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Sammanfattning 

 

Nyckelord: familjeföretag, generationsskifte, strategi, generationer, kunskapsöverföring 

 

Bakgrund: Att lyckas med ett generationsskifte i familjeföretag kräver många 

sammanfallande omständigheter för att bli optimalt. På grund av att familjeföretag utgör en 

unik organisationsform som bygger på samspel mellan familj och företagande, beskrivs 

omständigheterna vara av både formell och informell karaktär. Den största bristen vid ett 

misslyckat generationsskifte är att företagsledare inte är tillräckligt förberedda. På grund av 

bristande planering tenderar många familjeföretag att inte överleva vid sitt första och andra 

generationsskifte. Forskningen är enig om att vissa omständigheter spelar större roll än andra, 

samtidigt menar forskare att familjeföretag är unika och därmed olika varandra. Vad som 

fungerar för en familj i en situation fungerar således inte för en annan familj i en annan 

situation. Hur dessa teorier ska realiseras i olika familjeföretag utgör därmed studiens 

problembakgrund, som syftar till att belysa hur dessa aspekter beaktas ur ett strategiskt 

perspektiv. 

 

Syfte: Syftet är att skapa en ingående förståelse om hur mindre familjeföretag formulerar och 

implementerar strategier kring ett förväntat generationsskifte. Studien syftar även till att 

beskriva hur den yngre generationen upplever sin roll som efterträdare. 

 

Metod: Fallstudier har genomförts i fyra familjeföretag inom olika branscher. I företagen har 

företrädare och efterträdare intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. Studien följer en 

deduktiv ansats där den teoretiska referensramen ligger till grund för problemformulering och 

intervjufrågor. Studiens teoretiska perspektiv bygger på tre huvuddelar: familj, strategi och 

generationsskifte vilka utsätts för empirisk granskning och analys. 

 

Slutsats: Strategier är vanligt förekommande i företag där generationsskiften är planerade 

till skillnad från skiften som inte är planerade. Engagemang och roller är avgörande faktorer 

för hur tidigt processen börjar. Detta ger en positiv effekt för hur efterträdaren upplever sin 

roll, och uppvisar en tydlig skillnad mellan efterträdare som erhållit kunskap från den äldre 

generationen mot de som inte erhållit det vid tiden för övertagandet. Efterträdaren agerar i det 

fallet initialt mer spontant i sitt beslutsfattande där strategierna är framväxande utan tydliga 

intentioner, för att sedan övergå till mer formella planer ju större kunskapsgenereringen blir. 



 

Abstract 

 

Keywords: family business, generational succession, strategy, generations, knowledge 

transfer 

 

Background: Succeeding with a generational succession in family businesses requires many 

coinciding circumstances to become optimal. The circumstances are described as both as 

formal and informal due to the fact that family businesses constitute an unique form of 

organization. The biggest shortcoming of a generational succession failure is that leaders are 

not sufficiently prepared. Due to lack of planning, many family businesses tend not to survive 

their first and second generational succession. Research shows that certain circumstances play 

a greater role than others, while researchers also believe that family businesses are unique 

entities and thus different from one another. What works for one family in a situation will not 

work for another family in a different situation. The question of how these theories should be 

realized in different family businesses thus constitutes the study’s problem discussion, which 

aims to highlight how these aspects are considered from a strategic perspective.  

 

Purpose: The purpose is to create an in-depth understanding of how small family businesses 

formulate and implement strategies for an expected change of generation. This study also 

aims to describe how the younger generation experiences their role as successor. 

 

Method: Case studies have been conducted in four family businesses where predecessors and 

successors of the family firms have been interviewed. The study applies a deductive approach 

where the theoretical framework constitutes a basis for problem discussion and interview 

questions. The study’s theoretical perspective is based on three main parts: family, business 

strategy and generational succession, which are subjected to empirical review and analysis. 

 

Conclusion: Commitment and roles are crucial factors for how early the process of 

succession planning begins. This generates a positive effect on how the successor experiences 

his role and shows a clear difference between sucessors who have gained knowledge from an 

older generation against those who did not recieve it. In that case, the successor initially acts 

more spontaniously in his decision making, where strategies tends to be emergent without any 

clear intentions and then move to formal planning as the knowledge generation becomes 

greater. 
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1. Inledning 

Det är välkänt att familjeföretag har en betydande roll för den inhemska ekonomiska 

tillväxten och likaså för den globala (Sund & Ljungström, 2011; Vikström, 2005; van Wyk, 

2013). Som den vanligaste organisationsformen i Sverige uppskattas familjeföretagen 

generera en tredjedel av sysselsättningen och svensk BNP. Marknaden domineras av 

familjeföretag som är verksamma inom alla branscher förutom i den offentliga sektorn 

(Andersson, Karlsson & Poldahl, 2018). Bland välkända företag finns bland annat IKEA, 

Tetra Laval, H&M och Axel Johnson AB. Enligt statistik från SCB (2018) utgör dessa företag 

endast 0,1% av sveriges företag i sin storleksklass. Den resterande andelen 99,9% består av 

små och medelstora företag varav 90% är familjeägda. Forskningen om familjeföretag 

förefaller tämligen enig om att den kritiska framgångsfaktorn för dessa företag, åtminstone för 

deras överlevnad inom familjen, är ett framgångsrikt generationsskifte (Woodfield & Husted, 

2017; Lockamy, Carson, & Lohrke, 2016; Sund & Ljungström, 2011).  

 

Ett generationsskifte är en lång process som bör startas i tid. Sund och Ljungström (2011) 

beskriver processen som ett skeende som bör karaktäriseras som ständigt pågående, och som 

kräver många sammanfallande gynnsamma omständigheter för att ägarskiftet ska bli optimalt. 

Processen är högst relevant i alla typer av familjeföretag, däremot stiger antalet åtgärder ju 

större företaget är. Trots det uppger företagsledare i en undersökning från Nutek (2004) att de 

avser att gå i pension inom de närmsta fem åren men att de inte vidtagit några åtgärder som 

förbereder ett generationsskifte. Det största bristande problemet uppges just vara att 

företagsledare inte är tillräckligt förberedda (ibid.).   

 

Familjeföretag är unika i den mening att familjemedlemmar också blir kollegor med varandra. 

Detta skapar en unik uppsättning av problem där skillnader yttrar sig i målsättningar, strategi, 

implementeringar och organisatorisk prestationsförmåga i olika familjeföretag (Sharma, 

Chrisman & Chua, 1997). Vad som fungerar för en familj i en situation kommer således inte 

att fungera för en annan familj i en annan situation (ibid.). Att diskutera strategi i en allmän 

form blir därmed tämligen komplext i den här kontexten, precis som att forskare antar olika 

definitioner av familjeföretag och strategi (se avsnitt 2 och 2.7). Denna studie behandlar därav 

inte begreppet generationsskifte som ett skeende i vilket den yngre generationen övertar en 

verksamhet genom ett formellt överlåtande. Generationsskifte syftar snarare på den process 
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där familjemedlemmar aktivt vidtar specifika åtgärder som på lång sikt avser att underlätta ett 

överlåtande och säkra företagets överlevnad inom familjen. Detta är också vad som betraktas 

som den strategiska aspekten i studien, som bygger på ett specifikt mönster av handlingar och 

åtgärder inom familjeföretaget och som leder till en implementerad strategi.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Enligt ENSR (1996) har svaga förberedelser inför ett generationsskifte lett till en hög andel 

hotade arbetstillfällen i Europa. Undersökningar visar även att 24% av familjeföretagen 

överlever första och andra generationsskiftet. Vid det tredje generationsskiftet överlever 

endast 14% av företagen (Stoy Howard, 1989, refererad i Sund och Bjuggren, 2001). Av de 

familjeföretag som överlever flera generationsskiften förefaller trenden å andra sidan som 

positiv. Ju fler framgångsrika generationsskiften, desto mer ökar sannolikheten för att nästa 

också ska bli det. Den ökade sannolikheten för företagens överlevnad beror bland annat på 

den erfarenhet som framställs från tidigare generationsskiften. Att planera och initiera ett 

generationsskifte som kan förvaltas över tid konstateras därmed ha sina tydliga fördelar 

(Schulze & Dino, 1996). 

 

Som tidigare nämnt spelar flera omständigheter in i ett framgångsrikt övertagande (Sund & 

Ljungström, 2011). Det kan finnas problem såsom bristande vilja, möjlighet eller kunskap att 

ta över företaget (Woodfield & Husted, 2017 & Lockamy et al., 2016). Dessa faktorer ökar 

risken till att företagets framtid blir instabil och kan bli en orsak till att företagen inte 

överlever som familjeföretag, eller överhuvudtaget efter ägarskiftet. Boyd, Royer, Pei och 

Zhang (2015) menar att den yngre generationen inte bara behöver kunskap utan också 

förståelse för vad företaget gör, vad som ska göras och hur företaget ska styras. Forskningen 

inom familjeföretag, som till största delen utgörs av empiriska studier klarlägger problemet 

genom att belysa inverkande faktorer som till exempel ovannämnda. Genom detta skapas en 

klar bild av problemets omfattning som ett universellt fenomen. Det finns dock en bristande 

hänsyn till att diskutera hur dessa faktorer appliceras på familjeföretag, med betoning på just 

begreppet familj. Mycket av den teori som presenteras är generaliserbar i den mening att idén 

om familjeföretagens egenartade organisationsstruktur nästan uteblir vid diskussionen om hur 

dessa teorier ska realiseras. “Vad som fungerar för en familj i en situation kommer inte att 
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fungera för en annan familj i en annan situation” medför därav en diskussion till vilken den 

aktuella studiens syfte och forskningsfrågor har formulerats.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att skapa en ingående förståelse för hur mindre familjeföretag formulerar och 

implementerar strategier kring ett förväntat generationsskifte. Studien syftar även till att 

beskriva hur den yngre generationen upplever sin roll som efterträdare. 

 

1.4 Frågeställningar 

Studien ska svara på följande frågor: 

 

• Hur tar familjeföretag hänsyn till förväntade generationsskiften vid strategiska beslut? 

• Hur ser processen kring ett generationsskifte ut? 

• Hur upplever den yngre generationen sin roll som efterträdare? 
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2. Teori och tidigare forskning 

Forskare inom familjeföretag anser att det är familjens inblandning som skiljer familjeföretag 

från ett icke-familjärt. Mer specifikt innebär detta att interaktionen mellan familjemedlemmar 

påverkar deras visioner och mål. De skapar unika resurser, kapacitet, och problem som gör att 

familjemedlemmar beter sig och presterar olika. En viktig forskningsfråga som behandlas i 

familjeorienterad teori är hur och varför den här organisationsformen uppför sig och presterar 

på ett distinkt annorlunda sätt än andra organisationer (Chua, Chrisman & Steier, 2003). 

Skillnaderna kan härröra från skillnader i visioner och mål, eller också bero på skillnader i 

världen, resurser eller strategier och så vidare (ibid.). Forskare har därmed inte lyckats finna 

en allmänt accepterad definition av familjeföretag eftersom olika definitioner i litteraturen 

omfattar olika perspektiv. Bland annat formuleras definitioner utifrån äganderätt (Andersson, 

Karlsson & Poldahl, 2018), kultur (Litz, 1995) eller psykologiska konceptualiseringar 

(Whetten, Foreman & Dyer, 2013; Blombäck & Brunninge, 2013). Problemet med 

definitionsfrågan förefaller också vara att en del definitioner inte är tillräckligt transparenta 

och entydiga och blir därmed svåra att operationalisera. En korrekt definition av 

familjeföretag bör mäta vad som avses att mäta och tillhandahålla tillförlitliga 

forskningsresultat (Astrachan, Klein & Smyrnios, 2002).  

 

 

Figur 1. Överlappning av familj, ägande och ledningsgrupp. Tagiuri och Davis (1982). 

 

Den aktuella studien följer Tagiuri och Davis (1982) definition av familjeföretag. 

Definitionen bygger på tre huvudsakliga attribut som Tagiuri et al. menar har ett samspel som 

utgör en distinktion mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. Dessa attribut presenteras 
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som a) ägande kontrolleras av en familj, b) innehåller minst två familjemedlemmar i 

ledningen, och c) har anställda som inte tillhör familjen. Attributen, som kan sammanfattas 

som familj, ägande och ledning, överlappar varandra i en trecirkelmodell (se figur 1). 

Modellen visar att medlemmar i en familj dels är en del av samma familj, tillhörande samma 

ägargrupp och ingår i samma ledningsgrupp, vilket illustreras av figurerna i cirklarnas 

mittpunkt.  

 

2.1 Positiva och negativa faktorer vid ett generationsskifte 

Tobak, Nagy, Pető, Fenyves och Nábrádi (2018) härleder fördelar med att ha familjeföretag; 

aspekter som överföring av kunskap utan villkor till nästkommande generation, engagemang, 

kommunikation och säkerhet mellan familjemedlemmar anses vara en tillgång i 

familjeföretag. Detta kan enligt Boyd, Royer, Pei och Zhang (2015) vara en orsak till att en 

del familjeföretag föredrar övertaganden internt inom familjen eftersom det förhindrar 

instabilitet och förändringar i beteendet. Tobak et al. menar även att en betydande aspekt som 

ligger till grund i att föra över familjeföretaget till nästkommande generation ligger i 

kvaliteten samt överföringen av yrkeserfarenheter och praxis. De positiva fördelarna kan även 

riktas mot den övriga organisationen. Familjeföretag har beskrivits som en unik arbetsmiljö 

som främjar en familjeorienterad arbetsplats och inspirerar till en ökad personalomsorg och 

lojalitet. De sägs vara mer effektiva än andra företag i arbetsintensiva branscher, betala högre 

löner och ha mer flexibla arbetsmetoder för sina anställda (Habbershon & Williams, 1999).  

 

Samma aspekter kan även innebära en nackdel om de förfogas på fel sätt. Lockamy, Carson 

och Lohrke (2016) menar att det största problemet vid ett övertagande av ett familjärt företag 

är ledningsföljden. Forskarna har gjort en jämförelse av framgångsrika familjeföretag som 

övergått till den nästkommande generationen. Av denna jämförelse förekom det att en stor del 

av företagen misslyckades efter att den yngre generationen övertagit familjeföretaget. Lohrke 

et al. menar att den bristande faktorn ligger i att den yngre generationen inte erhållit den 

ledningsföljd som den tidigare generationen. Ledningsföljden definieras som det ledarskap 

som en ägare erhåller och som tillämpas i företaget. Konsekvensen blir istället att 

generationen saknar den kompetens som krävs för att fortsätta driva familjeföretaget framåt.   

