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Sammanfattning 
 
Varannan svensk företagare är idag över 50 års ålder. Dessa företagare utgör idag 
stommen i svenskt näringsliv. När dessa personer nu börjar närma sig pensionsålder står 
näringslivet och samhället inför stora förändringar. Diskussioner och studier kring 
generationsskiften börjar nu bli allt mer aktuellt. Det har redan studerats en del inom 
området och dess problematik. Dessa studier visar ett tydligt resultat, nämligen vikten av 
att ta problemet med generationsskifte på allvar samt att arbetet på alla fronter påbörjas i 
tid.   
 
De studier som presenterats tidigare har främst haft sin utgångspunkt ifrån företagens och 
näringslivets perspektiv. Vårt syfte med uppsatsen är att studera vilket kommunalt 
näringslivsansvar kommunerna tar i generationsskiftesfrågan. För kommunerna påverkas 
inte minst av att företag antingen läggs ned eller går i konkurs på grund av bristande 
förberedelser i samband med ett generationsskifte. De delsyften som vi samtidigt vill 
studera är om kommunen ser några risker med åldrande företagare samt vad gör de för att 
minska risken för negativa effekter vid ett generationsskifte. 
 
Vi ska i denna uppsats söka svar på vår problemformulering: Har kommunerna förberett 
sig för att underlätta de kommande generationsskiften i de privata företagen i 
kommunen? 
 
Vi har genomfört studien med en kvalitativ metod där vi utifrån semistrukturerade 
djupintervjuer och ett hermeneutiskt synsätt intervjuat representanter från 
näringslivskontoren i sex utvalda kommuner belägna i Västernorrland, Västerbotten och 
Norrbotten. Vi har därefter bearbetat materialet genom en inomfallsanalys för att se 
vilken roll kommunen anser sig ha i generationsskiftesfrågan samt vilken 
näringslivsservice de tillhandahåller inom generationsskiftesområdet.   
 
Vår studie visar att kommunerna intar en alltför passiv roll i denna viktiga fråga. Endast 
två kommuner kände något direkt ansvar i generationsskiftesfrågan medan fyra kände 
indirekt eller inte något ansvar alls i att underlätta företagens arbete med 
generationsskiftesfrågor. Tre kommuner genomför utbildningar riktade till näringslivet 
där generationsskiftesfrågor finns med i utbildningen. 
 
Slutsatsen av studien är att kommunerna bör tänka över vilket intresse och ansvar de har 
för att underlätta arbetet med generationsskifte för att långsiktigt kunna behålla eller 
skapa ett gott näringslivsklimat i kommunen. En annan viktig slutsats är att företagen bör 
arbeta mer förebyggande med planering och rådgivning i ett tidigare skede för att 
underlätta generationsskiftena i näringslivet. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds först med ämnesval och en problembakgrund för att ge er läsare en 
förståelse och uppfattning om ämnets aktualitet. Efter detta följer en problemformulering 
samt ett syfte för att klargöra avsikten med undersökningen, kapitlet avslutas med 
avgränsningar. 
 

1.1 Ämnesval 

 
Det svenska samhället står den närmsta tiden inför många spännande utmaningar när den 
åldrande befolkningen blir äldre och börjar närma sig pensionsålder. En av många 
utmaningar som samhället står inför är de åldrande företagarna som under sitt arbetsliv 
har byggt upp och förvaltat en stor del av det svenska näringslivet. Nu börjar dessa 
företagare närma sig pensionsålder och satsningar på att överföra dessa företag till nya 
generationer blir allt mer aktuellt. Med anledning av vårt samhällsintresse och studier vid 
Handelshögskolan i Umeå har vi upptäckt att detta är en fråga som borde få mer plats i 
samhällsdebatten. Detta på grund utav av att det kan få stora ekonomiska konsekvenser 
för företagen och samhället om inte en yngre generation tar över det viktiga arbete som 
40-talisterna har utvecklat. Utifrån detta har vi valt att studera ämnet ur kommunens 
perspektiv, har kommunen förberett sig för att behålla de företag som finns etablerade i 
kommunen? 

1.2 Problembakgrund 

 
Efter andra världskrigets slut var Sverige en nation på stark frammarsch vilket medförde 
att mellan åren 1940-1949 föddes det över 1 200 000 personer i Sverige (www.scb.se). 
Idag börjar de som är födda på fyrtiotalet att lämna arbetsmarknaden och flera av dem har 
byggt upp företag som idag utgör stommen i svenskt näringsliv. Studier visar att nästan 
varannan svensk företagare är över 50 år gammal. Totalt handlar det om ca 140000 
företag som står eller kommer att stå inför ett beslut om företaget skall förändra sin 
ägarstruktur antingen genom generationsskifte eller genom nedläggning av företagets 
verksamhet (www.svensktnaringsliv.se). 90000 företag riskerar att läggas ned om inte 
nya entreprenörer kan hittas, detta skulle få till följd att många arbetstillfällen riskerar att 
försvinna. Johansson och Falk (1998) uppskattar att vart tredje ägarskifte misslyckas på 
grund av bristande förberedelser och bristande kunskap i de lagar och regler som berörs 
vid ett generationsskifte. Här menar Johansson och Falk att organisationer inom 
näringslivet har ett ansvar att sprida information för att minska risken för misslyckade 
generationsskiften.   
 
Problemet med en stor del äldre människor som äger företag, är inte bara ett svenskt 
problem utan detta finns även i andra länder. Pasi (2004) skriver exempelvis att mer än 
40 % av de finländska företagen kommer att genomgå ett generationsskifte vilket medför 
att ca 90 000 företag kommer att beröras. Stevick (2003) redovisar i sin studie siffror över 
familjeägda företag i USA. Här är det endast ca en tredje del av generationsskiftena som 
lyckas medan det är mindre än 10 % som klarar av ytterligare ett generationsskifte till 
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den tredje generationen. Här är det i stor utsträckning bristande planering som ligger 
bakom de misslyckade generationsskiftena menar Stevick. 
 
