medverkar i budgetarbetet och kan därmed identifiera sig med företagets övergripande mål 
 Genom ett belöningssystem motiveras god prestation 
 Företagets mål och riktlinjer kommuniceras kontinuerligt internt 
 Kontroll och uppföljning av arbetsuppgifter 
 Annat, nämligen_____________________________________ 
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Bakgrund 
 
29. När är företagets VD/företagsledare född? 

 Före 1940  40-talet  50-talet  60-talet  70-talet  80-
talet 
 
30. Hur många anställda har företaget inklusive Er själv? 

 1 anställd  2-5  6-10  11-20  21-49  fler 
än 50 
 
Övrigt 
 
31. Övriga tankar och funderingar: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 – Intervjumall, generationsskiftade företag 
 

1. Berätta lite kort om företaget, ägandet och din roll i verksamheten. 
a. Har företagets största ägare en operativt ledande roll i verksamheten? 
b. Är företaget ett familjeföretag?  
c. Hur många anställda har företaget, inklusive er själv? 

2. Finns det externa ledamöter i bolagets styrelse som ej är släkt med 
företagsledaren/VD? Vilken roll spelar dessa, är de aktiva i det övergripande 
strategiska arbetet? Hur ställer du dig till påståendet att många 
styrelseledamöter i mindre svenska AB endast är namn på pappret? 

3. När genomförde ni ert senaste generationsskifte? 
4. Hur lång tid har processen tagit från planering till genomfört skifte? Är ni klara? 
5. Kan du uppskatta hur mycket tid och pengar som avsatts för 

generationsskiftesplanering? 
6. Vilka var de främsta skälen till att ni började planera skiftet, var det någon 

specifik faktor som var utlösande för att sätta igång planeringsprocessen? Vem 
tog initiativet till skiftet? 

7. Informerades du om problematiken kring generationsskiften på något vis innan 
ni drog igång planeringsprocessen? Om ja, på vilket sätt tog du del av denna 
information? Skulle detta kunna ha gjorts på ett bättre sätt? Anser du att det är 
statens uppgift att informera om vikten av generationsskiftesplanering? På vilket 
sätt kan staten underlätta generationsskiften? 

8. Hur utvärderades olika skiftesalternativ, extern försäljning, inom familjen, till 
anställda? Gjordes någon ekonomisk beräkning för de olika alternativen? Hur 
kan man göra ett företag mer attraktivt för försäljning? 

9. Var det någon specifik variabel som krävde extra mycket arbete i samband med 
generationsskiftet? Hur löstes problematiken kring dessa variabler? Fick ni 
extern hjälp med detta? Upplevde ni att konsulterna/rådgivarna hade samma 
kärnfrågor som ni?  

10. Rättviseaspekten är ett problem som ofta lyfts fram, är detta något som inverkat 
på ert generationsskifte? Hur har det hanterats? Har ni tagit hjälp från externa 
parter för att lösa dessa frågor? Objektiv rättvisa, är det möjligt? Hur mycket har 
frågorna ventileras internt eller inom familjen? 

11. I vilken utsträckning har följande faktorer förändrats efter generationsskiftet? 
 Betydande 

minskning Liten minskning Oförändrat Liten ökning Betydande 
ökning 

Företagets 
omsättning      

Företagets resultat      
Antal anställda      
Konkurrensförmåga      
Kompetens i 
företaget      

12. Beror dessa förändringar uteslutande på generationsskiftet eller kan andra 
parametrar ha spelat in? 

13. Fanns det innan generationsskiftet en tydlig affärsplan eller marknadsplan att 
överlämna till tillträdande generation? Anser du att det är viktigt att detta finns 
för att föra företagets konkurrenskraft vidare mellan generationer? Hur kan det 
påverka generationsskiftet? 
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14. Finns det någon plan eller liknande över vad som skall göras om något 
oförutsett händer nuvarande företagsledare/VD, t ex. vid allvarlig 
skada/sjukdom eller dödsfall? Hur har den utarbetats, internt eller externt? 

15. Om du skulle peka ut ett antal nyckelfaktorer för ett framgångsrikt 
generationsskifte, vilka skulle dessa vara? Vilka utav dessa hade ni identifierat 
innan skiftet? 