 

 

https://www.emeraldinsight.com/author/Pet%C5%91%2C+K%C3%A1roly
https://www.emeraldinsight.com/author/N%C3%A1br%C3%A1di%2C+Andr%C3%A1s
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2.2 Kunskapsöverföring i företag 

Den mest centrala aktivitet som pågår i företag är kunskapsgenerering enligt Woodfield och 

Husted (2017). Woodfield et al. menar att det är en förutsättning till att företaget ska kunna 

överleva och utvecklas efter flera generationsskiften. Att tidigt börja engagera den yngre 

generationen, genom att låta dem observera den äldre generationen kan därmed bidra till 

implicit kunskapsgenerering (Woodfield et al., 2017; Boyd, Royer, Pei & Zhang, 2015; 

Reagans & McEvily, 2003). Implicit kunskap är svår att formalisera och kommunicera på 

grund av att den är djupt rotad i handling och erfarenheter. Det är kunskap som genereras 

utifrån “learning by doing” som Reed och DeFillippi (1990) definierar som en 

erfarenhetsbaserad lära. Den andra typen av kunskapsgenerering är explicit kunskap som 

avser kunskap som går att överföra i ett formellt systematiskt språk (Nonaka, 1994). För att 

den individuella, implicita kunskapen ska öka sitt kvalitativa värde, behöver den genomgå ett 

kontinuerligt samspel med relevanta aspekter av explicit kunskap. Nonaka menar att 

kunskapsgenereringen sker genom konvertering mellan implicit och explicit kunskap. Det är 

en process som till stor del sker genom interaktion och socialisering mellan individer. 

Socialiseringen utgörs av ett “lag” eller “fält” av interaktion som underlättar överföringen av 

gruppmedlemmarnas erfarenheter och perspektiv.  

 

It is human activity that creates organizational mind as 

individuals interact and trigger behavior patterns in others. 

Managing a self-organizing team involves building an  

appropriate degree of flexibility into the system which can 

accommodate a diversity of imaginative thinking in the 

pursuit of new problems and solutions (Nonaka, 1994, s. 23). 

 

 

Reagans och McEvily (2003) menar att kunskapsöverföring innebär en kostnad för 

kunskapskällan i form av tid och bemödande som spenderas för att hjälpa andra individer att 

förstå kunskapen. Faktorer som dessa är dock avgörande för att kunskapsöverföringen ska bli 

framgångsrik. Individer är sannolikt mer villiga att överföra kunskap ju enklare överföringen 

är. Detta sparar tid och ansträngning, och är enligt Reagans et al. den primära förklaringen till 

varför individer överför kunskap till vissa men inte till andra.  
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2.3 Relationer och attityder vid ett generationsskifte 

En gynnsam attityd till ett generationsskifte är av största vikt för både den äldre och yngre 

generationen. Sund och Ljungström (2011) menar att de flesta majoritetsägare i den äldre 

generationen vill att företaget ska stanna inom familjen. En generationsväxling är den mest 

gynnsamma lösningen för ett familjeföretag eftersom den interna kunskapen och lojaliteten 

för familjen och företaget kan utvecklas och bibehållas (Sund et al., 2011; Woodfield & 

Husted, 2017). Familjemedlemmar som driver företag tillsammans delar en omväxlande 

relation som både familj och kollegor. Davis (1983) definierar exempelvis familjeföretag som 

en interaktion mellan två uppsättningar av organisationer (familj och företag) som etablerar 

familjeföretagets grundläggande karaktär och definierar sin unika karaktär. 

Familjemedlemmar som arbetar tillsammans har även beskrivits som mer produktiva än icke-

familjemedlemmar. Det beror på att de delar ett “familjespråk” som gör det möjligt för dem 

att kommunicera mer effektivt och utbyta mer information med större integritet (Habbershon 

& Williams, 1999). 

 

Det finns även risk för konflikter i familjen som kan påverka affärsrelationer och som kan 

leda till att ett familjeföretag förvärvas av någon utomstående person eller företag (Boyd, 

Royer, Pei & Zhang, 2015). Orsaken till potentiella konflikter som hindrar ett övertagande 

orsakas av dåliga interpersonella relationer. Förhållandena kan vara bland familjemedlemmar 

eller bland icke-familjemedlemmar och familjemedlemmar (De Massis, Chua & Chrisman, 

2008). Nära relationer, till exempel mellan förälder och barn eller mellan syskon har en direkt 

inverkan på ett generationsskifte. Konflikter och rivalitet mellan dessa parter kan leda till att 

en part drar sig ur verksamheten. I andra fall har konflikter mellan syskon delat ägarandelen i 

företaget så att varje part kan gå sin egen väg. Liknande situationer kan uppstå när icke-

familjemedlemmar hotar att lämna företaget om de motsätter sig en avgång eller tillträde av 

en ny ägare (ibid.). 

 

2.3.1 Engagemang 

Chrisman, Chua och Sharma (2005) anser att engagemanget hos varje familjemedlem är den 

mest centrala och viktigaste punkten i familjeföretaget. Xiaoya, Lihua och Zhiyu (2014) 

föreslår att familjemedlemskap är olika inom ledningen och familjeägandet. De menar att 

familjeägda företag kan ha olika andelar av familjeägarskap, en del kan ha låg andel och 
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andra familjeägda företag kan ha en hög andel av familjeägarskap. Familjeägarskap syftar till 

andelen familjemedlemmar som finns i en familj och dess verksamhet. Familjemedlemmarnas 

engagemang betonas i ledning och olika aspekter som ligger till grund för familjens inflytande 

och kontroll. Familjemedlemmarnas engagemang i ledningen är grunden till rollen att förvalta 

och driva familjeföretaget (ibid.). Engagemanget hos familjemedlemmar kan påverka de mest 

ledande resurser som finns inom familjeföretaget, det kan även leda till stora möjligheter för 

framtida internationella expansioner. Xiaoya et al. (2014) konstaterar att en viktig del till att 

familjemedlemmar är engagerade i verksamheten handlar om familjens önskan till att skapa 

och bevara familjeföretaget samt familjemedlemmar. Brist på engagemang från andra 

familjemedlemmar hämmar den potentiella efterträdarens möjlighet till att visa sin 

nödvändiga förvaltnings- och ledarskapsförmåga, vilket kan leda till att efterträdaren avstår 

från kandidaturen och förhindrar ett generationsskifte. Å andra sidan kan även vissa 

familjemedlemmar med viktiga nyckelroller hota att lämna företaget på grund av missnöjet 

med valet av efterträdare (De Massis, Chua & Chrisman, 2008). I sådana fall kan ledande 

beslutsfattare besluta att inte utse en viss potentiell efterträdare för att få tillbaka dessa 

personer i företaget. Om det inte finns andra potentiella efterträdare har ett generationsskifte 

misslyckats (ibid.). 

 

2.3.2 Roller 

Den äldre generationen står inför en viktig övergångsperiod där deras roll som ledare ersätts 

av andra roller. Behovet av att inta nya roller uppstår både före och efter att den yngre 

generationen övertagit familjeföretaget. Företrädarens roll bygger ofta på att stödja 

efterträdaren i olika faser av övergångsprocessen (Cadieux, 2007). I övergångsfasens första 

skede, som beskrivs som en gemensam regeringstid mellan företrädare och efterträdare, 

förekommer uppgifter som introduktion och förberedelser. Cadieux visar i sin studie att 

framgångsrika generationsskiften börjar med omedelbara handlingar. I de undersökta fallen 

intog föräldrar en roll som överordnad till sina barn, tilldelade uppgifter, instruerade och 

övervakade deras arbete. Cadieux menar därför att företrädarens primära roll i övergångsfasen 

är att vara mentor. Sund och Ljungström (2011) konstaterar att mentorskap är en betydelsefull 

faktor som underlättar ett generationsskifte framförallt eftersom viktig information och 

kunskap som nätverkskunnande kan överföras. När den gemensamma regeringstiden är över 

övergår företrädaren till en utträdesfas där Cadieux (2007) identifierar nya roller som 
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administratör, beskyddare och observatör. Fastän företrädarna i de undersökta fallen officiellt 

avträdde från sin position behöll de ändå en vetorätt för att skydda företaget mot skadliga 

beslut. Företrädarna såg dessutom till att värderingar inom ledningen fortsatte att efterföljas. 

 

2.4 Psykologiska aspekter 

Psykologiskt ägande definieras begreppsmässigt som ett tillstånd där individer känner en 

äganderätt av att något tillhör dem. Det är ett tillstånd som uttrycker sig i den mening eller 

känsla som ofta associeras med “min” eller “vår” (Pierce, Kostova & Dirks, 2003). Pierce et 

al. beskriver tillståndet som komplext och att det består av en kognitiv och affektiv kärna. Det 

kognitiva tillståndet kopplas till en känslomässig förnimmelse där äganderätten i sig anses 

vara tillfredsställande. Det affektiva tillståndet uppenbarar sig istället i känslor som uppstår 

när andra erhåller något till vilket individen upplever ett personligt ägande (“min”). Denna 

känsla kan även uppenbara sig för kollektivt ägande (“vår”). Konceptet skiljer sig därmed från 

ett juridiskt ägande även om begreppen eventuellt kan vara relaterade. Ett juridiskt ägande 

erkänns främst av samhället. De rättigheter som medföljer är skyddade av rättssystemet 

medan ett psykologiskt ägande erkänns främst av individen. I det fallet är det individen som 

också uttrycker sina rättigheter gällande det psykologiska ägandet. 

 

Chirico (2008) menar att begreppet har applicerats inom kontexten familjeföretag eftersom 

familjemedlemmar tenderar att ha ett känslomässigt band till sitt företag. Känslorna speglar en 

stark tillhörighet, ansvar och kontroll över företaget och skapar en identitetskänsla. Företaget 

blir en förlängd del av individerna; en kultur utvecklas där tid, pengar, energi och känslor 

investeras i företaget med hopp om att nästa generation ska efterleva det. Detta bidrar på 

längre sikt till att kunskapsöverföringen i företaget underlättas (Reagans & McEvily, 2003). 

Psykologiskt ägande kan emellertid skapa konflikter mellan individer. Individer kan till 

exempel vara ovilliga att dela ägandet med andra eller känna ett behov av att behålla exklusiv 

kontroll över det (Pierce, Kostova & Dirks, 2003). Pierce et al. menar att ett sådant beteende 

sannolikt hämmar samarbeten. Individer kan bryta mot gruppnormer och hota gruppens 

medlemmar och välbefinnande när de upplever att de är åtskilda från sin egen vilja. När 

individer dessutom upplever en radikal förändring av mål som de uppfattar som deras, kan de 

känna en personlig förlust, frustration och stress över situationen. Denna effekt grundar sig i 

bristen av kontroll över vad som en gång ansågs tillhöra dem. Pierce et al. menar däremot att 
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psykologiskt ägande inte nödvändigtvis leder till konsekvenser, utan att en viss 

sammansättning av olika omständigheter kan leda till det. 

 

2.5 Strategiska beslut vid överföring av äganderätt 

Strategiska beslut bör genomföras explicita eller implicita vid överlåtande av äganderätt till 

nästkommande generation (Sund & Bjuggren, 2001, a) och de bör beslutas inom familjen för 

att familjeföretaget ska vara förberett på oförutsedda omständigheter som kan uppkomma 

(Herrero, 2017). Metoderna vid ett överlåtande av familjeföretag är många. Det kan innebära 

att företagets ägare ger bort aktier som gåva, i arv eller har viljan att överlämna företaget till 

nästkommande generation eller en utomstående entreprenör som inte är en familjemedlem. 

Sund och Bjuggren (2001, a) härleder att olika ekonomiska och icke-ekonomiska faktorer kan 

vara inflytelserika vid ett beslut inför ett generationsskifte. Ekonomiska beslut vid ett 

överlåtande bör göras eftersom dessa utgör en viktig fråga om företagets överlevnad vid ett 

övertagande. Huvudstrategier som bör användas för att familjeföretaget ska kunna starta och 

växa omfattar bland annat hanteringen av kapital, bevarande av ekonomiska resurser och 

förvaltningen av kapital på rätt sätt. Likaså är företagslikviditeten, kontanthantering och 

diversifieringsbeslut andra strategiska beslut som behöver beaktas. Strategiska beslut så som 

kontanthantering är viktiga i alla sorters företag, dock är dessa beslut främst viktiga i 

familjeföretag menar forskare (Lozano, 2015; Herrero, 2017).  

 

Innan beslut om överlåtande görs inom företaget bör det övervägas om det finns optimala arv 

samt om den nästkommande generationen är ett optimalt val (Sund & Bjuggren, 2001, b). 

Faktorer som ålder hos den nästkommande generationen är en viktig faktor att lägga fokus på 

eftersom produktiviteten skiljer sig åt i olika generationer (Churchill & Hatten, 1997). Företag 

som väntar för länge med ett övertagande riskerar att den nästkommande generationen väljer 

att starta ett eget företag och gå en annan väg än att ta över familjeföretaget (Sund & 

Bjuggren, 2001, b). Om ett familjeföretag dessutom har flera familjemedlemmar som vill ta 

över företaget kan ägaren besluta att dela upp företaget i andelar eller i flera oberoende bolag. 

Detta innebär att ägaren säljer tillgångar för ett rimligt pris till bolagen och att tillgångarna 

som säljs tillhör familjemedlemmarna i företaget. På detta vis kan alla familjemedlemmar som 

vill ta över familjeföretaget vara en del av företaget samtidigt (ibid.).  
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2.6 Strategibegreppet  

Mintzberg och Waters (1985) menar att det finns en tendens att behandla strategibildning som 

en analytisk process för att etablera långsiktiga mål som följs av handlingsplaner och 

implementering. Denna tolkning är mycket riktig men behöver enligt Mintzberg et al. 

betraktas från ett bredare perspektiv så att de olika sätten i vilka strategier faktiskt tar form 

kan beaktas. Författarna baserar sin forskning, som illustreras i figur 2, på definitionen av 

strategi som ”ett mönster i en ström av beslut”. Ursprungen till dessa strategier undersöks 

genom att utforska förhållandet mellan ledarens planer och avsikter, och vad organisationen 

faktiskt gör. Genom att använda benämningen strategi för dessa två fenomen, uppstår det 

författarna kallar för planerad strategi och realiserad strategi. 

 

 

Figur 2. Typer av strategier. Mintzberg och Waters (1985). 

 

Modellen förklarar tre kombinationer av de två strategierna, som tillsammans resulterar i fem 

olika typer av strategier. Planerad strategi och realiserad strategi kan sammanfalla vilket 

benämns som avsiktlig strategi (deliberate strategy). De kan även skilja sig genom att en 

planerad strategi utvecklas till en orealiserad strategi (vänster pil), eller att strategin är 

framväxande d.v.s. oplanerad men blir realiserad (höger pil). För att en strategi ska vara 

avsiktlig och bli realiserad på ett önskvärt sätt behöver tre villkor uppfyllas. Kortfattat innebär 

dessa villkor att det måste finnas exakta intentioner som formuleras i en konkret detaljnivå. 