Verket för näringslivsutveckling, NUTEK publicerade en rapport (2004a) där de på 
uppdrag av regeringen studerade vilka problem som förväntas uppstå de kommande 
generationsskiften i företag. Studien visar att upp till 12 % av företagen, mellan 1-50 
anställda planerar eller har genomfört en nedläggning i samband med ägarens 
pensionering. 
 
Ett misslyckat ägarskifte får inte bara negativa konsekvenser för ägare och anställda på 
företaget, det får även samhällsekonomiska följder. Om ett företag läggs ner måste dessa 
arbetstillfällen ersättas antingen via nya arbeten eller via arbetslöshetskassa till de före 
detta anställda. Detta drabbar i slutändan kommunerna som är de som måste betala ut 
dessa pengar (Johansson & Falk, 1998). 
 
För att illustrera detta använder sig Johansson och Falk (1998) av ett exempel där ett 
företag med tio stycken anställda måste läggas ned på grund utav ett misslyckat 
ägarskifte. Om de anställda på företaget inte lyckas hitta nya arbeten kommer kostnader 
för arbetslöshetskassa och förlorade intäkter för kommunen att uppgå till ca två miljoner. 
Utöver dessa kostnader tillkommer även förlorade intäkter för företagets leverantörer, 
kunder och kreditgivare med flera. Den direkta kostnaden för samhället i detta exempel 
kan komma att uppgå till närmare fyra miljoner under ett år. Detta är alltså kostnaden 
bara för ett relativt litet företag. I ett större perspektiv skulle 1000 misslyckade ägarbyten 
i ungefär samma storleksordning som exempelföretaget innebära samhällsekonomiska 
kostnader på ca tre miljarder. Kostnaderna blir givetvis ännu större om företaget som 
läggs ned har ännu fler anställda.  
 
Utifrån denna diskussion blir det intressant för oss att undersöka problematiken runt 
generationsskiften utifrån samhällets perspektiv. Tidigare studier och statistik har visat att 
näringslivet i stor utsträckning kommer att påverkas av den generationsväxling som 
kommer att ske när 40-talisterna går i pension. Risken är att många företag kommer att 
försvinna på grund av detta. Med denna bakgrund ställer vi oss frågan om kommunerna 
ser några risker med åldrande företagare, har de någon handlingsplan för att underlätta 
generationsskiften bland småföretag och vad gör de i så fall för att minska de negativa 
effekterna av generationsväxlingen? De är bland annat dessa frågor som kommer att 
behandlas i denna uppsats. 

1.2 Problemformulering 

 
Hur har kommunerna förberett sig för att underlätta kommande generationsskiften i de 
privata företagen i kommunen? 
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1.3 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att studera om kommunernas näringslivsavdelningar har några 
handlings/ stimuleringsplaner för att underlätta och stödja generationsskiften bland 
företag som finns etablerade i respektive kommun.  
 

1.4 Avgränsningar 

 
Den forskning som idag bedrivs inom generationsskiften och den medföljande 
problematiken diskuteras vanligtvis ur företagarens och företagens perspektiv. Vi 
kommer i denna studie avgränsa oss att endast belysa ämnet kring generationsskifte ur 
kommunens perspektiv samt vilken roll spelar de för att underlätta arbetet med 
generationsskiften. De kommuner som kommer att studeras avgränsas till de nordligaste 
länen.  

 

2. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer vi att försöka ge läsaren en ökad kunskap kring ämnet 
generationsskifte samt vilka möjligheter och resurser offentliga verksamheter, såsom stat 
och kommun har för att underlätta processen med ett generationsskifte. 

 

2.1 Offentliga insatser i näringslivet 

 
De senaste två decennierna har offentlig sektor genomfört en mängd offentliga insatser 
för att främja svenskt näringsliv och då framför allt med inriktning mot småföretag och 
småföretagare. Lundström, Boter, Kjellberg och Öhman (1998) har delat in de insatser 
som offentliga institutioner genomfört i två områden, finansiella och icke finansiella 
insatser. Den första insatsen innebär lån- och bidragsstöd till olika företags och 
investeringsprojekt. Icke finansiella insatser innebär stöd som inte omfattar ekonomiska 
transaktioner såsom rådgivning och information. 
 
Syftet med insatser ifrån offentliga institutioner är att främja utveckling hos såväl nya 
som redan etablerade företag i deras verksamhet på både kort och lång sikt. Insatserna på 
kort sikt är enligt Lundström et al (1998) att företaget får hjälp med lansering av nya 
produkter, starta eget bidrag vid starten av företag. Exempel på långsiktiga insatser är, vid 
forskning och utvecklingsprocesser, ny teknologi eller företagsetableringar på nya 
utländska marknader.  
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Lundström et al (1998) har i sin rapport identifierat de offentliga åtgärderna i sex 
områden: 
 

� Administrativa hinder 
� Finansiering 
� Rådgivning och information 
� Forskning och utveckling 
� Internationalisering 
� Insatser till särskilda målgrupper 

 
Anledningen till att åtgärderna har indelats i dessa grupper är det skall återspegla den 
småföretagspolitik som bedrivs i Sverige. Ovanstående områden ska också kunna kopplas 
till de statliga instanser som har till uppgift att främja dessa grupper, till exempel 
NUTEK, ALMI Företagspartner AB och Exportrådet.  
 