16. Tror du att avskaffandet av AGL kommer att inverka på framtida 
generationsskiften? Kan du se några negativa effekter av avskaffandet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nedan klipps ut och fylls i av intervjuobjektet 
 
I vilken utsträckning har följande faktorer förändrats efter generationsskiftet? 

 Betydande 
minskning Liten minskning Oförändrat Liten ökning Betydande 

ökning 
Företagets 
omsättning      

Företagets resultat      
Antal anställda      
Konkurrensförmåga      
Kompetens i 
företaget      

 



BILAGOR 

   
    
 

 ix

Bilaga 3 – Intervjumall, rådgivare och konsulter 
 

1. Hur presenterar du dig själv för en potentiell kund inom 
generationsskiftesplanering/företagsöverlåtelser? 

a. Titel, specialområde eller liknande 
2. Hur etableras en ny kontakt? 

a. På initiativ utav kunden eller dig och konsultbolaget? 
 
 

3. Vilka är de främsta skälen för att påbörja planeringen av generationsskiftet 
anser du? 

4. Anser du att detta kan ha förändrats i och med att arvs- och gåvoskatten slopats? 
Vilken inverkan får avskaffandet av AGL på generationsskiftesplaneringen?  

5. Hur stor del utav rådgivningen uppskattar du att företagen lägger på respektive 
område? Vänligen fördela 100 % på dessa alternativ. 

 Skatteplanering    ____% 
 Finansfrågor (försäljning, hitta köpare, värdering, mm.) ____% 
 Juridiska spörsmål   ____% 
 Försäkringar    ____% 
 Operativa frågor (strategi och styrning)  ____% 
 Psykologiska faktorer (rättvisa, relationsfrågor)  ____% 
 Andra frågor    ____% 
6. Vilka variabler upplever du som de största utmaningarna i samband med 

generationsskiften? 
 Dolda alternativ 

  Företagets ägare började inte förbereda ägarskiftet i tillräckligt god tid 
  Företagets ägare vill inte släppa ifrån sig inflytandet över företaget 
  Regelverken var svåra att tolka 
  Åstadkomma rättvisa inom familjen 
  Många företag är inte attraktiva att ta över 
  Många företag är så beroende av företagsledaren att de är svåra att ta över 
  Identifiera lämpliga skiftesalternativ 
  Skatter 
  Hitta lämplig ny företagsledare/VD 
  Hitta lämplig ny ägare 

  Svårigheter för köparen att lösa finansieringen 
 

7. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för ett lyckosamt generationsskifte? 
8. På vilket sätt hanteras de emotionella aspekterna vid generationsskiften? Hur 

hjälper ni företagen med dessa frågor? Hur stor vikt lägger företagen själva vid 
detta? Hur uppnås rättvisa, finns det någon objektiv rättvisa? 
Försäkringslösningar har angetts som ett sätt att lösa dessa frågor, är det vanligt 
förekommande? Hur används dessa försäkringar (kompensation syskon, 
ekonomisk trygghet osv)? 

9. Det framhålls på sina håll att det finns två stereotyper av företagare; de som 
väntar till sin död med generationsskifte och de som avsätter mycket tid och 
resurser för att planera generationsskiftet och dess skattekonsekvenser. Är detta 
en rättvis bild? 
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10. Hur anser du att styrelsens sammansättning i ett aktiebolag påverkar företagets 
konkurrensförmåga? 

a. Hur tycker du att en bra styrelsesammansättning bör se ut? 
b. ABL 8 kap. 1 §, ”Ett aktiebolag skall ha en styrelse med minst tre 

ledamöter. I ett privat aktiebolag får styrelsen dock bestå av en eller två 
ledamöter, om det finns minst en suppleant.” Vad tror du är syftet med 
den formuleringen och regleringen? 

c. Det torde vara ganska vanligt att externa styrelsemedlemmar i praktiken 
enbart är ett namn på pappret, hur ställer du dig till detta påstående?  

11. Olika instrument har utvecklats för att minska spridningen av ägandet 
(hembudsklausul och famijestiftelser). Tillämpas detta ofta och hur ser du på 
detta? Avsikten torde vara att säkerställa att ägandet stannar hos en viss 
grupp/familj, är detta det bästa för företagets utveckling? Hur vanligt är det att 
ägandet stannar inom en viss familj vid generationsskifte? 