Intentionerna måste dessutom delas och accepteras av nästan alla inom organisationen, samt 

att intentionerna realiseras exakt som de är avsedda till att göra. Det innebär att ingen yttre 

påverkan kan störa dem, vilket Mintzberg et al. menar förutsätter en stabil och förutsägbar 

miljö för att inte hindra den avsedda strategin.  

 

För att en strategi ska vara framväxande måste det finnas ett mönster av handlingar över en tid 

som inte är avsiktliga. Mintzberg et al. menar dock att det är svårt att föreställa sig att någon 

organisation utför handlingar som har en total avsaknad av avsikt. Likaså argumenterar de för 
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att en ren form av avsiktlig strategi är lika sällsynt som en framväxande, men att vissa 

mönster kan komma nära dessa. Dessa mönster identifieras som åtta olika strategier vars 

attribut antingen liknar en planerad eller framväxande variant: 

 

Strategi Attribut 

Planerad 

(Mest avsiktlig) 

Formas genom formella planer: precisa intentioner som formuleras och artikuleras av 

den centrala ledningen. Följs upp av kontroller.  

Entreprenöriell 

(Ganska avsiktlig) 

Formas genom en central vision: intentioner existerar, men är öppen och 

anpassningsbar för nya förändringar. Kontrolleras av ledningen. 

Ideologisk 

(Delvis avsiktlig) 

Formas genom delade övertygelser: intentioner är kollektiva visioner och relativt 

oföränderliga. Kontrolleras genom socialisering.  

Paraply 

(Delvis avsiktlig, 

framväxande och 

avsiktligt framväxande) 

Strategier formas genom riktlinjer: ledningen, som delvis har kontroll över 

organisationen definierar strategiska gränser eller mål, som andra aktörer agerar efter 

med egna handlingar. Till skillnad från ideologisk strategi kan de som har visionen 

inte påverka dess realisering utan måste övertyga andra till att driva den.  

Process 

(Delvis avsiktlig, 

framväxande och 

avsiktligt framväxande) 

Strategier formas i en process: ledningen kontrollerar vissa aspekter av strategin 

såsom anställningar och struktur, men lämnar andra aspekter, som innebörd till 

aktörer inom organisationen. Strategin liknar paraply-strategin men skiljer sig genom 

att ledare utövar ett inflytande istället för att styra strategin på en generell nivå. 

Utan samband 

(Organisatoriskt 

framväxande) 

Strategier formas i enklaver: aktörer som är löst kopplade till resten av organisationen 

producerar mönster i egna handlingar, i avsaknad till centrala avsikter.  

Konsensus 

(Ganska framväxande) 

Strategier formas i samförstånd: aktörer konvergerar på mönster genom ömsesidig 

anpassning. Dessa präglar strategin med en avsaknad av central kontroll och 

intentioner.  

Påtvingad 

(Mestadels framväxande, 

men kan bli avsiktlig) 

Strategier formas genom miljö: miljön dikterar mönster i handlingar, antingen 

omedelbart, genom implicit föregripande eller genom att begränsa organisatoriska 

val.  

 
Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av typer av strategier. Mintzberg och Waters (1985). 

 

 

2.7 Teoretiskt perspektiv 

I kapitel 2 har vi presenterat en övergripande litteraturgenomgång av centrala teoretiska 

perspektiv inom forskning om generationsskiften. Faktorerna som spelar en väsentlig roll vid 

generationsskiften konstateras vara många, likaså att familjeföretag betraktas som en unik 

organisationsform åtskild från andra organisationsformer. Trots meningsskiljaktigheter (men 

också överensstämmelser) om vad som karaktäriserar familjeföretag genom dess struktur och 

organisationsbeteende, anser vi att det är viktigt att belysa dessa perspektiv för att skapa en 
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förståelse för varför familjeföretag anses vara åtskilda andra företag. Utifrån 

litteraturgenomgången kan vi konceptualisera generationsskifte som strategi genom att knyta 

an dessa teorier till det empiriska materialet. Den teoretiska referensramen bryter ner 

fenomenet generationsskifte som strategi i teman vilka definieras som strategi, familjeföretag 

och generationsskifte, där vi har valt att inkludera samtliga avsnitt från den teoretiska 

referensramen inom dessa kategorier. De centrala temana utgör vårt teoretiska perspektiv, och 

i figur 3 illustrerar vi hur dessa teman har kategoriserats samt hur vi avser att använda dem i 

studien. Det strategiska perspektivet bygger på Mintzberg och Waters (1985) strategiteori 

(figur 2 och tabell 1) som beskriver hur olika typer av strategier tar form beroende på rådande 

omständigheter. Med dessa avser vi att undersöka vilka olika typer av strategibildning som 

sker när familjeföretag genomgår ett generationsskifte. Vi har utefter nämnda teman 

konstruerat intervjufrågor som har använts i den empiriska undersökningen. 

Operationaliseringen av intervjufrågorna redovisas i bilaga 1 och 2. Tillvägagångssättet för 

hur dessa har tillämpats presenteras mer djupgående i nästa kapitel. 

 

 

 

 

Figur 3. Arbetsprocessen i uppsatsen. 
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3. Metod 

Genom att belysa omständigheter kring vad som utgör ett mer eller mindre framgångsrikt 

generationsskifte som teoretisk grund, undersöker denna studie unika processer kring 

generationsskiften i familjeföretag. Studien omfattar fyra familjeföretag där syftet med den 

aktuella studien är att synliggöra respondenternas egna upplevelser av hur ett 

generationsskifte har utspelats i deras familj och företag. Utifrån detta vill vi finna de 

bakomliggande faktorerna till hur strategier formas och implementeras, varpå det aktuella 

metodvalet syftar till att besvara frågan hur i de angivna syftena. Givet studiens syfte har 

fallstudier genomförts som i enlighet med Hays (2004) förekommer i utforskande studier där 

fenomen kännetecknas som speciella fall som är unika i deras innehåll och karaktär. 

Dessutom syftar fallstudier, till skillnad från etnografiska, till att beröra specifika frågor som 

skapar en djupgående beskrivning och tolkning över en relativt kort tidsram (ibid.). De 

specifika fallen i denna studie innefattar processen kring ett generationsskifte i de undersökta 

företagen, det vill säga i vilken omfattning planeringen har skett och med vilka insatser och så 

vidare. 

 

Till fallstudierna har semistrukturerade intervjuer genomförts i syfte att låta respondenterna 

berätta sin egen upplevelse. Intervjufrågorna är baserade på studiens teoretiska referensram 

(se bilaga 1 och 2) och avser att vägleda intervjuaren genom aktuella teman. Vi anser därför 

att det är mer eftersträvansvärt att tillämpa en semistrukturerad intervjuguide som också kan 

vägleda respondenten genom olika teman, snarare än hämma dennes tankegång med 

strukturerade frågor.  

 

I några av de undersökta fallen har fokusgruppsintervjuer genomförts istället för 

enmansintervjuer. Respondenterna har i de undersökta fallen själva tagit initiativ till att 

medverka flera stycken. I samtliga fall kunde vi observera att respondenterna genererade nya 

samtalsämnen genom att prata med varandra. Detta förklaras av Hylander (2001) som menar 

att gruppen som med fördel bör vara homogen underlättar för individerna att öppna upp sig, 

och det kan bli enklare att sätta ord på sina egna tankar och känslor när andra börjar prata. De 

fördelar som ofta beskrivs med fokusgrupper kan även innebära begränsningar (ibid.). 

Homogenitet är en faktor som har observerats som en potentiell begränsning i några av de 

observerade fallen. I vårt fall åsyftas homogeniteten som en bidragande faktor till 

grupptankande. Hylander refererar några av begränsningarna med fokusgrupper som a) 
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uppkomst av irrelevanta spörsmål och b) att gruppen gemensamt kan åstadkomma en falsk 

bild av problemet. Dessa begränsningar identifieras som en följd av grupptänkande i de 

undersökta fallen på grund av att respondenterna visade en gruppdynamik där konformitet 

föreföll vara mer beaktansvärt än ett kritiskt förhållningssätt till de teman som diskuterades. 

 

Ett kvalitativt metodval har tillämpats på grund av att studien avser genom att besvara 

frågeställningarna, ge en förståelse för hur strategier tar form vid generationsskiften i 

familjeföretag. Det innebär således att strategi, familjeföretag och generationsskifte omfattar 

tre centrala delar vars innebörd av att interagera med varandra naturligt kan förklaras i ett 

kvalitativt angreppssätt. I likhet med Alvesson och Sköldbergs (1994) beskrivning vore det 

snarare mer omsorgsfullt att benämna det aktuella metodvalet som reflekterande forskning. 

Det innebär kortfattat att alla referenser till empirin är tolkningsresultat; data som står i en 

entydig relation till något utanför det empiriska materialet förkastas. Forskaren beaktar 

dessutom konsekvent genom sin reflektion olika grunddimensioner bakom och i sitt 

tolkningsarbete (ibid.). Tillvägagångssättet av detta beskrivs ytterligare i avsnitt 3.4. 

 

3.1 Deduktiv ansats 

Bryman och Bell (2015) förklarar att en deduktiv ansats är den vanligaste synen på 

förhållandet mellan teori och forskning. Forskaren utgår från vad som redan är känt inom ett 

forskningsämne och de teoretiska övervägandena inom ämnet, formulerar därefter en eller 

flera hypoteser som måste utsättas för empirisk undersökning och granskning. Ansatsen i den 

aktuella studien beskrivs som deduktiv på grund av att studien i enlighet med Bryman och 

Bells förklaring utgår från en teoretisk referensram utifrån vilka studiens forskningsfrågor och 

intervjuguide har framtagits. Eftersom en kvalitativ forskningsmetod med fallstudier har 

genomförts har inga hypoteser formulerats i detta fall vilket däremot ingår i Bryman och Bells 

förklaring. Däremot utsätts olika teman från kapitel 2 för empirisk granskning. Det innebär att 

teoriernas generella giltighet tolkas i studien mot insamlad empirisk data. Detta görs genom 

att söka skillnader och likheter mellan dessa.  

 

Alvesson och Sköldberg (1994) argumenterar för att denna typen av slutledningar i deduktiv 

ansats förefaller som mindre riskfylld på grund av att den utgår från en generell regel, men att 

den inte heller verkar förklara någonting. Alvesson et al. menar att ansatsen snarare fastställer 
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det som kan förutsättas och därmed har en avsaknad av underliggande mönster och tendenser 

som gör modellen platt och nästintill intetsägande. Vi väljer att argumentera för att en 

deduktiv ansats visserligen härleder slutsatser utifrån givna premisser men att slutledningar 

också därmed följer en logisk regel. På grund av den omfattande forskning som finns om 

familjeföretag och generationsskiften betonar vi vikten av lyfta fram tidigare teorier som kan 

stå tills svars för hur och varför vi väljer att forska. Med detta menas att vi genom tidigare 

teori och forskning har identifierat en problemställning vars syfte är att just förklara och lyfta 

fram vad som tidigare inte har diskuterats i litteraturen. Detta förklaras även av Bryman och 

Bell (2015) som betonar relationen mellan teori och forskning. Teori och hypotesbildning styr 

vilken data som samlas in, därefter menar Bryman et al. att forskaren rör sig mot ett mer 

induktivt tillvägagångssätt. Eftersom forskaren i slutet betecknar konsekvenserna av sina fynd 

av den teori som initialt inlett undersökningen, återkopplas också fynden tillbaka till teorin.  

 

3.2 Urval 

Urvalet baseras på individers erfarenheter som efterträdare och ägare i familjeföretag. 

Familjeföretag inom olika branscher i södra Dalarna, Västmanland och Södermanland har 

blivit tillfrågade att delta i studien genom personliga samtal och mail. Av hänsyn till ett 

kvalitativt metodval och studiens begränsade tidsomfattning är access och tillgänglighet 

prioriterade urvalskriterier. Därav har familjeföretagen undersökts i ett nära geografiskt 

område. Företagen som presenteras i den aktuella studien ingår i ett snöbollsurval där 

kontakter har hänvisats från Högskolan Dalarna och utomstående yrkesverksamhet. 

Urvalsmetoden tillämpades på grund av att den överkommer problem med att nå access till 

dolda populationer (Atkinson & Flint, 2004). I detta fall åsyftas den dolda populationen på 

vilka företag som haft ett eller flera generationsskiften. Urvalsgruppen kunde således utses 

och intervjuas i ett relativt snabbt skede tack vare att informationen om företagen fanns 

tillgänglig genom nätverket.  

 

I de undersökta fallen har samtliga företag upplevt generationsskiften vilket möjliggör att data 

samlas in från två infallsvinklar: företrädare och efterträdare. Respondenterna är själva eller 

tillsammans med syskon och/eller föräldrar gemensamma delägare i sina företag. I Eriksson 

AB har även dottern till den nuvarande efterträdaren deltagit vilket från studiens perspektiv 

kan betraktas som en framtida potentiell arvtagare. Även andra personer förekommer i den 
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empiriska datainsamlingen genom respondenternas egna berättelser. Samtliga företag och 

respondenter har fått fingerade namn och presenteras i studien som följande: 

 

 

Företag Respondenter 

Eriksson AB Linnéa och Emma (Jonas och Fredrik förekommer i berättelser) 

Solstugan Sofia 

Älskade hem Marcus och Adam (Johan och Peter förekommer i berättelser) 

Fredrikssons Stål Johannes och Lennart (Oskar förekommer i berättelser) 

 

 

3.3 Genomförande av fallstudier 

Fallstudierna genomfördes genom semistrukturerade intervjuer vilket har utökat det insamlade 

empiriska materialet eftersom respondenterna pratade öppet kring sina upplevelser. 

Semistrukturerade intervjuer utvecklas till konversationer där respondenten får möjlighet att 

utforska problem som de anser som viktiga (Longhurst, 2016), vilket också gav ett 

framgångsrikt resultat i denna studie. Intervjuerna ägde rum hos respektive företag. 

Inledningsvis presenterades studiens syfte och undersökningens etiska förhållningssätt samt 

hänsyn till individskydd (se avsnitt 3.2.1).  

 

I företaget Eriksson AB närvarande endast en student på grund av försvårande omständigheter 

för den andra studenten att närvara vid just det tillfället. Intervjun hos Eriksson AB 

genomfördes som en fokusgruppsintervju mellan en student, företagsledaren Linnéa och 

hennes dotter Emma. Intervjun spelades in som ljudfil och transkriberades efteråt för att 

underlätta bearbetningen och analysen. Respondenterna konverserade mycket med varandra 

under intervjun vilket upplevdes gynna datainsamlingen på grund av att intervjun pågick över 

den avtalade tiden. Dessutom hade inte intervjuledaren ett större behov av att styra 

respondenterna särskilt mycket vilket bidrog till att respondenterna själva berörde nya teman 

genom sina berättelser.  
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I företaget Solstugan var båda studenterna närvarande och genomförde intervjun tillsammans 

med företagsledaren Sofia. Den ursprungliga metoden var att båda studenterna skulle 

intervjua vid samtliga tillfällen vilket också blev fallet för samtliga resterande företag. 