Lundström et al (1998) redovisar i sin rapport de aktörer som har till uppgift att 
genomföra insatser för näringslivet kan delas in i tre nivåer. Den första nivån är den 
centrala nivån där NUTEK, Exportrådet samt FoU-fonder såsom industrifonden och 
innovationscentrum finns representerade. Aktörerna inom den centrala nivån har till 
uppgift att ge information/rådgivning, EU-samordning samt erbjuda lån/bidrag för FoU 
och större projekt. Andra nivån utgörs av aktörer på regional nivå såsom ALMI 
Företagspartner AB, Länsstyrelser, Länsarbetsnämnder och EU-organ. På denna nivå har 
ALMI Företagspartner AB och Länsstyrelser en central roll som samordnare och 
handläggare i de projekt som ligger på en regional nivå. Slutligen den tredje och lägsta 
nivån är den lokala nivån som innefattas av de kommunala näringslivsorganen, lokala 
sammanslutningar som olika intressegrupper, nyföretagscentra och arbetsförmedlingar. 
Den lokala nivån har till uppgift att tillhandahålla näringslivsservice för företag 
etablerade i kommunen, stimulera till start av nya företag, säkerhetsställa 
personalförsörjning genom Arbetsförmedlingar samt rådgivning och finansiering via 
Nyföretagarcentra. Lundström et al hävdar också, att ett färre antal aktörer på den lokala 
nivån inte nödvändigtvis innebär att de har en svagare position i arbetet för att stimulera 
till insatser för näringslivet. Tvärtom menar författarna att en aktiv och omfattande 
näringslivspolitik i kommunerna har effekt på det lokala näringslivet.  

2.2 Ansatser för statligt företagsstöd 

 
Peterson (i Lundström et al, 1998) har analyserat det statliga företagsstödet och kommit 
fram till ett antal olika ansatser som han sedan gjort en modell av. Det första stegen på 
skalan kallar han Laissez – faire (se fig.1) och innebär att staten inte har någon som helst 
inverkan på företagen. Nedläggningar, nya företagsetableringar, tillväxt hos företagen 
o.s.v. ska enligt Peterson i denna ansats endast ske av egen kraft och inom givna 
spelregler. Om samhället på något sätt går in och påverkar denna process leder det till en 
negativ effekt av den dynamiska process som äger rum. Nästa steg i modellen kallas 
Limited – Environmental och i denna del är staten lite mer aktiv i företagsstödet. Det 
viktigaste här är att staten skapar en bra miljö för företagen genom ett väl avvägt 
skattesystem, bekämpning av inflation i samhället och en generell ekonomisk stabilitet. 
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Den sista ansatsen i modellen kallas Strategic Interventionist Approach och innebär att 
staten har en betydligt större och aktivare roll i sitt företagsstöd. Förutom att skapa 
generella förutsättningar för företagen bidrar staten i detta steg med information, 
rådgivning, finansiering, utbildning och så vidare. 
 
Denna modell anser vi vara relevant att ta med eftersom den visar på förhållandet mellan 
stat och näringsliv. För att få en förståelse för hur kommunen jobbar med 
näringslivspolitiken är det viktigt att som läsare inse att även det statliga stödet kan skilja 
sig åt mellan olika samhällen.  
 

  
 

2.3 Kommuners näringspolitiska strategier  

 
Även Pierre (1992) har försökt förklara förhållandet mellan samhället och näringslivet. 
Han väljer i sin modell att fokusera på hur aktiv kommunen är i sitt arbete mot det lokala 
näringslivet. En utgångspunkt han har i sin modell är att aktiviteten i det näringspolitiska 
arbetet varierar från kommun till kommun i landet. Enligt Pierre finns det två 
huvudinriktningar som beskriver samspelet mellan kommun och näringsliv. Den första 
väljer han att kalla autonomistrategin och innebär att kommunerna har en relativt passiv 
roll i det näringspolitiska arbetet samtidigt som företagen i sin tur inte ställer speciellt 
höga krav på kommunen. Den andra huvudinriktningen kallar han integrationsstrategin 
och med denna menas att kommun och näringsliv samarbetar och integrerar i mycket 
större utsträckning. Kommunen försöker bygga upp nya, och bibehålla redan existerande 
företag och nätverk. De intresserar sig även i större omfattning i vilka problem som finns 
hos de lokala företagen. 
 

Strategic 
Intervention 

Government 
Influence in 
Environment 

Business 
Incubators 

Business 
Advisory 
Centres 

Laissez – 
faire 
policies 

Limited 
Environ-
mental 
policies 

Assistance Schemes 

100 % 

Källa: Peterson (1998) i Lundström et al,  

Figur 1. Ansatser för statligt företagsstöd 
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Utifrån dessa två huvudinriktningar har Pierre (1992) byggt upp en modell som beskriver 
fyra olika strategier som kommunen kan använda sig av i sitt samarbete med näringslivet. 
Den första strategin kallar han Nattväktarmodellen och i denna strategi har både 
kommunen och näringslivet en autonom inställning. Detta innebär att integrationen 
mellan de båda är låg och kommunen utövar inte någon särskild näringspolitik mot 
näringslivet. Pierre skriver också att några näringslivspolitiska nätverk inte förekommer 
utan både kommun och företag vill dra en tydlig gräns mellan de olika områdena. 
Kontakterna mellan kommun och näringsliv är få och för det mesta av en formell 
läggning. Nästa strategi kallas i modellen för Styrningsmodellen och innebär att 
kommunen försöker ha en hög integration med näringslivet medan företagen i sin tur har 
för avsikt att vara mer autonoma. I och med att företagen är mer passiva i denna strategi 
kan det leda till att näringslivsprojekt kan bli lidande trots att kommunen jobbar med 
dessa frågor. Den tredje strategin väljer Pierre att kalla för Beroendemodellen vilket beror 
på att kommunen i denna strategi är den passiva parten medan företagen jobbar mer 
aktivt för näringslivsutveckling. Detta kan bero på att kommunen saknar ekonomiska 
resurser att arbeta med dessa frågor i någon större utsträckning. Den sista strategin kallas 
Mobiliseringsmodellen och innebär att båda kommun och näringsliv är aktiva och 
delaktiga i näringslivsutvecklingen. Här följer båda parter den integrationsstrategi som 
presenterades ovan. Här existerar också ofta olika nätverk inom näringslivet samt en stor 
integration mellan existerande och nystartade företag. Ofta leder denna strategi till att 
både kommun och näringsliv i större utsträckning når sina mål. Näringslivet utvecklas 
här med hjälp av både kommun och näringsliv.  
 