12. I de fall företaget skall ut till försäljning vid generationsskifte, hur går man 
tillväga för att ”klä bruden”, göra företaget säljbart?   

13. Hur stor roll spelar en väl genomarbetad affärsplan eller marknadsplan vid 
generationsskiften? Bör den vara skriftlig eller räcker det om den finns i 
huvudet på personer i ledande befattning? Ser du några fördelar respektive 
nackdelar med de olika alternativen? Hur vanligt är det bland dessa bolag (2-49 
anställda, ägarledda, AB) att det finns en affärsplan eller marknadsplan? 

14. Hur ser ett typiskt case rörande generationsskifte ut för er? Hur går ni tillväga 
för att guida kunden till ett lyckosamt skifte? Utgår ni från någon modell, 10-
punkts plan, 5-stegs process eller liknande? 

a. (Bankens roll - finansiär eller rådgivare?) 
 

15. Hur ser du på statens roll i frågan? Tror du att staten kan underlätta 
generationsskiften på något vis? Skulle det kunna uppfattas som att staten 
främjar visst företagande framför annat, är det verkligen statens uppgift? 

 
 
 
Nedan klipps ut och fylls i av intervjuobjektet 
 
 
Hur stor del utav rådgivningen uppskattar du att företagen lägger på respektive 
område? Vänligen fördela 100 % på dessa alternativ. 
 Skatteplanering    ____% 
 Finansfrågor (försäljning, hitta köpare, värdering, mm.) ____% 
 Juridiska spörsmål   ____% 
 Försäkringar    ____% 
 Operativa frågor (strategi och styrning)  ____% 
 Psykologiska faktorer (rättvisa, relationsfrågor)  ____% 
 Andra frågor    ____% 
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Bilaga 4 – Statistiska beräkningar 
I empiri och analys har rådatan från undersökningen omvandlats i en deskriptiv analys, 

med diagram och tillhörande diskussion. För att visa på hur den kvantitativa datan kan 

analyseras även statistiskt har därför vissa exemplifierande statistiska uträkningar 

bifogats. Däribland konfidensintervall för populationsandel, konfidensintervall för 

populationsmedelvärde, båda inklusive ändlighetskorrektion. Vidare har statistiska 

beräkningar genomförts i statistikprogrammet SPSS. Dessa har avsett att utreda 

huruvida det funnits korrelation mellan svaren på två frågor, dvs ett statistiskt samband. 

För att göra de statistiska beräkningarna har 2χ -metod använts (tji-två).193  

 

Skattning av populationens andel 
För att göra en punktskattning av den okända andelen i populationen (�) används 

skattningsfunktionen P , vilket är andelen i urvalet. P  är en väntevärdesriktig skattning 

med medelfelet som synes i formeln nedan, (allt inom kvadratrotstecknet). z bestäms 

med hjälp av tabellvärde som styrs av önskad konfidensgrad. I detta fall 99 %. 

Stickprovet är med god marginal� tillräckligt då en tumregel medger n>30 så länge 

andelen ligger mellan 0,2 och 0,8. I uppsatsen är n=897 stycken företag (avvikelser 

finns dock på vissa frågor), varför en ändlighetskorrektion kanske inte varit 

nödvändig194  då N = 15000 företag. 

 

Uträkningen nedan baseras på fråga 3, vilken betraktar huruvida företaget är ett 

familjeföretag eller ej. Då en avgränsning i urvalet varit att företaget haft en E-

postadress kan inga slutsatser dras för hela populationen (alla ägarledda svenska AB). 