Metoden vid intervjutillfället hos Solstugan var att en student skulle agera intervjuledare och 

ställa frågor till respondenten och den andra studenten ansvarade för inspelning och 

transkribering. Skillnaderna mellan den första och andra intervjun uppträdde främst mellan att 

vara en intervjuledare mot att vara två, samt att hålla en fokusgruppsintervju mot att hålla en 

enmansintervju. Att vara två stycken hade fördelar i att arbetsbelastningen minskade vilket 

gjorde att fokus kunde riktas på respondentens berättelse. Intervjun kunde således pågå utan 

eventuella onödiga uppehåll. Nackdelen med att hålla en enmansintervju var att data från 

endast ett perspektiv kunde samlas in samt att intervjun blev mer styrd med riktade frågor 

eftersom respondenten inte hade någon annan att jämföra sina tankar med. 

 

Den tredje och fjärde intervjun genomfördes på företaget Älskade hem och Fredrikssons stål. 

I dessa fall genomfördes intervjuerna som fokusgruppsintervjuer tillsammans med båda 

studenterna. Arbetsfördelningen skedde på samma sätt som vid intervjun hos företaget 

Solstugan där ena studenten ställde frågor och den andra transkriberade intervjuerna. En 

begränsning som noterades med fokusgruppsintervjuerna, även i fallet Eriksson AB, var att 

det blev mer tidskrävande att transkribera intervjuerna på grund av det ökade antalet 

respondenter och ökad samtalstid. Den positiva effekten kunde dock observeras som att 

respondenterna lättare uttryckte sina tankar genom att bygga vidare på sin kollegas berättelse. 

Fallet Fredrikssons Stål var även unikt i urvalsgruppen eftersom företrädaren och 

efterträdaren intervjuades samtidigt. På grund av detta kunde datainsamlingen från båda 

perspektiven samlas in och respondenterna kunde direkt svara på följdfrågor som berörde 

dem. Genom detta kunde sedan respondenternas berättelser valideras mot varandra.  

 

Respondenterna tackades avslutningsvis för sitt medverkande och tillfrågades om de ville ta 

del av det transkriberade materialet samt det färdiga arbetet. Respondenterna var också 

positivt inställda till att ha fortsatt kontakt för eventuell komplettering av datamaterialet.  
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3.3.1 Etiska aspekter 

Fallstudierna är utförda i enlighet med forskningsetiska principer inom ämnesområdet 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Individskyddskravet konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav som syftar till att skydda medverkande respondenter i studien 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Följande åtgärder har vidtagits för att skydda respondenter enligt de 

allmänna huvudkraven. 

 

• Informationskravet: samtliga företag har informerats om studiens forskningsfrågor och 

syfte. De medverkande respondenterna har även genom samtal och kontaktbrev 

informerats om vilka som genomför studien, i vilket syfte, vid vilken institution och 

varför just de har kontaktats. Respondenterna har delgivits information kring 

rättigheter att avbryta sitt medverkande om de önskar samt hur de kan ta del av 

forskningsresultaten. 

 

• Samtyckeskravet: respondenterna har på förhand tillfrågats om samtycke till att spela 

in intervjuerna som ljudfil. Samtycke har i samtliga fall givits muntligt mellan 

intervjuare och respondent.  

 

• Konfidentialitetskravet: all insamlad data har samlats in, förvarats och bearbetats 

personligen av författarna. All information som går att härleda till en individ eller 

företag har neutraliserats i studien. Personliga uppgifter behandlas ej i denna studie 

men skyddas på grund av att utomstående personer förekommer i respondenternas 

berättelser. Dessa skyddas även av dataskyddsförordningen. Samtliga personer och 

företag som medverkar i studien, det vill säga respondenter och utomstående personer 

som förekommer i respondenternas berättelser har anonymiserats med fingerade 

namn. 

 

• Nyttjandekravet: uppgifter överlämnas endast i forskningsändamål. Forskare ska åtaga 

utlovade förpliktelser som utlovats till respondenterna i denna studie, av författarna till 

denna uppsats. 
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3.4 Analysmetod 

Teori och empiri har analyserats utifrån Steinar Kvales analysmetod som förespråkar “vad” 

och “hur”-frågor, vilka anses vara relevanta frågor givet studiens syfte. Detta är för att få 

detaljerade beskrivningar och spontana svar från respondenterna. Detaljerade beskrivningar 

och spontana svar kan ingiva en förståelse för varför bristande faktorer uppstår och hur dessa 

kan bearbetas. Dessa frågor kan även ingiva en tydlig beskrivning utifrån respondentens 

perspektiv i hur respondenten upplevt ett övertagande och hur kunskapsöverföringen varit till 

nytta (Rennstam & Wästerfors, 2015). Resultatet och datamaterialet har analyserats utifrån de 

tre begrepp som Kvale förespråkar; koncentrering, kategorisering och tolkning. Med 

koncentrering menas att vi har kortat ner intervjutexterna till kortare beskrivningar. Detta har 

gjorts genom att lägga ett stort fokus på respondenternas ordspråk och uttryck under 

intervjuprocessen, för att sedan kunna använda dessa ord som ett hjälpmedel under 

analysprocessen. Det empiriska materialet redovisar respektive företag för sig, empirin är 

uppdelad att presentera Tjänsteföretaget och vidare presentera Handelsföretaget. Utifrån den 

teoretiska referensramen skapade vi kategorier innan intervjuerna, vidare skapades ytterligare 

underkategorier under intervjuprocesserna som baseras utifrån respondenternas egna upplevda 

känslor. Materialet har därefter tolkats genom att lägga fokus på att göra en djupgående analys 

av empiri med stöd från litteratursökningen. 
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4. Generationsskiften i företagen 

I detta kapitel presenteras fyra fallstudier innehållande företrädares och efterträdares 

berättelser om hur generationsskiftet i respektive företag har ägt rum, samt hur de betraktar 

företagets framtidsplaner.  

 

4.1 Eriksson AB 

Tjänsteföretaget är ett familjeföretag som startades redan år 1976.  Företaget startades av 

Fredrik som är pappa till Linnea och Jonas. Företaget har sedan 1976 levt vidare inom 

familjen och har sedan Fredriks fru gick bort tilldelats två nya delägare vilka är Linnea och 

Jonas. Fredrik flyttade från sin hemstad för att börja arbeta på ett företag där han hade fått ett 

bra arbetserbjudande. Det slutade med att Fredrik startade Tjänsteföretaget i sin nya hemstad, 

som till en början var ett fåmansbolag där Fredrik var företagsledare, arbetsledare och den 

som utförde tjänsterna. Fredrik hade vänner som var anställda och som idag har gått i pension. 

Dessa vänner har varit grunden i att tjänsteföretaget idag står stabilt. Tjänsteföretaget har levt 

i 43 år tack vare alla medarbetares vilja och lojalitet tillsammans med Fredriks passion, 

drivkraft och kunskap. Idag är Linnea och Jonas, tillsammans med Fredrik delägare i 

Tjänsteföretaget, där Jonas också är VD. På företaget arbetar även Emma som är Linneas 

dotter. Fredrik har inte en aktiv roll i företaget idag, utan äger det endast tillsammans med 

sina barn. 

 

4.1.1 Generationsskifte 

När det kommer till att ta över ett familjeföretag diskuterar och resonerar Linnea och Emma 

olika. Linnea menar att alla individer kanske inte passar in som efterträdare, det handlar om 

intresset och mogenheten hos individen. Emma menar därpå att ett övertagande handlar om 

ansvaret, med detta menar hon att individen kan hantera uppgiften men orkar inte ta det 

ansvaret. De menar vidare på att även vid ett övertagande ska individerna kunna skilja på 

arbete och släktskap. Linnea och Emma diskuterar om hur deras egen verksamhet fungerar 

och de menar på att verksamheten är familjär oavsett om kollegorna utgör en del av familjen 

eller inte. Stämningen inom familjeföretaget beskrivs som familjär och detta leder således till 

att alla inom företaget tar eget ansvar, menar Linnea och Emma som tror starkt på eget ansvar. 
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4.1.2 Familjär stämning och hierarki 

Linnea och Emma förklarar att verksamheten blir familjär för att de hittar på aktiviteter ihop 

och umgås på fritiden med sina anställda. Linnea menar vidare på att en hierarki inom 

företaget inte existerar medan Emma inte riktigt håller med då hon flikar in att Linnea är chef 

och kanske inte ser hierarkin som befinner sig inom företaget. Linnea förklarar därefter att 

hon mer känner sig som en mamma till alla medarbetare eftersom de kan fråga henne om allt. 

Linnea känner att ansvaret för en hård chefsroll inte är något som passar in på henne och både 

Jonas och Emma håller med om att Linnea inte kan vara en hård chef. Linnea förklarar att hon 

inte skulle trivas i en sådan roll. Alla instämmer däremot att de inom familjen har en öppen 

kultur där ingen skyggar för att säga till andra vad man tycker. Emma förklarar: “Jag tror 

också att det är väldigt osvenskt, att man säger det man tycker, man står inte och håller på 

någonting utan vi vet liksom vart vi har varandra, vi säger vad som är fel och vad som är 

bra…”. Linnea instämmer och förklarar att de är måna om att rensa luften hela tiden.  

 

4.1.3 Kunskapsöverföring 

Linneas och Jonas pappa Fredrik har tillämpat kunskapsöverföring genom explicita 

handlingar till sina barn. Linnea menar på att Fredrik alltid varit duktig med att föra fram 

kunskapen som han sitter på eftersom han sitter på väldigt mycket kunskap och idéer. Hon 

förklarar vidare att det är personlighetstypen som avgör om en person för fram kunskap 

explicit eller implicit. Linnea och Emma diskuterar om hur Fredrik hade tänkt för framtiden 

med att Linnea och Jonas skulle ta över verksamheten. De menar att Fredrik var den som ville 

ha in hela familjen i företaget. De diskuterar vidare om att Linnea och Jonas på något sätt 

sakta blivit inskolade när de var yngre. De menar på att Jonas blev mer inskolad av sin pappa 

eftersom han fick följa med till jobbet och även fick en overall med företagets namn på. 

Emma säger skämtsamt att hennes farbror blev indoktrinerad i företaget som liten.  

 

I Linneas och Jonas familj har familjeandan spelat stor roll då familjen blivit uppväxta och 

uppfostrade med att alltid värna om familjen. Familjen är viktigast och familjen ska alltid 

med. Familjen har lärt sig att alltid kunna vara öppna med varandra och säga vad de tycker, 

detta menar Linnea leder till en bra dynamik, mjuka värderingar och ett hjärtligt beteende, 

vilket Emma instämmer på. De nätverk och kontakter som introducerats av Fredrik vid 

generationsskiftet började tidigt när Jonas var yngre och fick följa med sin pappa till arbetet 
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och träffa alla människor. Linnea blev introducerad i företaget vid en senare ålder än sin bror 

Jonas. Genom det här sättet fick framförallt Jonas tidigt lära känna och förstå arbetet genom 

explicit kunskapsöverföring. Detta är kunskap som för Jonas idag kan betraktas som implicit 

kunskap på grund av den erfarenhet han har fått genom lärande av att vara med och observera 

andra.  

 

4.1.4 Dagens kunskapsöverföring  

Linnea förklarar att den kunskapsöverföring som hon tillämpar på sina barn är grundtanken 

om att inte skämma bort dem, och menar vidare på att frågan om barnen fortfarande är ett 

oskrivet kort. Både Linneas och Jonas barn är fortfarande unga, vilket enligt dem resulterar i 

att kunskapsöverföring på organisatorisk nivå är svår i dagens läge. Linnea förklarar att hon 

tror att det är uppfostran som är grunden i kunskapsöverföring, det vill säga hur barnen blir 

uppfostrade och att det är uppfostran som till stor del bildar ett intresse hos barnen. Hon 

menar på att en öppenhet i uppfostran, så som värderingar och coaching är viktigt för att 

barnen ska förstå. Linnea och Emma diskuterar vidare om uppfostran på arbetet, att en individ 

inte behöver älska sin arbetsuppgift bara den älskar sin arbetsplats och människorna runt 

omkring. Individer behöver inte ha ett bra yrke eller arbetsliv för att må bra eftersom de kan 

må bra av kollegorna på arbetsplatsen.  

 

4.1.5 Lojalitet 

Linnea och Emma beskriver att lojalitet bland familjen och kollegorna är en viktig del för 

både ett bra arbete, tillit och stämning på arbetsplatsen. De menar att med en god lojalitet kan 

de komma långt både arbetsmässigt och relationsmässigt. Linnea tror även på att lojaliteten 

har lett till att personalomsättningen är så bra (låg) i företaget. Hon menar vidare på att det 

finns andra företag som har en sämre personalomsättning för att dem saknar brist på lojalitet. 

Hon förklarar sedan att de själva inte är bäst, men att de gör sitt bästa “vi kanske inte är 

fantastiska, men vi gör det bästa vi kan”.  

 

4.1.6 Framtida planer och strategier 

Linnea berättar att allt som hennes pappa Fredrik har skapat och alla värderingar som han har 

förespråkat vill hon föra vidare i företaget. Varken Linnea eller Jonas har någon tanke på att 

sälja företaget till någon utomstående. De vill att företaget lever vidare inom familjen och det 
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finns ingen tvekan om det. Linnea och Jonas arbetar dagligen med att finslipa detaljer och bli 

bättre på vissa fronter till exempel inom tekniken. De strävar alltid efter att bli moderna och 

hänga med i samhällets utveckling. Linnea vill inte att hennes barn ska ta över 

familjeföretaget som ett “måste” eftersom hon vill att de ska hitta sina egna intressen och sin 

egen väg i livet. Eftersom Emma redan arbetar i företaget är Linnea ändå öppen för tanken att 

hennes dotter någon gång i framtiden skulle kunna bli delägare. Emma förklarar att 

möjligheten att bli delägare inte är något som hon har tänkt på eftersom hon inte riktigt känner 

sig färdig ännu, och hon känner heller inte att hon har valt vilket yrke hon vill arbeta med i 

framtiden. Linnea håller med vid den kommentaren och menar på att Emma inte är färdig. 

Linnea förklarar att en människa aldrig ska bli färdig och att en människa alltid ska hålla 

boxen öppen “där ser jag någonting roligt som jag kan sätta igång”. 

  

4.2 Solstugan 

Familjeföretaget startades av Sofias gammelfarfar och har sedan dess genomgått fyra 

generationsskiften. Sofias pappa arbetade i företaget sedan han var 15 år gammal och blev den 

tredje generationen att överta företaget när han var 35 år. Eftersom Sofias pappa arbetade i 

familjeföretaget under en så pass lång tid, menar Sofia att han växte in i företaget och kunde 

allting inom företaget utantill. 