Denna teori är av stor relevans ur vår studies perspektiv anser vi eftersom Pierre (1992) 
beskriver hur kommuner jobbar olika med näringslivspolitiken. Vissa kommuner kan 
vara starkt integrerade med näringslivet medan andra ser näringsliv och kommunens 
arbete som strikt åtskilda. En tanke med modellen är att vi i diskussionskapitlet kommer 
att försöka jämföra de kommuner som är med i vår studie med denna modell för att se 
vilken typ av strategi de använder i sitt arbete med näringslivet. 
 
 
       
                   Kommunens näringspolitiska strategi 
      
           Autonomi       Integration 
 
 
 
Näringslivets          Autonomi 
strategi  
 
         Integration 
 
 
        Figur. 2  Analysmodell för lokala politiska ekonomier (Pierre, 1992) 

Nattväktarmodellen Styrningsmodellen 

Beroendemodellen Mobiliseringsmodellen 
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2.4 Kommunikation mellan Köpare och säljare 

 
Tidigare studier har visat att ett av de största problemen med de ägarskiften i företag är 
bristen på kommunikationen mellan köpare och säljare. En företagare som har för avsikt 
att sälja sitt företag har i många fall svårt att hitta en köpare eftersom det inte finns någon 
gemensam marknad för dessa (Johansson & Falk, 1998). Här tror vi att en förbättrad 
kommunikation skulle kunna spela en stor roll för att underlätta i denna process mellan 
köpare och säljare. För att beskriva problemen som kan uppstå i en kommunikation har vi 
valt att använda oss av en av de mest kända modellerna inom området, nämligen Shannon 
och Weavers från 1949 i (Windahl, 1976). 

 
Denna modell har fått en stor genomslagskraft inom kommunikationsteorin trots att den 
är väldigt gammal. Modellen går i korthet ut på att en informationskälla existerar och 
bestämmer vilket budskap som ska produceras och skickas iväg (se fig. 3). Nästa steg i 
modellen innebär att sändaren omvandlar budskapet till en signal som skickas iväg via en 
kommunikationskanal. Det budskap som skickas iväg måste sen omvandlas så att 
mottagaren har möjlighet att förstå det och skicka vidare det till den slutgiltiga 
destinationen. Destinationen är i detta fall den person eller organisation som budskapet är 
avsett för. I denna process kan det enligt Shannon och Weaver förekomma 
störningsmoment som de väljer att kalla störningskällor. Detta kan medföra att det 
ursprungliga budskapet från sändaren inte alls kommer fram till mottagaren eller att det 
kommer fram i en annorlunda form än vad avsikten var från början. I ett större 
sammanhang kan detta få stora konsekvenser i och med att kommunikationen mellan 
olika organisationer och personer kan störas kraftigt vilken kan försvåra arbetet avsevärt 
(Shannon & Weaver 1949 i Windahl, 1976). 

 
Exempel på olika typer av störningskällor kan vara skillnader i språk, kultur, 
organisatoriska faktorer eller rent tekniska faktorer. En person som talar svenska har 
oavsett om all teknik fungerar problem att kommunicera med en person som exempelvis 
talar tyska. I detta fall talar Shannon och Weaver om kodning, sändaren kodar sitt 
budskap vilket gör att mottagaren måste kunna avkoda detta budskap för att kunna motta 
ett korrekt budskap (Shannon & Weaver i Windahl, 1976). Det här är en faktor som är 
viktig att tänka på när kommunen ska kommunicera sina budskap till företagare i 
kommunen. Precis som Shannon och Weaver menar anser vi att organisatoriska faktorer 
kan vara en stor bidragande orsak till att kommunikationen brister mellan köpare och 
säljare av företag i kommuner idag. 

 
            

 
Figur 3. Shannon och Weavers kommunikationsmodell i ( Windahl, 1976). 
 
 



 8 

Även Kotler (2005) betonar vikten av en god kommunikation för att nå ut med ett 
budskap till en mottagare på ett bra sätt. Han menar att en av de viktigaste faktorerna för 
att sändare och mottagare ska kunna uppnå en god kommunikation är att sändaren känner 
till hur medveten mottagaren är om budskapet som sändaren skickar iväg. Om 
mottagaren inte har någon som helst kännedom om budskapet som skickas iväg är risken 
stor att budskapet också missuppfattas eller inte kommer fram som det var tänkt. En 
kommun kan exempelvis inte försöka informera företag om hur de ska jobba med 
företagsförmedlare om företagen inte har någon kännedom om vilka dessa är.  
 