Detta då bara 15 000 företag kunnat väljas i det obundna slumpmässiga urval som 

genomförts. Det blir således upp till läsaren att avgöra om företag med E-posts åsikter 

skiljer sig från övriga populationens, om vidare paralleller skall dras. I uppsatsen 

baseras dock uträkningarna på 15 000 stycken. Slutsatsen av uträkningen är att bland de 

15 000 företagen är mellan 67,5 % och 75 % familjeföretag med 99 % konfidens, dvs 

med en accepterad felrisk på 1 %.195  
 

                                                
193 Körner och Wahlgren (2000), Nordgaard (2001) 
194 Ibid. 
195 Ibid. 
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Skattning av populationsmedelvärde 
En liknande skattning har gjorts på populationens medelvärde ( µ ). Här utgås från 

stickprovets medelvärde ( x ) och standardavvikelse för svaret på fråga 25 och 

alternativet skatt (vilket också detta blir en väntevärdesriktig skattning). Konfidensnivå 

och felrisker är desamma som ovan. Teckenförklaringarna nedan torde utgöra hjälp för 

den statistiskt mindre insatta. Resonemanget i övrigt är som ovan.196 
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196 Körner och Wahlgren (2000), Nordgaard (2001) 
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n   = stickprovstorlek 
 

)(Ap  = sannolikheten för händelse A  
 
g )( A  = antalet utfall som är gynnsamma för A  
 
α  = den felrisk som kan accepteras 
 

2/αΖ   = kvantil i normalfördelningen som ger konfidensgrad 1-α  
 
N  = målpopulationens storlek 
 
P  = skattad andel 
 
x  =  skattning av populationsmedelvärdet  
 

2s  = stickprovsvariansen 
 

N
n−1( ) = ändlighetskorrektion  

 
 
OBS! 

Uträkningarna ovan fungerar då normalfördelningskvantiler är en approximation som 

fungerar bra vid stora stickprov.197 
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2χ - metod (tji-två) 
 
Fråga 3 och 4 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
FRAGA3X * FRAGA4X2 724 96.9% 23 3.1% 747 100.0% 

 
 FRAGA3X * FRAGA4X2 Crosstabulation 
 
Count  

FRAGA4X2 
  .00 1.00 Total 

.00 38 169 207 FRAGA3
X 1.00 318 199 517 
Total 356 368 724 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 110.125(b) 1 .000     
Continuity 
Correction(a) 108.406 1 .000     

Likelihood Ratio 117.019 1 .000     
Fisher's Exact Test       .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 109.973 1 .000     

N of Valid Cases 724         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101.78. 



BILAGOR 

   
    
 

 xv 

Fråga 4 och 18 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
FRAG18X2 * FRAGA4X2 187 25.0% 560 75.0% 747 100.0% 

 
 FRAG18X2 * FRAGA4X2 Crosstabulation 
 
Count  

FRAGA4X2 
  .00 1.00 Total 

.00 82 65 147 FRAG18
X2 1.00 8 32 40 
Total 90 97 187 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 16.127(b) 1 .000     
Continuity 
Correction(a) 14.725 1 .000     

Likelihood Ratio 17.128 1 .000     
Fisher's Exact Test       .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 16.040 1 .000     

N of Valid Cases 187         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.25. 
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Fråga 20 och 29 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
FRAG29_2 * FRAG20X2 317 42.4% 430 57.6% 747 100.0% 

 
 FRAG29_2 * FRAG20X2 Crosstabulation 
 
Count  

FRAG20X2 
  .00 1.00 Total 

1.00 2 13 15 
2.00 64 77 141 
3.00 85 22 107 
4.00 39 6 45 
5.00 7 1 8 

FRAG29
_2 

6.00 1 0 1 
Total 198 119 317 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 60.104(a) 5 .000 
Likelihood Ratio 63.413 5 .000 
Linear-by-Linear 
Association 50.950 1 .000 

N of Valid Cases 
317     

a  4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .38. 
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Fråga 3 och 21 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
FRAG21_2 * FRAGA3X 431 57.7% 316 42.3% 747 100.0% 

 
 FRAG21_2 * FRAGA3X Crosstabulation 
 
Count  

FRAGA3X 
  .00 1.00 Total 

1.00 12 140 152 
2.00 38 17 55 
3.00 55 83 138 
4.00 4 7 11 
5.00 1 1 2 
6.00 7 22 29 

FRAG21
_2 

7.00 17 27 44 
Total 134 297 431 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 82.492(a) 6 .000 
Likelihood Ratio 88.765 6 .000 
Linear-by-Linear 
Association 9.661 1 .002 