 

Handelsföretaget är ett familjeföretag som har funnits i 120 år. I dag drivs företaget av Sofia 

som tillsammans med sin syster är gemensam delägare i familjeföretaget. På grund av att 

Sofias syster inte kan vara aktiv i företaget av yrkesskäl, är det endast Sofia som driver det 

med hjälp av personalen i företaget. När Sofia ungefär var 14 år gammal flyttade hon från sin 

hemstad där familjeföretaget har etablerats. Detta ledde till att hon inte alls var delaktig i 

företaget förens i vuxen ålder. Sofia berättar att hon sommarjobbade under en sommar i 

företaget i en ung ålder, vilket är hennes enda erfarenhet av företaget innan hon blev 

delägare.  Hon berättar vidare att familjen brukade prata om företaget under familjemiddagar 

men att detta bara var på ett informellt och familjärt plan. 

 

4.2.1 Generationsskifte 

Sofia bor sedan många år tillbaka i en annan stad, vilket har lett till att hon idag driver 

företaget på distans och pendlar till företaget ungefär varannan vecka. Hon har drivit företaget 
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i 3,5 år och har tagit över företaget efter sin pappa. Då hennes pappa insjuknade valde 

familjen att inte inleda några strategiska planer på ett övertagande. Eftersom Sofias pappa var 

sjuk och visste att ingen av hans barn skulle flytta tillbaka hem för att ta över familjeföretaget, 

tyckte han att det var jobbigt och ville således inte prata om något övertagande. Istället valde 

familjen att släppa tankarna kring familjeföretaget och spendera tiden med familjen innan 

pappan gick bort “det var liksom inte läge då, det var så mycket fokus på att pappa var dålig 

ändå, så det var liksom, strunt i det, nu tänker vi på varandra istället”. 

 

Vid tidigare generationsskiften var det mer självklart att nästa generation i familjen skulle ta 

över familjeföretaget. Detta var på grund av att de tidigare generationerna hade varit lika 

insatta i företaget eftersom alla hade arbetat i företaget hela deras liv. Sofia tog över 

verksamheten efter sin pappas bortgång, men det var då ingen självklarhet utan gjordes mer 

av en pliktkänsla för hennes far. Det fanns inga strategiska planer på vem som skulle ta över 

och hur detta skulle ske. Sofia tog alltså över företaget utan någon större kunskap om 

verksamheten och hur saker och ting skulle ske, Sofia förklarar: “Men det skedde ju aldrig 

någon organiserad eller strukturerad överlämning om “det här ska du kunna”, “det här ska 

du vara förberedd på”, “det här fungerar si, det här fungerar så””. Med hjälp av den 

kunniga personalen som arbetat där i flera år tillsammans med hennes pappa, klarade Sofia av 

arbetsuppgifterna. Den kunniga personalen har sedan dag ett funnits där för henne och hjälpt 

henne föra över den kunskap som hon behövt: “Som tur var att personalen här har varit med 

väldigt länge så att det fanns ju en stor trygghet i dem”. 

 

4.2.2 Nya arbetssätt 

Eftersom Sofia bor i en annan stad och hade ett annat heltidsjobb började hon att arbeta med 

familjeföretaget på sin fritid och på kvällarna. Sofia kände att det blev för mycket arbete och 

valde istället att börja arbeta och driva familjeföretaget på heltid. Sofia och personalen i 

butiken fick göra om i arbetssätten en del för att Sofia skulle kunna arbeta med detta på 

distans. Hon berättar att det tog över ett år för henne och personalen att komma in i de nya 

arbetssätten. Sofia menar då på att detta har varit värt mödan för att de inte har stängt igen 120 

års historia, istället kommer detta familjeföretag leva vidare. Sofia tog över familjeföretaget 

och började arbeta i företaget på heltid med en liten pliktkänsla för sin fars skull. Till slut 

förstod Sofia att hon måste hitta sin egen glädje och engagemang i arbetet för att det ska bli 
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bra: “Sedan så visste jag att om jag bara gör det av pliktkänsla så kan det inte bli bra. Jag 

måste hitta en egen glädje och engagemang i det och det tycker jag verkligen att jag har 

gjort”. Sofia berättar att hon lyckats med detta och idag tycker hon att arbetet är jättekul när 

hon får tänka mer framåt, ta egna strategiska beslut, ha större möjligheter och forma 

verksamheten efter sina egna idéer. 

 

4.2.3 Strategiska planer inför generationsskiftet 

Vid övertagandet av familjeföretaget fanns det inga strategiska planer. När Sofia bearbetade 

sorgen efter sin pappas insjuknande fanns det inga andra prioriteringar. Däremot var hon 

förberedd på att ett övertagande kunde ske. Sofia berättar att det var efter pappans bortgång 

som hon verkligen tog tag i arbetet på riktigt. Under tiden som hennes pappa var sjuk hade 

arbetet redan påbörjats med de praktiska och administrativa sakerna inom verksamheten. Ett 

övertagande av familjeföretaget var ingenting som var självklart för Sofia, men eftersom Sofia 

själv inte ville göra sig av med 120 års familjär historia hittade hon ett sätt som fungerade. 

Med en trygghet i grunden och hjälp av personalen har hon drivit verksamheten framåt även 

om det innebär nya förändringar och Sofia menar på att verksamheten har blivit till det bättre. 

 

4.2.4 Framtidsplaner 

I dagens läge arbetar Sofia med att utveckla familjeföretagets e-handelsplattform för att göra 

den så familjär och välkomnande för kunderna som möjligt. Med historiska beskrivningar om 

familjen och personliga bilder från företaget, arbetar hon med att bygga upp hemsidan 

eftersom den är det stora skyltfönstret ut till alla kunder runt om i landet. Sofias planer inför 

framtiden är att beta av alla idéer som hon har och samtidigt ha kvar grunden för 

familjeföretaget vilket är själva butiken, det vill säga verksamhetens centrum. Sofia har inte 

börjat tänka på några strategiska beslut om ett generationsskifte ännu eftersom hennes barn är 

för unga och hon själv inte känner sig klar i företaget förens om några år. Slutligen menar hon 

att de faktorer som gjort att familjeföretaget har lyckats leva vidare från generation till 

generation är engagemanget, sällskapet, att individen bryr sig, hårt arbete, intresset för 

företagets produkter och det utförda arbetet. 
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4.3 Älskade hem 

Familjeföretaget startades 1963 av Marcus och Adams farfar tillsammans med sin fru. 

Verksamheten startades i en källarvåning där de sålde handtillverkade produkter, företaget har 

sedan dess vuxit och etablerat sig till en butik med 7 till 10 anställda. Företaget har sedan 

1963 levt vidare och första övertagandet skedde när Johan och Peter tog över efter sin far och 

mor. Johan är pappa till bröderna Marcus och Adam, Peter är således brödernas farbror. Idag 

är familjeföretaget inne på den tredje generationen och det drivs av bröderna Marcus och 

Adam sedan 2018. Företaget har fyra delägare: Marcus, Adam, Johan och David, och alla fyra 

äger 25% av företaget. David som är den yngsta brodern i familjen har inte en delaktig roll i 

den drivande processen, detta beror på att han nyligen har avslutat sina studier. Istället hjälper 

David till ute i butiken och på lagret när han kan och när det behövs. Johan är lite mer 

delaktig då han är med och hjälper till med det arbete som behövs samt är med på affärsresor.  

Peter är utköpt från företaget sedan 2018 när bröderna tog över verksamheten. Peter är 

fortfarande aktiv i företaget och är med och hjälper till när det behövs i butiken och på 

affärsresor. Han arbetar i företaget i snitt tio timmar i veckan. Bröderna Marcus och Adam har 

innan övertagandet varit aktiva inom företaget och arbetat under olika lov såsom sommarlov 

och under julruschen. Innan bröderna tog över familjeföretaget har båda haft en 

heltidsanställning, Marcus har haft en längre anställning på ett och ett halvt år medan Adam 

hade en heltidsanställning på ett halvår efter sin studentexamen. 

 

4.3.1 Generationsskifte 

När brödernas farfar fortfarande var ägare av företaget arbetade även Peter i företaget. Det 

första generationsskiftet skedde när brödernas farfar plötsligt insjuknade och gick bort. Detta 

ledde till att Johan blev delägare tillsammans med sin bror Peter. Då Johan inte arbetat i 

företaget tidigare såsom Peter gjorde, blev Johan inkastad i företaget och det blev således följt 

naturligt att arvet gick vidare till dem. Marcus och Adam menar på att diskussioner om ett 

övertagande vid det första generationsskiftet inte ägde rum, då deras farfar hastigt gick bort. 

De berättar även att de inte hade några diskussioner inför det tredje och nuvarande 

generationsskiftet. Deras pappa har även tidigare sagt att de skulle hålla sig borta från 

företaget för att det tar tid och energi. Vidare förklarar bröderna att ett generationsskifte var 

ingenting som var påtvingat från deras pappas sida utan det var någonting som bröderna 

tillsammans beslutade sig för att göra. De menar att deras pappa ville att frågan om ett 
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övertagande skulle komma från bröderna och inte från pappan själv, detta för att han inte ville 

pressa bröderna. Bröderna ställde frågan rakt ut till Johan och Peter: “Hur kan ni se på det 

här”, detta har lett till att bröderna Marcus och Adam driver företaget sedan ett år tillbaka och 

ska nu göra sitt första bokslut. Bröderna förklarar att både Johan och Peter var glada över att 

bröderna tog över familjeföretaget när de gjorde det. De menar på att Johan och Peter hade 

nått den punkten att de har arbetat hårt och inte hade den energin kvar för att lyckas 

ytterligare: “Det hade kommit till en punkt så de hade jobbat otroligt hårt fram tills 4–5 år 

sedan”.  De menar vidare att detta kunde vara anledningen till att både Johan och Peter var så 

öppna för brödernas idé om ett övertagande: “Så att de har nog kommit till den punkten, och 

det är troligen därför de var så öppna för det här bytet, just för att de såg sin chans att kanske 

få lite mer fritid och kanske göra någonting annat på äldre dagar”. 

 

4.3.2 Kunskapsöverföring 

Bröderna förklarar att det som de visste om arbetet innan de tog över familjeföretaget var 

pappers- och administrationsarbetet. De förklarar vidare att de hört sin mamma och pappa 

prata om arbetet, men de hade inte förstått hur mycket administrationsarbete som låg bakom 

förrän de själva tog över. Marcus och Adam diskuterar om hur open-minded de båda var när 

de tog över familjeföretaget eftersom de menar att företaget drivs ganska gammalmodigt och 

att de arbetar på liknande sätt som innan. De berättar att kunskapsöverföringen med kontakter 

och andra arbetsuppgifter gått bra. De har steg för steg anpassa sig till arbetsuppgifterna tills 

de blivit varma i kläderna, för att sedan gå vidare till nästa steg som till exempel inköp. De 

menar på att deras pappa har tillämpat en explicit kunskapsöverföring samtidigt som bröderna 

också har lärt sig genom “learning by doing”. Deras pappa har förklarat och visat dem hur 

arbetet i vissa arbetsområden fungerar samt förklarat vad som bör genomföras 

bolagsstyrningsmässigt. Johan har även låtit bröderna arbeta själva för att de skulle lära sig 

alla uppgifter vilket de idag är väldigt tacksamma för. Bröderna förklarar att utan Johan och 

Peter hade det blivit en stor utmaning att lära sig alla uppgifter. 

 

4.3.3 Roller och relationer 

Bröderna förklarar vilka roller som Johan och Peter har idag, att både Johan och Peter har 

blivit de som istället frågar Marcus och Adam vilka arbetsuppgifter som behöver göras. De 

menar på att i början var det bröderna som frågade sin pappa och farbror vad de kunde göra, 
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men att det har blivit en omväxling ju längre tiden gått. Detta har resulterat i att deras pappa 

och farbror frågar om arbetsuppgifter istället. De beskriver sin farbror Peters roll som en 

seniorkonsult på produktutveckling då han hjälper till med produkter och priser och säger till 

när bröderna ska satsa på en produkt. De beskriver sin pappa Johans roll som en senior 

inneförsäljare då han hjälper till med vissa arbetsuppgifter och stöttar bröderna i de stora 

strategiska frågorna. Marcus och Adam förklarar att även fast de tagit över och är de drivande 

ägarna i företaget så finns det fortfarande en god relation mellan sin pappa och farbror. De 

menar att detta är för att både Johan och Peter var positiva inför ett övertagande. Peter som 

blev utköpt ur företaget var redo för att gå i pension och bröderna förklarar att det bara var 

goda känslor. Johan och Peter tyckte även att övertagandet var en bra idé eftersom 

familjeföretaget fortfarande lever kvar samt att båda får vara kvar och fortsätta med det som 

de hela tiden har gjort. 

 

4.3.4 Familjens stöd 

Brödernas mamma har inte varit lika aktiv i företaget som brödernas pappa och farbror. Hon 

har funnits där och stöttat i arbetet, hjälpt till lite i butiken och varit som ett bollplank när det 

kommer till produktidéer. Johan och Peter har varit mer aktiva och samtidigt stöttat bröderna 

på vägen efter övertagandet genom att peppa dem och hjälpa till i arbetet. Bröderna förklarar 

vidare att det fungerar bra att arbeta med sin familj eftersom de delar upp arbetet för att de 

inte ska springa ihop i varandra: “Just för att man kommer jakka in titt som tätt ändå men att 

man ändå kanske känner att det här kan jag lämna idag och kan fokusera på det här, så att vi 

inte springer på samma bollar hela tiden.” 

 

4.3.5 Svårigheter och hinder 

Marcus och Adam förklarar att svårigheter kan ha uppstått vid övertagandet av 

familjeföretaget på grund av att det är ett litet företag. De menar att när det är ett litet företag 

finns det ingen support att ringa om till exempel datorn skulle gå sönder. De förklarar att det 

är de själva som får lösa ett problem som kan uppstå eftersom problemet inte kommer lösa sig 

av sig självt: “Man kan inte bara stänga av datorn och gå hem en fredag eftermiddag för att 

då fungerar det inte när man kommer på måndag heller”. De menar vidare på att detta är en 

utmaning då ingen gör jobbet åt dem: “Det är väl det som är en utmaning i det att det är 

ingen som gör jobbet åt dig”.  
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Marcus förklarar att de kan ta med sig jobbet hem och att han kunde göra det med sina 

tidigare arbeten också. Han förklarar att det känns bättre att ta med just det här arbetet hem än 

sitt förra arbete då han arbetade för någon annan och var tvungen att ta med arbetet hem. Han 

menar vidare på att det känns mycket bättre nu då han inte arbetar för någon annan och inte 

blir tvingad till att ta med arbetet hem: “Där hade man känslan mer att när man jobbade för 

någon annan att man var tvungen att göra det. Det känns bättre nu att ta med sig jobbet än 

att göra det åt någon annan”. 