En annan viktig faktor enligt Kotler (2005) är att sändaren tänker på vilken 
kommunikationskanal som ska användas för att skicka iväg budskapet. Här finns det två 
typer av kommunikationskanaler, personliga kommunikationskanaler och icke - 
personliga kommunikationskanaler. Med en personlig kommunikationskanal menas att 
två personer kommunicerar direkt med varandra exempelvis genom ett samtal, via telefon 
eller e-post. En icke – personlig kommunikationskanal innebär att budskapet förs vidare 
utan någon personlig kontakt, exempelvis genom olika medier eller genom händelser. 
Här menar Kotler att mottagaren spelar en stor roll för att bestämma vilken kanal som ska 
användas att skicka ut sitt budskap genom. Utifrån kommunens perspektiv innebär detta 
att kunskapen om vilka kommunikationskanaler som är bäst lämpade för att nå ut till 
företagare i kommunen är viktig för att kunna sammankoppla köpare och säljare med 
varandra.  
 

2.5 Företagsförmedling 

 
I Sverige finns idag en rad olika företagsförmedlingar som har till uppgift att förmedla 
kontakten mellan säljare och köpare av olika företag. Oftast går det till så att företagare 
som vill sälja sitt företag skickar in en intresseanmälan om att sälja sitt företag till en 
företagsförmedling. Dessa i sin tur skapar en företagsbeskrivning och lägger ut företagen 
som är till salu på Internet eller via andra kommunikationskanaler. Även personer som är 
intresserade av att köpa ett företag har möjlighet att lägga upp en intresseanmälan via 
företagsförmedlingen för att lättare hitta ett objekt. 
 
Företagsförmedlingar arrangerar även möten och hjälper till med kommunikationen 
mellan säljaren och potentiella köpare samt driver förhandlingen framåt. Förmedlingen 
hjälper även, i de flesta fall till med en företagsvärdering av det aktuella företaget. I de 
fall när inte företagen går i arv till nästa generation ser överlåtelseprocessen vanligen ut 
såhär (www.sffab.se).   
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2.6 Generationsskiften 

2.6.1 Val av generationsskifte - ett känslosamt beslut. 

 
När det blir aktuellt för företagaren att besluta sig för hur det företag som byggts upp 
under ens hela yrkesverksamma liv ska drivas i framtiden är det många vägval som måste 
besvaras samt lagar och regler att ta hänsyn till (Nutek, 2005a). 
 
Till en början måste företagaren bestämma sig hur företaget skall överlåtas. Finns det 
någon inom familjen som vill driva företaget vidare? Är alternativet att överlåta till någon 
anställd eller ska företaget säljas till någon extern intressent? Vid en överlämnig av 
företaget till någon inom familjen sker detta juridiskt oftast genom en överlåtelse i form 
av en gåva. En försäljning är också en juridisk transaktion till någon inom eller utom 
familjen (Nutek, 2005a). 
 
Oavsett vilket alternativ som väljs är det ofrånkomligt att personer med anknytning till 
företaget blir berörda.  Med anledning av känsloaspekten är det viktigt att de personer 
som är inblandade får känna att de får en möjlighet att föra fram sina åsikter och 
synpunkter för att denna process skall bli så lyckad som möjligt. Det här får en extra stor 
betydelse vid överlåtelse inom familjen där vanligtvis barnen tar över verksamheten 
(Nutek, 2005a).  
 
Även Vikström (2005) menar att en av svårigheterna med ett generationsskifte är att 
processen innehåller stora inslag av både rationella men också emotionella moment. Det 
här menar Vikström att många företagare har en låg insikt om vilket försvårar arbetet 
med generationsskiftet.  

2.6.2 Generationsskifte inom familjen 

 
En av de frågor som uppstår vid ett generationsskifte inom familjen är att klargöra om det 
verkligen är barnens önskan eller om det är en förväntan ifrån föräldrarnas sida som gör 
att barnen upplever en förpliktelse att överta familjeföretaget (Nutek, 2005a). Detta 
upplevs som ett känsligt ämne för många företagare. Många företagare som byggt upp sitt 
företag liknar det vid att tala om sin egen begravning, eftersom det är personens livsverk 
som diskuteras.  
 
Vikström (2005) fyller på detta resonemang genom att hävda att många företagsledare 
har svårt att lämna över kontrollen av sitt företag till en yngre generation. Grundaren till 
företaget tror många gånger att ett sådant förskjutande av makten innebär att han eller 
hon helt måste kliva åt sidan och på så sätt förlora hela kontrollen över både företag och 
den yngre generationen. I många fall är också företaget enligt Cross (2004) en stor del av 
ägarens identitet vilket gör det ännu svårare att släppa greppet. 
 
Cross (2004) skriver också om vikten av att planera för ett generationsskifte i god tid, 
risken är annars stor att företaget kommer att läggas ned eller säljas i förtid. Enligt Cross 
kan en av anledningarna till att inte planera ett generationsskifte vara att ägare till ett 
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familjeföretag är rädd att starta en konflikt inom familjen. Detta runt problematiken om 
vem av barnen som ska ta över företaget. Ofta är det svårt för ägaren att välja vem av 
barnen som ska få ta över om han/hon har flera barn.  
 
Det här medför att många företagare undviker att planera för ett generationsskifte Ett 
undvikande som resulterar i att chanserna för ett lyckat generationsskifte minskar ju 
längre tiden går (www.svensktnaringsliv.se). 
  
Ett generationsskifte inom familjen kan vara till fördel ur företagets perspektiv enligt 
Nutek (2005a) eftersom de nya ägarna känner till företagets uppbyggnad och historia. 
Övergången mellan de nya ägarna kan då bli mindre kännbar för anställda, leverantörer 
och kunder eftersom företaget inte tappar fokus på sin affärsverksamhet på grund utav 
ägarbytet. Svårigheten vid ett generationsskifte inom familjen är att särskilja på 
familjerelationer och yrkesrelationer i företaget, detta eftersom föräldrar arbetar 
tillsammans med sina barn i företaget. Det medför ett stort ansvar på ömsesidigt respekt 
för varandras roller eftersom det vid ena tillfället kan förhållandet vara far och dotter och 
vid andra tillfället verkställande direktör och styrelseordförande. 
 