N of Valid Cases 
431     

a  3 cells (21.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .62. 
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Fråga 21 och 29 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
FRAG21_2 * FRAG29_3 229 30.7% 518 69.3% 747 100.0% 

 
 FRAG21_2 * FRAG29_3 Crosstabulation 
 
Count  

FRAG29_3 
  .00 1.00 Total 

1.00 14 86 100 
2.00 8 12 20 
3.00 21 40 61 
4.00 1 4 5 
5.00 1 0 1 
6.00 3 14 17 

FRAG21
_2 

7.00 10 15 25 
Total 58 171 229 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 18.130(a) 6 .006 
Likelihood Ratio 18.226 6 .006 
Linear-by-Linear 
Association 5.482 1 .019 

N of Valid Cases 
229     

a  5 cells (35.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .25. 
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Bilaga 5 – Ej redovisade frågor 
 
Styrning och motivation (Fråga 28, bilaga 1) 
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De medverkar i budgetarbetet
och kan därmed identifiera sig
med företagets övergripande mål
Genom ett belöningssystem
motiveras god prestation

Företagets mål och riktlinjer
kommuniceras kontinuerligt
internt
Kontroll och uppföljning av
arbetsuppgifter

Annat, nämligen

 
Det styrinstrument som flest företag använder sig av för att motivera och engagera sin 

personal är kontinuerlig kommunikation av företagets mål och riktlinjer som närmare 

2/3 av företagen tillämpar. Knappt hälften av företagen kontrollerar och följer upp 

arbetsuppgifterna som styrverktyg. Det är också enligt respondenterna vanligt med 

olika former av belöningar vid god prestation, då dryga 40 % anser sig ha ett 

belöningssystem som kommer de anställda till del. I omkring vart fjärde företag är 

också de anställda involverade i budgetarbetet och därmed kan de också 

förhoppningsvis identifiera sig med företagets mål då de själva varit med och tagit fram 

dem. Andra svar som erhållits under rubriken annat nämligen är bra löner, frihet under 

ansvar, trivsel, god arbetsmiljö, feedback och uppskattning. 
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Rebudgetering efter slopande av AGL (fråga 23, bilaga 1) 

27%

17%
28%

28%

Budgeterade resurser för extern
rådgivning kommer att betraktas
som ren vinst/kostnadsbesparing,
förändringen kommer ej att
inverka på vår planering.

Budgeterade resurser för
skatteplanering kommer nu
istället att investeras i
värdeskapande aktiviteter såsom
uppgradering av maskinpark,
forskning och utveckling eller
dylikt.
De resurser som frigjorts
kommer att användas för att göra
företaget mer säljbart/attraktivt.

De resurser som frigjorts
kommer att läggas på annan
generationsskiftesplanering,
såsom finansieringsfrågor,
operativa frågor (strategi och
styrning) eller liknande.

 
Tyvärr kan inga större växlar dras av utav denna fråga då en tankegroda smugit sig in i 

enkäten. På den här frågan har nämligen svarsalternativet inga resurser är avsatta för 

ändamålet saknats, varför företagen tvingats att svara något av alternativen ovan. 

Härmed kan som sagt inga analyser göras med tillfredställande säkerhet varför 

diagrammet bara presenteras och tolkningen därav hänvisas till läsaren. 

 
Fakturerade timmar (fråga 14, bilaga 1) 
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Diagrammet presenteras utan närmare förklaring då inga egentliga slutsatser kan dras.  
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Största utmaningar (fråga 22, bilaga 1) 
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Företagets ägare börjar inte förbereda
ägarskiftet i tillräckligt god tid

Företagets ägare vill inte släppa ifrån sig
inflytandet över företaget

Regelverken är svåra att tolka

Åstadkomma rättvisa inom familjen

Många företag är inte attraktiva att ta över

Beroende av företagsledaren att de är svåra
att ta över för ny ägare

Lokalisera kompetent extern rådgivning

Identifiera lämpliga skiftesalternativ

Skatter

Hitta lämplig ny företagsledare/VD

Hitta lämplig ny ägare

Svårigheter för köparen att lösa
finansieringen

Annat, nämligen

 
Diagrammet presenteras utan närmare förklaring då inga egentliga slutsatser kan dras. 