 

4.3.6 Värderingar 

Värderingar som bröderna känner att deras pappa och farbror förmedlat till dem beskriver de 

som snabbheten, hur kunden ska behandlas samt hur de själva ska vara bra en leverantörer till 

sina kunder. En stor värdering som bröderna beskriver är att de ska leverera en ny kollektion 

på sina produkter varje halvår och att de aldrig ska känna sig helt nöjda med sina produkter. 

Den känslan är farlig. Bröderna beskriver att deras pappa och farbror har diskuterat 

värderingarna med dem för att Marcus och Adam själva skulle förstå värderingarna. De menar 

att diskussionen kring sortimentet och produkterna var ett sätt att överföra värderingarna till 

bröderna. De förklarar även att säljarna nämner att företag aldrig är bättre än sin senaste 

kollektion: “Det är ju säljarna som säger hela tiden att: du är aldrig bättre än din senaste 

kollektion”.  

 

4.3.7 Framtida planer 

När bröderna tog över familjeföretaget ville de fortsätta på samma hjulspår som tidigare 

generation gjort, det som de vill utveckla är en förenklad vardag och samtidigt tjäna pengar. 

De strävar även efter att ta fler marknadsandelar och bredda kännedomen om företaget och 

dess varumärke.  De förklarar även att det i nuläget är lite oklart om de ska hålla sig inom 

Sverige, Europa eller Norden. Bröderna tycker att de är på rätt spår och att de har kommit en 

bra bit i arbetet för att bara ha varit drivande ägare några månader. De förklarar att de har två 

spår. De började med sin nätbutik som skulle sträcka sig till städer i Dalarna vilket de menar 

är ett steg i Dalarna. Det andra spåret är att de nu har börjat arbeta med sociala medier för att 

nå ut till fler målgrupper och bredda företagets varumärke. Slutligen menar Marcus och Adam 

att de behöver utvecklas både utåt sett och inåt sett, då de kan förbättra olika processer såsom 

inköpsprocessen. Bröderna förklarar att de lägger 60% av tiden på inköpsprocessen med 
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leverantörer, 30% på produktutvecklingen och 10% på resterande arbete. Detta menar de kan 

utvecklas och bli mer effektivt och smartare så att de sparar mycket mer tid som de kan lägga 

på annat arbete. 

 

4.4 Fredrikssons Stål 

Företaget Fredrikssons Stål startades år 1992 av Lennart som är pappa till Johannes och 

Oskar. Johannes är den äldste av två bröder och även den som har arbetat längst av bröderna i 

familjeföretaget. Han är sedan 5 år tillbaka delägare i företaget tillsammans med Lennart och 

har arbetat i företaget i 20 år. Oskar har arbetat i företaget i 13 år och planerar att bli den 

tredje delägaren i samband med att Lennart går i pension nästa år. Lennart arbetade under 

början av nittiotalet själv i företaget där han utförde allt arbete på egen hand. Verksamheten 

drevs då utifrån hans egna hem. Under den senare hälften av nittiotalet började företaget att 

utökas: “Det är en ganska liten verksamhet sett till organisationen med 5 anställda men vi 

utför ganska mycket uppdrag här på orten… det började ju redan då, så vi växte ganska 

snabbt”. I samband med att Lennart utökade verksamheten med att anställa fler började även 

den äldsta sonen Johannes att arbeta där. Johannes menar att det inte kändes konstigt att börja 

arbeta hos sin pappa eftersom de delar samma intresse: “Jag tror att en stor del av intresset 

kommer från att jag ofta var med när han jobbade”. För Oskar var inte intresset lika starkt 

från början. Johannes berättar att Oskar vägrade arbeta med sin pappa och att han istället 

utbildade sig på universitet och arbetade som kemiingenjör. Till slut så “vek han sig” när han 

mer eller mindre hade tröttnat på sitt arbete och kände att han ville hitta nya utmaningar för att 

han själv skulle utvecklas inom flera områden. Johannes och Oskar delar idag på ansvaret i 

verksamheten men arbetar mestadels med att utföra olika arbeten hos företagets kunder. 

Lennart arbetar på kontoret och tillägger skämtsamt att han antagligen kommer att fortsätta 

göra det efter pensionsavgången för att “inte bli uttråkad”.  

 

4.4.1 Generationsskifte 

Generationsskiftet skedde enligt Johannes officiellt då han blev delägare i företaget 2012. 

Johannes och Lennart är dock överens om att processen började mycket tidigare än så. 

Lennart introducerade Johannes för mycket förvaltningsarbete “relativt tidigt” vilket gjorde 

att han redan innan delägarskapet utförde mycket av det arbete han gör idag. Att Johannes 

skrevs in som delägare menar han således inte var en avgörande sak för själva övertagandet, 
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utan hela arbetet bakom det. Lennart menar dock att ett generationsskifte inte var något som 

de ägnade en tanke åt när Johannes började arbeta där men att han alltid har sett det som en 

möjlig chans. Johannes instämmer och säger att det var en vilja som växte fram och att det var 

efter Lennarts initiativ som han började intressera sig för att ta över verksamheten. Lennart 

menar att han tog det initiativet på grund av att han hade en önskan att Johannes skulle ta över 

företaget om han ville det, istället för att det skulle avvecklas eller säljas i framtiden: “Neej… 

jag har aldrig satt några sådana krav, det är viktigt att följa sina egna intressen. Han visade 

väldigt mycket intresse själv och jag tror att vi båda kände att det var rätt”.  

 

4.4.2 Strategiska planer inför generationsskiftet 

Eftersom Johannes och Lennart beslutade vid ett tidigt stadium att Johannes skulle ta över 

företaget började de tillsammans att planera inför ett generationsskifte. Vissa åtgärder menar 

Johannes var medveten planering av generationsskiftet såsom familjemöten och en hel del 

kunskapsöverföring medan andra åtgärder inte var det, som exempelvis att Johannes följde 

med sin pappa på olika arbeten vilket var mer för “arbetets skull”.  Lennart tycker att det är 

bra att de började planera innan eftersom han tror att det underlättade mycket för dem i ett 

senare skede. Han ansåg att det inte fanns någon anledning till att vänta eftersom Johannes 

redan utförde en stor del av det förväntade arbetet. För Lennart var det viktigt att Johannes 

skulle få rätt kunskap, därför såg han till att inkludera Johannes i mycket av sitt eget arbete. 

Under processen så informerades till exempel kunder och leverantörer om att Johannes var ny 

delägare vilket ledde till att han lärde känna dem innan han tillträdde sin nya roll officiellt. 

Vidare anser Lennart att planering i ett tidigt stadie kan hjälpa familjeföretaget att reda ut 

ekonomiska och juridiska frågetecken kring ett generationsskifte innan det blir försent. 

 

4.4.3 Kunskapsöverföring 

Johannes menar att den kunskapsöverföring som har skett mellan honom och hans pappa har 

varit mycket genom explicita handlingar. Han tycker att han och hans pappa har haft en 

väldigt nära relation som arbetskollegor jämfört med hans yngre bror Oskar, vilket har lett till 

att kunskapsöverföringen ofta har skett direkt mellan de två. Det har bland annat omfattat 

inlärning av arbetsprocesser och nätverkskunnande menar Johannes: ”Det pågick under en 

lång tid, så det var inte så att jag lärde mig allt på en gång utan genom alla åren egentligen 

som jag har arbetat där… hur vi sköter våra rutiner och arbeten… leverantörer och kunder, 
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administration...”. För Oskar som blev aktiv i företaget senare har kunskapsöverföring också 

skett, men inte som planerade åtgärder inför hans inträde som efterträdare. Lennart förklarar 

att Oskar till en början nästan enbart arbetade på en operativ nivå eftersom han trivs med att 

utföra arbeten hos kunderna. Under en senare tid övergick han till att även arbeta med 

Johannes på ledningsnivå. Johannes förklarar att det händer att de två bröderna ofta pratar 

sinsemellan om nya idéer och planer kring verksamheten och att man kan lära sig mycket nytt 

på den vägen. Han menar att mycket av deras arbete är “flytande” på grund av att det är få 

anställda i företaget och att de därför kan dra nytta av att kunna arbeta med flera saker. 

 

4.4.4 Svårigheter och hinder 

Att ta över familjeföretaget upplever inte Johannes har inneburit några större problem. Han 

menar på att den nära relationen som han har haft med sin pappa på arbetsplatsen har 

underlättat mycket, och tvekar på om det hade kunnat bli lika lätt utan Lennarts hjälp: “Tack 

vare att vi är så små så tror jag att det blir en annan slags sammanhållning, det märks på alla 

som arbetar här. Utan min fars stöd tror jag inte att det hade varit likadant… han hjälper alla 

som behöver något”. Johannes berättar vidare att han ser det som en fördel att han har arbetat 

en lång tid i företaget innan han blev delägare och att det kändes naturligt att ta över. Mycket 

av arbetet menar han att Lennart har byggt upp på egen hand och att Johannes snarare har 

fokuserat på att förvalta det.  

 

Eftersom Lennart hela tiden har varit aktiv i företaget funderar Johannes på hur det kommer 

kännas efter hans pappas pensionsavgång. Han konstaterar att det kommer kännas annorlunda 

att Lennart inte kommer vara lika närvarande i företaget, men tillägger att arbetet inte kommer 

att påverkas av det eftersom både Johannes och Oskar är väldigt kunniga. För Johannes yngre 

bror Oskar har anslutningen till familjeföretaget initialt inte upplevts lika lätt, tror Johannes. 

Han förklarar att det tog längre tid för Oskar att anpassa sig efter rollen som arvtagare 

eftersom han tidigare vägrat arbeta inom familjeföretaget. Johannes tillägger dock att det 

fungerar väldigt bra idag, och att en möjlig utmaning för dem båda är hur de ska förvalta och 

utveckla deras pappas verksamhet. 
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4.4.5 Relationer 

Johannes berättar att hans familj alltid har haft en väldigt bra relation både som familj och 

kollegor trots att Johannes och Lennart har varit aktiva i företaget under längst tid. Lennart 

instämmer och menar att företaget har varit en central del inom familjen eftersom hemmet 

också har varit hans arbetsplats en gång i tiden. Johannes och Oskars mamma och Lennarts 

fru, är inte aktiv i företaget men fungerar som ett stöd: “Framförallt har hon alltid varit mån 

om att vi (barn) skulle få göra vad vi ville, karriärmässigt alltså... och alltid stöttat oss”, 

“Hon är inte aktiv i företaget själv men vi pratar ju om det ofta när vi träffas allihopa”. För 

Lennarts del har dörren alltid stått öppen för att familjen ska ansluta sig till företaget och han 

ser det som glädjande att både Johannes och Oskar är intresserade av ett delägarskap i 

företaget. Han poängterar däremot också att mycket handlar om uppfostran. Den starka 

sammanhållningen som finns inom familjeföretaget hade inte funnits om inte Lennart och 

hans fru hade lärt sina barn att värna om familjen och vara hjälpsamma och ödmjuka mot 

andra människor, menar Lennart. 

 

4.4.6 Framtidsplaner 

Johannes och Oskars framtidsplaner omfattar i första hand den närmsta kommande tiden då 

Lennart går i pension och Oskar skrivs in som delägare. Johannes menar att det inte kommer 

innebära någon större förändring mot hur företaget drivs idag, men att det kommer ske en 

liten förändring i fördelningen av arbetsuppgifter mellan honom och Oskar på “ledningsnivå”. 

I framtiden vill de utveckla sin verksamhet ytterligare. Johannes menar dock att företagets 

storlek och lokala verksamhet är vad som karaktäriserar deras familjeföretag och får sitt 

erkännande bland lokalborna. Detta är något som de vill att företaget ska fortsätta betraktas 

som eftersom det uppskattas av deras kunder, och menar att de istället kan hitta sätt att 

utveckla det ytterligare. Båda bröderna är överens om de vill finna nya sätt att utvecklas på för 

att inte alltid stå kvar på samma ställe men att det måste vara förenligt med företagets 

värderingar och nuvarande anseende.  
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras en analys och reflektion av det empiriska materialet. Kapitlets 

disposition består av tre huvuddelar som utgör centrala teman i studien: familj och 

företagande, generationsskifte och strategi.  

 

5.1 Familj och företagande 

Familjens roll har en stor betydelse för hur företaget förvaltas och förs vidare till kommande 

generationer. Det innebär mer specifikt att denna ”roll” bygger på personliga förutsättningar 

och relationer mellan individer. Att driva ett familjeföretag utan stöd av familjemedlemmar är 

ändå möjligt om än mycket svårare. Problemet förekommer både i företag där flera 

familjemedlemmar arbetar och präglas av interna konflikter (De Massis, Chua & Chrisman, 

2008) men även som i det undersökta fallet i Solstugan där endast en person är aktiv på grund 

av att inga anhöriga längre är involverade. Familjens relationer och engagemang förefaller 

således inte som de primära faktorerna till långsiktig överlevnad utan snarare antalet aktiva 

familjemedlemmar:  

 

• I företagen Eriksson AB, Älskade hem och Fredrikssons Stål är fler 

familjemedlemmar aktiva på olika sätt som enligt teorin sannolikt bör öka chansen för 

att ett framtida generationsskifte blir framgångsrikt. Detta beror på att det skapas en 

interaktion mellan familjemedlemmar där kunskapsutbyten sker mellan flera parter. 

Interaktionen påverkar enligt Chua, Chrisman och Steier (2003) familjemedlemmarnas 

visioner och mål, genom vilken den interna kunskapen och lojaliteten för familjen och 

företaget kan utvecklas (Woodfield & Husted, 2017). Ett annat ord för interaktion är 

samverkan, vilket vi finner ett flertal kopplingar till hur flera familjemedlemmar 

samverkar i dessa tre företag. Dessa identifieras som:  

 

A) Genom roller. I samtliga tre ovannämnda företag är företrädaren passiv ägare i 

företaget men intar en informell roll som mentor vars värderingar präglar 

verksamheten. Mentorskapet inger ett stöd som underlättar en del beslutsfattande i 

företaget. Detta är något som till exempel efterträdarna i Eriksson AB och 

Fredrikssons Stål uppger att de strävar efter att förvalta vidare vilket tolkas som en 

påverkan av interaktion. I samtliga företag där företrädaren har intagit en roll som 
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mentor har efterträdarna uppgett att det har underlättat deras beslutsfattande i 

företaget.  

 

B) Introducering i tidigt skede. I företagen Eriksson AB, Älskade hem och 

Fredrikssons Stål har samtliga efterträdare introducerats in i företaget vid en relativ 

tidig ålder. Att tidigt engagera andra familjemedlemmar i verksamheten främjar ett 

framtida potentiellt övertagande (Xiaoya, Lihua & Zhiyu, 2014) eftersom potentiella 

efterträdare ges möjlighet att visa sina ledaregenskaper. En större delegering av ansvar 

förefaller vara en bidragande omständighet till att familjemedlemmar utvecklar en 

vilja att arbeta i familjeföretaget istället för att arbeta i en utomstående verksamhet.  