”Barnen, två döttrar och en son, har utan något som helst tvång eller påtryckning sagt att 
de vill jobba i företaget. De har var sitt ansvarsområde i ledningen nu, och de 
kompletterar varandra mycket bra och fungerar också mycket bra tillsammans, så det 
känns väldigt bra.” (Nutek, 2005a, s.18). Citat ifrån en VD och ägare i ett snickeriföretag 
som skiftat ägande och ledning till sina barn.  
 
En annan svårighet som företagare kan stå inför är insikten att sonen eller dottern som 
jobbat på företaget under en längre tid inte är lämplig att ta över. Walsh (2006) tar upp ett 
exempel på detta i ett företag där ägaren under hela sin verksamma period har planerat att 
sonen ska ta över när han plötsligt inser att sonen inte alls är så kompetent som han 
tidigare trott. Detta visar ytterligare på hur viktig del planeringen är i arbetet med 
generationsskiften i ett företag. 
 
Svenskt Näringsliv presenterade en rapport i april 2004 som heter ”Både företagare och 
politiker måste planera för generationsskiften” där författarna har tagit fram en rad 
punkter med råd för att underlätta för den yngre generationen i företaget. Det 
genomgående budskapet i sammanställningen är vikten av att kommunicera med 
varandra för att inte någon skall känna sig utanför eller överkörd. Allt för att underlätta 
och ge de bästa förutsättningarna som finns för att generationsskiftet i företaget skall bli 
så lyckat som möjligt. 

2.6.3 Generationsskifte till anställd eller utomstående 

 
Saknar företagaren möjligheten att överlåta sitt företag till någon i familjen finns 
möjligheten att sälja företaget till någon anställd som är lämplig och har kompetensen att 
driva företaget fortsättningsvis alternativt överlåta det till någon utomstående spekulant 
som har liknande intresse som en anställd (Nutek, 2005a). 
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Att sälja företaget till någon anställd har i många fall visat sig vara ett lättare beslut än att 
sälja det till en extern intressent. Detta eftersom den anställde är välinsatt i hur företaget 
fungerar, vilken historia företaget har, och som säljare av företaget finns en större 
kännedom om vilka planer den anställde har med företaget. Det här kan jämföras med om 
en försäljning skulle ske till någon okänd spekulant som kanske bara är ute efter en viss 
del i företaget och inte har något annat intresse än att lägga ned det utan att känna ansvar 
för till exempel de anställda och grundaren av företaget (Nutek, 2005a). 
 
”Det var viktigt för oss att vi inte skulle sälja till någon som bara skulle lägga ner 
företaget utan vi sökte någon som verkligen ville fortsätta utveckla det.” Citat ifrån VD 
och delägare som sålt sitt tjänsteföretag” (Nutek, 2005a, s.19).  
 
Att sälja sitt företag kräver mycket planering och flera gånger har vikten av att börja med 
planeringen i god tid betonats. Detta gäller oavsett vilken överlåtelseform som används 
eller till vilken intressent som skall köpa företaget, inom familjen, till anställda eller 
alternativt till utomstående. Att vänta med planering och arbete med generationsskifte till 
dess att ägaren har avlidit händer tyvärr alldeles för ofta. Enligt Vikström (2005) innebär 
detta ofta att företaget läggs ned men också att familjen som ska ta över ställs inför höga 
krav och betydande stress. 
 
En försäljning till en utomstående kräver mer förberedelse eftersom företaget måste 
”trimmas” som författarna i rapporten från Svenskt Näringsliv (2004) väljer att kalla det. 
Innebörden av det begreppet är att få företaget i ett säljbart skick där företaget ser över 
bland annat de administrativa rutinerna för garantera att alla handlingar är i ordning. Vid 
en försäljning till en utomstående spekulant kan det upplevas som viktigt att veta vilka 
planer en eventuell köpare har med företaget och om det stämmer överrens med hur 
säljaren vill att företaget skall drivas i framtiden. Därför är det viktigt att det inte finns 
någon tidspress eller stress med att genomföra en försäljning för att vara säker på att 
övertagandet av företaget går till en entreprenör som driver företaget vidare i den riktning 
som passar båda parter.  
 
”Det tog mig femton år att bygga upp det här företaget och de är redan på god väg att 
förändra det i en riktning som jag inte alls tror på. De här nya stjärngossarna i 
ledningen vill ju inte heller lyssna… men det tar död på mig att se hur de förstör vad jag 
har byggt upp” (Nutek, 2005a, s.19). 
 
En annan viktigt detalj för ett lyckat generationsskifte enligt Vikström (2005) är att 
relationen mellan säljare och köpare är god. Har dessa båda en liknande syn på hur 
företaget ska drivas i fortsättningen är också förutsättningarna större för ett lyckat 
generationsskifte.  
 
Vikström (2005) skriver att generationsskiften är en väldigt komplex händelse vilket gör 
att tidigare erfarenhet av detta underlättar arbetet. Vilka faktorer som är mest 
betydelsefulla i övrigt menar Vikström varierar mellan olika företag. Något som dock 
visat sig är att faktorer som härrör sig till individerna i företaget är viktigare jämfört med 
vilken bransch som företaget verkar inom exempelvis.  