 

C) Kunskapsöverföring. Genom att kunskap och information genereras implicit eller 

explicit underlättas också samarbetet mellan individer och förbättrar relationerna i 

företaget. Detta omfattar kommunikation av värderingar, mål och arbetsprocesser och 

så vidare, och karaktäriseras som ett eget “familjespråk” (Habbershon & Williams, 

1999). Detta beskriver Linnea som osvenskt i sin familj och företag, vilket Emma 

instämmer med: “Man säger vad man tycker, man står inte och håller inne på 

någonting, utan vi vet liksom vart vi har varandra”. 

 

• Utöver fördelar med interaktion, skapar dessutom ett större antal aktiva 

familjemedlemmar en bredare arbetsfördelning i företaget. Detta gör att varje individ 

känner ett personligt ansvar över sin roll, och utgör en viktig nyckelroll för den övriga 

verksamheten. Linnea och Jonas har olika arbetsuppgifter i sitt företag Eriksson AB 

men besitter även roller som är svåra att ersätta i den mening att de är experter på sina 

egna områden. Liknande företeelse sker mellan Marcus och Adam som båda besitter 

olika kompetenser från sina tidigare arbeten. Detta är en möjlig motivationsfaktor för 

individer till att fortsätta vilja arbeta i familjeföretaget samt att det också blir svårt att 

ersätta en familjemedlems roll med någon utomstående. Som Chirico (2008) 

beskriver, tenderar familjemedlemmar att utveckla känslor av stark tillhörighet och 

identitetskänsla som driver dem till att investera tid och pengar i företaget. Därför är 

risken sannolikt liten att en aktiv familjemedlem väljer att lämna företaget eftersom de 

upplever det som en personlig tillhörighet.  
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Föregående punkter nämner fördelar med att ha flera aktiva familjemedlemmar för att säkra 

företagets överlevnad. Ju fler desto bättre, men det ökar även kravet på att fler åtgärder 

behöver vidtas vid planeringen av ett generationsskifte (Sund & Ljungström, 2011). I 

Solstugan är två familjemedlemmar delägare varav Sofia är aktiv i företaget. Sofia är den 

fjärde generationen och riskerar att bli den sista att förvalta familjeföretaget på grund av att 

inga andra familjemedlemmar är aktiva. Sofia är således ensam i företaget om att befinna sig 

mellan ägarskap, familj och ledning enligt Tagiuri och Davis (1982) trecirkelmodell. Vi kan 

således ställa oss frågan: vad är familjens roll om ett familjeföretag kan drivas utan stöd av 

familjemedlemmar? Förklaringen ligger dels i personalen som utgör en viktig stödfunktion för 

Sofia. Däremot saknas familjens inblandning vilket Chua, Chrisman och Steier (2003) menar 

skiljer familjeföretag från icke-familjeföretag. Det blir därför en definitionsfråga huruvida 

Sofias nuvarande verksamhet kan betraktas som ett familjeföretag eftersom hon är den enda 

aktiva familjemedlemmen i företaget. Utan familjens inblandning förefaller Sofias företag att 

mer likna ett icke-familjärt företag betraktat från den dagliga verksamheten. Visserligen 

präglar familjehistorien företaget än idag men det saknas resurser till att föra dessa 

värderingar vidare. 

 

5.2 Generationsskifte 

Ett generationsskifte kan se olika ut beroende på hur situationen i familjen ser ut och vart de 

står. Detta har vi kunnat konstatera utifrån det empiriska materialet då vi fått uppleva fyra 

olika familjer som gått igenom fyra helt skilda generationsskiften. Tre generationsskiften är 

planerade och ett av dem var inte planerat, men planerade övertaganden föredras och dessa 

bör göras strategiskt för att ett övertagande ska lyckas. För att lyckas bäst bör dessa 

övertaganden ske genom implicita eller explicita åtgärder (Sund & Bjuggren, 2001, a). 

Eftersom generationsskiften kan se olika ut kan även de strategiska besluten vara olika. När vi 

tittar på hur alla fyra företag arbetar vet vi att Eriksson AB, Älskade hem och Fredrikssons 

Stål hade en viss del strategiska beslut vid övertagandet och Solstugan hade inte strategiska 

beslut alls. I Eriksson AB upplevde efterträdarna ett strategiskt beslut om generationsskifte 

vid ung ålder, då Linnea och Jonas på ett sätt blev uppfostrade och inskolade i företaget. Detta 

ledde vidare till att en självklarhet om ett övertagande växte hos dem. I företaget Älskade hem 

upplevde inte bröderna några strategiska beslut inför ett övertagande, istället var det Marcus 

och Adams egna beslut att ta över företaget som blev det strategiska beslutet och det växte 
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således in naturligt i att det var dem som skulle ta över. I företaget Fredrikssons Stål upplevde 

ena efterträdaren att ett strategiskt beslut växte fram vid tidig ålder på grund av att Johannes 

redan arbetade i företaget och hade samma intresse som sin pappa. Oskar upplevde inte 

samma känsla som Johannes vid en tidig ålder, utan upplevde det senare då han började arbeta 

i företaget. Som tidigare nämnt är metoderna för ett övertagande många, och i Eriksson AB:s 

fall grundades tillvägagångssättet på viljan att överlämna företaget till nästkommande 

generation genom att uppfostra och skola in nästkommande generation i familjeföretaget. I 

Älskade hems fall grundades tillvägagångssättet på viljan att föra över familjeföretaget till 

nästkommande generation eftersom Johan och Peter kände sig hyfsat klara i företaget när 

frågan om ett övertagande från bröderna Marcus och Adam kom. I Fredrikssons Ståls fall 

grundades även detta på viljan att föra över företaget genom diskussionen med den 

nästkommande generationen (Sund & Bjuggren, 2001, a).  

 

I Solstugan upplevdes inga strategiska beslut vilket enligt Sund och Bjuggren, (2001, a) kan 

vara riskabelt då detta kan leda till ett misslyckande. Sofia lyckades hålla familjeföretaget vid 

liv även då inga strategiska planer fanns. För tidigare generationer i företaget var det en stor 

självklarhet att ta över familjens verksamhet eftersom de precis som i företaget Eriksson AB 

uppfostrats och skolats in i verksamheten. Sofia och hennes syster hade däremot andra planer 

än att ta över verksamheten vilket ledde till att det inte fanns någon självklarhet alls för ett 

övertagande. Sofias pappa väntade för länge med ett överlåtande vilket ledde till att både 

Sofia och hennes syster började gå sin egen väg istället för att välja familjens verksamhet 

(Sund & Bjuggren, 2001, b). Ett generationsskifte kan innebära både positiva och negativa 

aspekter. I detta fall kan vi se att Solstugan har upplevt negativa aspekter som vid ett senare 

tillfälle blivit positiva. Positiva aspekter som kan uppstå kan även uppfattas som negativa 

aspekter. Dessa aspekter som kunskapsöverföring, engagemang och kommunikation kan 

således vara positiva och negativa (Tobak, Nagy, Pető, Fenyves & Nábrádi, 2018). 

 

I fallen hos Eriksson AB, Älskade hem och Fredrikssons Stål har dessa aspekter uppfattats 

som positiva eftersom kommunikationen inom företagen och vid generationsskiftet har haft en 

positiv inverkan. Engagemanget har funnits hos efterträdarna och kunskapsöverföringen från 

företrädarna har också fungerat bra eftersom de alla besitter mycket kunskap och information. 

Dessa aspekter har olyckligtvis varit negativa hos Solstugan då kommunikationen inte funnits 

https://www.emeraldinsight.com/author/Pet%C5%91%2C+K%C3%A1roly
https://www.emeraldinsight.com/author/N%C3%A1br%C3%A1di%2C+Andr%C3%A1s
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mellan företrädaren och efterträdaren. I Sofias fall har företaget endast diskuterats på ett 

informellt plan vid familjemiddagar. Engagemanget fanns inte alls där varken hos Sofia eller 

hennes syster, och kunskapsöverföringen var inte alls planerad eftersom Sofias pappa valde 

att inte prata om det när han var sjuk. Flera positiva fördelar med ett generationsskifte inom 

familjen kan vara lojaliteten och personalomsorgen. I alla fyra företagen har detta varit 

positiva aspekter. Lojaliteten inom familjen hos Eriksson AB, Älskade hem och Fredrikssons 

Stål har alltid funnits där och hos Solstugan har den alltid funnits hos den kunniga personalen 

(Habbershon & Williams, 1999). 

 

5.3 Strategi 

Mintzberg och Waters (1985) definierar strategi som ”ett mönster i en ström av beslut” vilket 

tar sitt uttryck i olika typer av strategier. I de undersökta fallen kan vi identifiera flertalet 

mönster av strategibildningar vid strategiska beslut i respektive företag. I Eriksson AB 

tillämpades strategier som var delvis avsiktliga vilket vi identifierar som de handlingar där 

Fredrik introducerat sina barn i företaget vid en relativt låg ålder, och att Linnea gjort samma 

med sin dotter Emma i Eriksson AB. Vi antyder inte att motivet bakom den tidiga 

introduktionen var att skapa en potentiell framtida efterträdare, men menar att detta betraktas 

ur strategisk synpunkt som en sådan handling eftersom Fredrik vill att hela familjen ska vara 

engagerad i verksamheten och förefaller att ha arbetat och arbetar ännu på ett sådant sätt. 

Detta motiveras av att Linnea och Jonas inte har någon tanke alls på att låta någon 

utomstående ta över familjeföretaget. Det underliggande mönstret av handlingar som speglar 

Eriksson AB:s generationsskifte kan härledas till de strategier som Mintzberg et al. benämner 

som ideologisk och processbaserad. Den ideologiska strategin formas genom gemensamma 

övertygelser och visioner där intentionerna är kollektiva; Fredriks karismatiska ledarskapsstil 

gör att de värderingar som han och hans fru förespråkat präglar företaget idag och anammas 

av hans barn Linnea och Jonas som strävar efter att förvalta dem vidare. Detta uttrycks 

framförallt i Linneas ledarskap som hon menar präglas av familjeandan. Linnea vill till 

exempel inte ha ett stort gap mellan ledning och anställda och är mån om att planera 

aktiviteter med företagets anställda, vilket hon förknippar med att ha en familjär stämning på 

arbetsplatsen. Vi kan även se tendenser till en processbaserad strategi, som framför allt har 

skett efter eller i samband med att Linnea och Jonas började arbeta på företaget. Den 

processbaserade strategin formas genom en process där ledningen kontrollerar vissa aspekter 
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av strategin men överlämnar andra aspekter till andra aktörer (Mintzberg & Waters, 1985). Vi 

återkopplar detta till avsnitt 5.1 där interaktionen och delegering av arbetsuppgifter mellan 

flera familjemedlemmar skapar engagemang som sannolikt får dem att stanna kvar i företaget. 

Detta kan även diskuteras ur en strategisk synpunkt där dessa handlingar betraktas som en del 

av den strategiska processen; Fredrik formulerade planer som han sedan överlät att 

implementeras av Linnea och Jonas. 

 

I Solstugan implementerades strategier som var framväxande, vilket vi identifierar som när 

Sofia tog över familjeföretaget utan några strategiska planer eller direkt kunskap inom 

företaget. De strategier som Mintzberg och Waters (1985) härleder som vi kan identifiera hos 

Solstugan är konsensus och påtvingad strategi. Konsensus strategi formas i samförstånd och 

anpassning. Ett strategiskt beslut om att Sofias pappa skulle ta över familjeföretaget hade 

implementerats, och han byggde således vidare på de centrala delar som tidigare generation 

byggt upp. När Sofia tog över företaget hade hon ingen direkt kunskap om de centrala punkter 

i företaget då generationsskiftet inte var strategiskt beslutat för hennes övertagande. Även då 

Sofia saknade kontroll på arbetet fick hon likväl anpassa sig till det som de tidigare 

generationerna byggt upp och den utveckling som hennes far hade genomfört. Genom att ha 

kvar 120 års historia och företagets centrala punkt (butiken) med en del av de gamla 

arbetssätten, anpassade hon sig till den vardagen. Hon valde att byta bort sitt heltidsarbete för 

att börja driva familjeföretaget. Hon har sedan övertagandet börjat pendla varannan vecka till 

butiken och på detta sätt har hon anpassat sin vardag efter familjeföretaget. Både Sofia och 

den kunniga personalen som tidigare arbetat med hennes pappa var eniga om att Sofia var den 

person som passade att ta över verksamheten, samtidigt som hon fick anpassa sin vardag. Den 

kunniga personalen fanns där för henne när hon väl behövde hjälp och hon var således aldrig 

ensam. Vi kan även här se en koppling till en påtvingad strategi, då dessa strategier formas 

genom miljön. Miljön är de handlingar som genomförs och vi kan se en koppling till detta då 

det skapades mönster utifrån Sofias handlingar (Mintzberg & Waters, 1985). Strategier och 

nya arbetssätt har formats utefter Sofias handlingar genom att hon valde ett arbete på distans, 

och med detta ledde det till nya och bättre arbetssätt som har utvecklat företaget till det bättre. 

Med nya arbetssätt utvecklades verksamheten och en mer personlig och familjär e-handelsida 

skapades. Denna har även blivit företagets ansikte utåt eller som Sofia uttrycker det “butikens 

stora skyltfönster”. 
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I Älskade hem implementerades strategier som var tämligen avsiktliga då vi kan koppla detta 

till när bröderna Marcus och Adam tog över familjeföretaget men samtidigt hade strategisk 

hjälp på sidan av från Johan och Peter. De strategibildningar som vi kan identifiera hos 

Älskade hem enligt Mintzberg och Waters teorimodell (1985) är den entreprenöriella och 

planerade strategin. Entreprenöriell strategi formas genom en central vision men är öppen och 

anpassningsbar för nya ändringar. Johan och Peter arbetade vidare på den centrala visionen 

som deras pappa hade bearbetat och skapat. Bröderna Marcus och Adam fortsatte således att 

arbeta med denna centrala vision eftersom de båda är överens om att de vill fortsätta arbeta i 

samma hjulspår. Då bröderna tidigare varit aktiva i företaget och varit medvetna om vad den 

centrala visionen i företaget är, har det varit lätt för dem att vara öppna och anpassa sig till 

arbetsuppgifterna i företaget. De beskriver detta som att de var väldigt open-minded och 

syftar på att de gick in i företaget väldigt öppensinnade för det nya arbetet.  

 

En planerad strategi definieras enligt Mintzberg och Waters (1985) som att den formas genom 

formella planer som sedan följs upp av kontroller från den centrala ledningen. Vi identifierar 

denna typ av strategibildning i företaget genom att alla fyra delägare planerade både innan 

och efter övertagandet om hur övertagandet skulle ske, och hur de skulle arbeta efteråt. Innan 

övertagandet hjälpte Johan och Peter bröderna med åtgärder som var viktigta att genomföra 

innan övertagandet skulle ske genom olika planeringar. Efter övertagandet hade de också 

planer om hur bröderna skulle bli upplärda inom de olika arbetsområdena, och det resulterade 

i att bröderna fick ta ett steg i taget om att bli “varma i kläderna” innan de gick vidare till 

nästa arbetsområde. Slutligen hade de planer om hur Johan och Peter fortfarande skulle vara 

aktiva i företaget vilket resulterade i att agera som stödfunktion vid behov och under 

affärsresor. 

 

I Fredrikssons Stål tillämpades strategier som var mest avsiktlig och delvis avsiktlig, 

framväxande samt avsiktligt framväxande. Detta kan vi identifiera när Lennart planerar att gå 

i pension och göra Oskar till en av de drivande delägarna tillsammans med sin bror Johannes. 

De strategier som Mintzberg och Waters (1985) härleder och som vi kan se en koppling till 

företaget är planerad och process strategi. Planerad strategi formas genom formella handlingar 

och formas av den centrala ledningen. Ett strategiskt beslut om att Oskar ska bli delägare i 

företaget har implementerats då både Lennart och Johannes diskuterat detta med varandra och 
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även med Oskar. Då Johannes redan arbetar i företaget och är delägare tillsammans med 

Lennart är det en självklarhet för Johannes att fortsätta arbeta på det spår som dem 

tillsammans arbetat på, detta då vidare tillsammans med Oskar. Lennart som fortfarande 

kommer vara lite delaktig i företaget kommer finnas där på sidan av om hjälp skulle behövas. 

Familjen har planerat hur generationsskiftet kommer ske, vad som ska hända och hur det 

kommer se ut efter generationsskiftet. Genom att familjen tillsammans planerar underlättar 

detta deras arbete vid generationsskiftet och efter. Process strategi är en annan strategi som vi 

kan identifiera hos Fredrikssons Stål, en process strategi formas i en process där ledningen 

kontrollerar vissa aspekter såsom struktur och anställningar (Mintzberg & Waters, 1985). Vi 

kan koppla denna strategi till Johannes då han arbetat i familjeföretaget några år och blivit 

delägare tillsammans med sin pappa. Johannes process började redan när han startade sin 

första dag i företaget som heltidsanställd. Under dessa år som han arbetat har han formats och 

utvecklats inom företaget, han har vuxit och blivit mer kunnig inom arbetsområdena, detta är 

en process där han lärt sig nya saker och växt inom arbetet. Under åren som Johannes 

arbetade som en medarbetare formades även hans och Lennarts strategier, Johannes ville 

utvecklas mer och Lennart funderade på om Johannes skulle bli delägare. Dem diskuterade 

och beslutade sig om att Johannes skulle bli delägare tillsammans med sin pappa. Under tiden 

tillsammans som delägare formades deras strategier åt samma håll och på så sätt formades 

dessa efter processen, processen i detta fall var när Johannes blev delägare. Som delägare har 

deras strategier formats utefter varandra, processerna har även formats utefter strukturen då 

dem fick ändra om strukturen när Johannes blev delägare och när Oskar började arbeta i 

företaget som en medarbetare. 
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6. Diskussion 

Diskussionen syftar till att koppla samman den teoretiska referensramen med studiens 

insamlade empiri, syftet är att denna ska besvara studiens frågeställningarna som lyder: 

 

• Hur tar familjeföretag hänsyn till förväntade generationsskiften vid strategiska beslut? 

• Hur ser processen kring ett generationsskifte ut? 

• Hur upplever den yngre generationen sin roll som efterträdare? 

 

6.1 Hur tar beaktas förväntade generationsskiften vid strategiska 

beslut? 

Strategiska beslut bör genomföras för att familjen ska vara beredd på oförutsedda 

omständigheter (Herrero, 2017), dessa beslut bör även genomföras implicita eller explicita vid 

överlåtandet till nästkommande generation (Sund & Bjuggren, 2001, a). Genom studiens 

empiri kan vi konstatera att det som Herrero (2017) hävdar stämmer överens med det 

empiriska underlaget. Företag som inte är förberedda på oförutsedda omständigheter kan få en 

kaotisk stämning när övertagandet sker, vilket vi kan konstatera att sådant var fallet för ett av 

de undersökta företagen. Vi kan även konstatera att ett generationsskifte kan ske både implicit 

och explicit och att detta kan se olika ut beroende på företag och situationer i 

familjeföretagen. En kunskapsöverföring som varken skett implicit eller explicit kan leda till 

svårigheter hos efterträdaren då den viktiga kunskapen och informationen som behöver föras 

vidare inte når ända fram till efterträdaren. Detta leder således till att efterträdaren får lära sig 

arbetsområdena själv vilket kan bli tidskrävande och efterträdaren kan då få en dålig 

upplevelse av sin roll. Ett annat problem är att familjeföretag förefaller att underskatta 

kunskapsöverföring mellan företrädaren och efterträdaren. Många företagsledare uttrycker att 

de skulle vara positivt inställda till att en anhörig övertar företaget om möjligheten finns, 

däremot förefaller de flesta företagsägare känna en skuld eller hämning i att uttrycka sin 

önskan till potentiella efterträdare. Detta grundar sig på att främst föräldrar upplever 

situationen som att de pressar sina barn till att arbeta inom företaget. Kunskapsöverföringen 

kan därmed bli bristfällig eller i vissa fall obefintlig vilket leder till tidigare nämnda 

konsekvenser i efterträdarens upplevda roll och förvaltning av företaget. 
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6.2 Hur ser processen kring ett generationsskifte ut? 

Genom att tidigt engagera efterträdaren i företaget genom implicit kunskapsöverföring och 

låta dem observera företrädarens arbete menar forskare som Woodfield och Husted., (2017); 

Boyd, Royer, Pei & Zhang, (2015); Reagans & McEvily, (2003) att detta är en process som 

ökar intresset hos efterträdaren och som således kan leda till att potentiella efterträdare vill bli 

aktiva ägare i familjeföretaget. Vi kan koppla detta till empirin då tre av fyra företag har varit 

delaktiga i respektive verksamhet på ett eller annat sätt vid en tidig ålder, som sannolikt är en 

bidragande faktor till att ett generationsskifte sker av en vilja att ta över familjeföretaget. Den 

strategiska processen skiljer sig åt i olika företag vilket sannolikt beror på skillnader i sociala 

och relationsmässiga interaktioner mellan familjemedlemmar. Trots det så finns det 

gemensamma faktorer i samtliga undersökta företag som visar att existensen av dessa faktorer 

har en positiv inverkan vid generationsskiften snarare än hur tilltänkta åtgärder ska 

genomföras. Sådana observerade faktorer är till exempel engagemang och 

kunskapsöverföring som kan ta sitt uttryck på olika sätt beroende på individens personliga 

förutsättningar, men som är nyckelfaktorer i processen vid ett generationsskifte. Det innebär 

att företagsledare besitter en stark position till att kunna påverka processen eftersom 

efterträdaren i hög grad är beroende av hur väl dessa faktorer beaktas av företrädaren, och 

färgas troligen i sitt framtida ledarskap utifrån detta. 

 

6.3 Hur upplever den yngre generationen sin roll som efterträdare? 

Cadieux (2007) hävdar att en viktig roll som företrädaren behöver inta vid ett övertagande är 

ett mentorskap till efterträdaren, en roll som Sund och Ljungström (2001) menar är 

betydelsefull för efterträdaren och som underlättar vid ett generationsskifte. Detta är på grund 

av att viktig information och kunskap kan överföras till efterträdaren. Vi kan konstatera att 

något slag av mentorskap existerat vid övertagandet hos tre av fyra företag. Detta har lett till 

att efterträdarna har upplevt en trygghet i rollen vid övertagandet då de har fått hjälp med de 

strategiska processerna och frågorna. Mentorskapet har även lett till att värderingar inom 

företaget har fortsatt att efterföljas. I det företag som inte haft ett mentorskap från företrädaren 

blev situationen kaotisk. Däremot kunde ett slags mentorskap identifieras hos den kunniga 

personalen som gjorde det möjligt för efterträdaren att hitta sin roll i företaget. En positiv 

upplevelse i rollen som efterträdare är en viktig faktor då arbetet som utförs genomförs med 

vilja och ett starkt engagemang, detta leder således till att arbetet utförs ordentligt från 
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efterträdarens sida. Ett problem som kan uppstå är om efterträdaren inte själv har valt att ta 

över familjeföretaget men på något sätt blivit tvingad till att ta över företaget. Detta leder till 

att efterträdaren upplever sin roll som dålig och viljan att driva arbetet framåt samt att ny 

insamling av kunskap blir bristfällande. 
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7. Slutsats 

Strategiska beslut och processen vid ett generationsskifte ser olika ut vilket beror på familjen 

och situationen i familjeföretaget. Strategier är mer vanligt förekommande i företag där 

generationsskiften är planerade till skillnad från icke planerade generationsskiften där 

beslutsfattandet sker mer spontant. I de fall där ett övertagande är förväntat formas strategier 

utifrån olika planeringsinsatser vilket ofta börjar ske innan ett formellt delägarskap tecknas. 

Denna planeringsprocess ter sig på olika sätt i olika företag där faktorer som engagemang och 

roller är avgörande för hur omfattande och hur tidigt processen börjar, givet att det finns en 

eller flera potentiella efterträdare.  

 

Strategiska beslut inför generationsskiften är en viktig del till att både processen vid 

generationsskiftet och efterträdarens upplevelse ska bli bra. I de fall där strategier inför ett 

generationsskifte har implementerats har efterträdarna upplevt sin roll på ett positivt sätt redan 

från övertagandet. Detta beror sannolikt på att efterträdarna har fått aktivt stöd från den äldre 

generationen, framförallt i form av kunskapsöverföring. I undersökta fall där 

generationsskiftet har skett spontant och utan strategisk planering har istället efterträdaren 

upplevt sin roll som rörig. En orsak till detta är avsaknaden av kunskapsöverföring och stöd 

från andra nyckelpersoner i företaget. Efterträdaren riskerar att uppleva en känsla av kaotisk 

stämning och osäkerhet på vad dennes roll i företaget innefattar. Vidare upplever efterträdare 

att de måste utföra allt arbete själva gällande förvaltning av företaget och samtidigt generera 

ny kunskap på egen hand. Viktiga uppgifter som dessa kan bli bristfälliga och påverka den 

övriga organisationen i de fall då efterträdaren saknar tydliga mål och syfte med övertagandet. 

 

Företagsledare behöver förbättra sin kommunikation och bli bättre på att förmedla sina 

framtidsplaner med potentiella efterträdare inom familjen. Det största hindret bland de ledare 

som har kvalificerade familjemedlemmar är att de underskattar sin egen makt att kunna 

påverka generationsskiftet. Ett viktigt steg är att ta initiativ till att uttrycka sin vilja och 

visioner inom företaget för andra familjemedlemmar. Visionerna ska formuleras tydligt och 

beakta verksamhetens förutsättningar till att överleva i framtiden. Om familjemedlemmar inte 

är kvalificerade till att ingå i ett delägarskap bör därför företagsledare överväga andra 

alternativ. Till detta hör även att företagsledare bör överväga ett generationsskifte i ett tidigt 

skede, det vill säga flera år innan en pensionsavgång. Den främsta orsaken är att mer tid finns 

till att utreda alternativa åtgärder för att planera företagets överlevnad om ett generationsskifte 
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inte blir aktuellt. Ett förslag till vidare forskning är att därför undersöka varför företagsledare 

upplever det som en ovilja att aktivt engagera yngre familjemedlemmar och huruvida 

kulturella aspekter utgör ett motiv till detta, vilket inte har beaktats i den här studien. 
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Intervjuguide till efterträdare 
 

 

Inledande frågor 

1. Berätta vem du är. 

2. När började du arbeta på företaget? 

3. När övertog du företaget? 

4. Hur ser ägarstrukturen ut i företaget? 

5. Hur ser ägarhistoriken ut? 

 

 

Generationsskiftet 

1. Fanns det några planer inför ett generationsskifte innan du övertog företaget? 

2. Isåfall: vilka planer fanns? 

3. Om nej: beskriv hur processen vid övertagandet gick till. 

4. Upplevde ni (företrädare och efterträdare) några svårigheter under processen? 

5. Fanns det någon/några bristande aspekter innan övertagandet? (Exempel, 

engagemanget, ledarskapet etc). 

6. Om ja: Vilken/vilka aspekter och hur arbetade ni med detta? 

 

 

Efter generationsskiftet 

1. Upplever du idag att processen kring generationsskiftet har underlättat ditt 

övertagande av företaget? 

2. Är företrädaren fortfarande verksam inom företaget, officiellt eller inofficiellt? 

3. Isåfall: vilken roll har företrädaren idag? 

4. Hur vill du att företaget ska utvecklas i framtiden? 

5. Vill du att företaget ska stanna inom familjen? 

6. Isåfall: har du vidtagit eller planerar att vidta några åtgärder för det? 
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Operationalisering av intervjufrågor 

 

 

Referens Tema Fråga 

Woodfield och Husted (2017) Familj När började du arbeta på företaget? 

Boyd, Royer, Pei och Zhang 

(2015) 

Generationsskifte När övertog du företaget? 

Tagiuri och Davis (1982) Familj Hur ser ägarstrukturen ut i företaget? 

Woodfield och Husted (2017) Generationsskifte Hur ser ägarhistoriken ut? 

Mintzberg och Waters (1985) Strategi Fanns det några planer inför ett generationsskifte innan 

du övertog företaget? 

Mintzberg och Waters (1985) Strategi Vilka planer fanns? 

Sund och Ljungström (2011) Generationsskifte Beskriv hur processen vid övertagandet gick till. 

Sund och Ljungström (2011) Generationsskifte Upplevde ni (företrädare och efterträdare) några 

svårigheter under processen? 

Sund och Ljungström (2011) Familj Fanns det någon/några bristande aspekter innan 

övertagandet?  

Sharma, Chrisman och Chua 

(1997) 

Familj Vilken/vilka aspekter och hur arbetade ni med detta? 

Sund och Ljungström (2011) Generationsskifte Upplever du idag att processen kring generationsskiftet 

har underlättat ditt övertagande av företaget? 

Cadieux (2007) Familj Är företrädaren fortfarande verksam inom företaget, 

officiellt eller inofficiellt? 

Cadieux (2007) Familj Vilken roll har företrädaren idag? 

Mintzberg och Waters (1985) Strategi Hur vill du att företaget ska utvecklas i framtiden? 

Sund och Ljungström (2011) Generationsskifte Vill du att företaget ska stanna inom familjen? 

 