 12 

 
Andra potentiella köpare av ett företag som genomför ett generationsskifte kan vara 
kunder/leverantörer, konkurrenter till företaget eller andra intressenter 
(www.svensktnaringsliv.se) 

2.7 Kommunen och Näringslivet 

2.7.1 Misslyckade generationsskiftens påverkan på samhällsekonomin 

 
I och med att företag försvinner bland annat på grund utav felaktigt genomförda 
ägarskiften innebär det att arbetslösheten ökar i dessa kommuner. Detta påverkar inte 
bara den kommunala ekonomin utan får också sociala och psykiska effekter på 
befolkningen i kommunen. Det ställer också andra och nya krav på kommunerna som 
indirekt är beroende av en arbetsam befolkning eftersom sysselsättningsgraden i 
kommunen bestämmer vilket skatteunderlag som finns. En högre arbetsam befolkning i 
en kommun betalar också mer i skatt vilket ger kommunen en högre inkomst. 
Arbetslösheten orsakar dock inte bara mindre inkomster i kommunen utan ökar också 
kostnaderna i form av bl.a. ökade socialbidrag och andra arbetslöshetsåtgärder 
(Wetterberg, 2000). 
 
Dessa kostnader är direkta men en stor arbetslöshet orsakar även andra indirekta 
kostnader, som inte är lika lätt att se direkt, som exempelvis ökade kostnader för sjukvård 
och andra områden som påverkas av sysselsättningsproblemen.  Problemet för 
kommunerna enligt Wetterberg (2000) är att de sitter fast i ett dilemma. Om kommunerna 
inte betalar för olika åtgärder mot arbetslöshet kommer kostnader som exempelvis sociala 
bidrag att öka. Detta gör att kommunerna inte har något val, de måste ta på sig en större 
del av kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken trots att detta egentligen ligger på statens 
ansvar.  
 
Wetterberg (2000) menar även att arbetslösheten har en stor indirekt betydelse för 
kommunens ekonomi. Detta i och med att arbetslöshet leder till att staten får en kraftigt 
försämrad ekonomi vilket i slutändan går ut över kommunerna när staten försöker 
återställa en balans mellan intäkter och utgifter.  
 
De kostnader som kan härröras direkt till arbetslösheten i en kommun är som tidigare 
nämnts väldigt svåra att definiera. Wetterberg (2000) hänvisar till en bedömning som 
kommunförbundet genomfört. Enligt denna bedömning uppskattas kommunernas 
ekonomi 1997 ha försvagats med ca 15 miljarder kronor jämfört med 1980-talets nivå 
enbart på grund utav den försämrade sysselsättningsgraden. Av denna summa var ca 
hälften minskade skatteintäkter medan resten bestod av ökade socialbidrag samt andra 
kostnader för olika arbetsmarknadspolitiska insatser  

2.7.2 Vad får kommunen göra enligt kommunallagen? 

Enligt Linder (2004) har kommunerna en viktig roll att fylla i problematiken runt 
generationsskiften i ett företag. Trots detta är det inte kommunens utan i första hand 
staten som enligt Lindquist (2005) har det övergripande ansvaret för näringspolitiken.  
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Kommunernas befogenheter och möjligheter att påverka regleras i kommunallagen. Här 
finns skrivet i hur stor utsträckning kommunerna får gå in och påverka det lokala 
näringslivet. Enligt Lindquist (2005) finns det dock inte någon förteckning över 
kommunala angelägenheter på samma sätt som det finns för statens exempelvis. Detta 
gör att reglerna som gäller är ganska diffusa och ofta är det nödvändigt att se på tidigare 
rättsfall i saken för att få klarhet i vad som gäller (Lindquist, 2005).  
 
Huvudregeln är fortfarande att kommunerna inte har som uppgift att gå in och påverka 
näringslivet. En kommun får driva en näringsverksamhet enligt Lindquist (2005) så länge 
det inte är med vinstintresse och verksamheten går ut på att ställa i ordning 
anläggningstillgångar som är allmännyttiga och står till förfogande för medlemmarna i 
kommunen. En kommun får också genomföra olika åtgärder som är till för att främja 
näringslivet i kommunen enligt kommunallagen. Exempel på sådana åtgärder som 
främjar näringslivet är markupplåtelser, allmänriktade åtgärder för att tillgodose 
näringslivets behov av lokaler och i vissa fall branschinriktade stödåtgärder.  
 
Något riktat stöd till enskilda näringsidkare får dock endast ges i undantagsfall. En viktig 
faktor som spelar in i vilken verksamhet kommuner får vara delaktiga är i huruvida dessa 
är av allmänintresse eller inte. Praxis är att kommuner inte ska blanda sig i 
näringsverksamhet som inte är av allmänhetens intresse. Med detta menas att 
angelägenheten som kommunen blandar sig i ska framstå som gemensam för det stora 
flertalet av kommunens medlemmar (Lindquist, 2005).  
 
De områden som kommunen främst har möjlighet att vara verksam inom när det gäller 
näringslivet är enligt Lindquist (2005) främst kommunal affärsverksamhet som 
exempelvis kommunikationsväsende och energiförsörjning. Ofta sker kommunal 
verksamhet i näringslivet sida vid sida med enskilda företagare. Det finns, och bör även i 
fortsättningen, finnas områden där inte kommunen bör blanda sig i näringslivet. Det är 
det område i svenska samhället som är vikt för enskilda initiativ och staten, det så kallade 
enskilda näringslivet. Här finns dock ett undantag som gäller om kommunen anser att 
servicenivån sjunker långt under det tillåtna inom något speciellt serviceområde. 
Exempel på detta kan vara hotell, bensinstationer och så vidare. I dessa fall beror 
kommunens påverkan på att enskilda företag och privatpersoner inte är villiga att lägga 
ned de nödvändiga resurserna. När det gäller direkt ekonomiskt stöd till företag inom 
kommunen som är på väg i konkurs är rättstillämpningen relativt hård. Här ska 
”synnerliga skäl” föreligga vilka sen kommunen måste ha bra bevis som de kan visa upp.  

2.7.3 Kommunens roll i näringslivet 

 
Misslyckade generationsskiften inom företag, med nedläggning av företag som 
konsekvens, drabbar som tidigare nämnts även kommunen i stort genom olika 
samhällsekonomiska förluster. Melin et al (1984) skriver att strukturförändringar i 
näringslivet, oavsett om det är nedläggningar, etableringar av nya företag eller 
förskjutningar i enskilda företagsstrukturer alltid påverkar den lokala nivån på ett eller 
annat sätt.  
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Melin et al (1984) talar om ett näringslivspolitiskt dilemma som kommunerna befinner 
sig i. Med detta menas att kommunerna i allt större utsträckning utsätts för direkt 
motstridiga krav delvis på grund utav den strukturomvandling som genomförts inom 
näringslivet. Tidigare har kraven om politiska ingripanden mot exempelvis hotade 
arbetstillfällen i en kommun mestadels legat på staten. Detta har förändrats i och med att 
befolkningen i kommunerna nu lägger en allt större press på den enskilda kommunen att 
agera i dessa fall. Följden har blivit att kommunerna nu själva i större utsträckning måste 
agera för att tillgodose de krav som finns hos befolkningen. Melin et al (1984) menar 
fortsättningsvis att detta dilemma som kommunen står inför återskapas och förstärks 
oavsett vilka åtgärder som genomförs. Det beror på att kommunen dels är underkastad 
staten i de dem bestämmer men samtidigt en självständig politisk enhet med ansvar inför 
de människor som bor i kommunen.  
 
Kommunerna är även beroende av de lokala företagen och deras utveckling för att stärka 
sin position samtidigt som kommunen ska vara avskild från näringslivet för att inte gå in 
och styra produktion o.s.v. Detta ger ännu ett dilemma för kommuner runt om i landet i 
näringslivspolitiken (Melin, 1984). 
 
Denna förändring inom näringslivspolitiken är något som även svenska 
kommunförbundet (1999) tar upp när de skriver att kommunerna idag har fått ta över mer 
och mer ansvar som tidigare legat på staten. Kommunens huvudansvar enligt 
kommunförbundet är att se till så att bygden överlever. Detta kan se ut på olika sätt men 
en av de viktigaste faktorerna när det gäller att skapa ett gott företagsklimat i kommunen 
är att kommun och företag har en god samverkan. Kommunförbundet skriver vidare att 
det är en bättre strategi från kommunens sida att satsa på de företag som redan existerar i 
kommunen samt arbeta för ett gott företagsklimat istället för att försöka locka till sig nya 
företag som kan försvinna lika fort som de kom. Melin et al (1984) menar att kommuner 
historiskt sett i allt för stor utsträckning agerat och reagerat på den utveckling som skett 
inom det lokala näringslivet istället för att själv försöka påverka det i en positiv riktning. 
Detta har inneburit att det i många fall redan varit för sent att göra något när företag inom 
kommunen som tidigare har uppfattats som expansiva och drivande istället lagts ned. Det 
här har medfört att kommunerna känt en större press att gå in och ta ett större ansvar. 
 
I och med att kommunerna nu får ta ett större ansvar för det lokala näringslivet medför 
detta också ökade kostnader för kommunerna. I Axelssons och Strömbergs studie (2005) 
pekar många kommuner på svårigheterna med att avsätta resurser för att stödja 
näringslivet i kommunen i dess arbete för en hållbar utveckling. Detta beror till stor del 
på en minskad befolkning i många kommuner. Just en hållbar utveckling menar 
författarna är näringslivets nyckelfråga. I begreppet hållbar utveckling ingår hur en 
ekonomisk tillväxt skapas, socialt välstånd samt miljöfrågor i deras studie. En del av 
deltagarna i studien hävdade att externt ekonomiskt stöd från staten är enda alternativet 
för kommunen för att kunna stötta näringslivet i kommunen medan andra ansåg att 
resurserna måste omprioriteras för att kunna stötta näringsliver i större utsträckning. 
Samtliga kommuner som deltog i undersökningen ansåg dock att resurserna är små för att 
kunna vidta några större åtgärder. 
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2.7.4 Vad kan kommunen göra för att underlätta generationsskiften?  

 
Linder (2004) menar i sin rapport ”vem vill ta över – de företagsamma 40-talisterna går 
snart i pension” att kraftfulla politiska reformer måste genomföras för att underlätta den 
kraftiga generationsväxling som kommer att ske. Hon menar vidare att en av regeringens 
absolut viktigaste uppgifter är att främja nystart, utvecklande och det fortsatta drivandet 
av företag i Sverige. Den viktigaste reform som politikerna måste genomföra är enligt 
henne att slopa arvs och gåvoskatten. Detta är dock något som har genomförts från och 
med den 1 januari 2005 (www.skatteverket.se).  
 
En annan viktigt faktor som politikerna enligt Linder (2004) bör se över är 
mötesplatserna för säljare och köpare av företag. Idag är det svårt för en företagare som 
inte har någon i familjen som vill eller kan ta över att hitta en köpare. Detta beror enligt 
Linder i stor utsträckning på att det finns för få mötesplatser där säljare och köpare kan 
mötas. De mötesplatser som finns idag som exempelvis företagsförmedlare är för få och 
för krångliga enligt Linder. Inom en snar framtid kommer behovet av liknande tjänster att 
öka kraftigt på grund utav den stora generationsväxling som är på väg att ske. Problemet 
är alltså inte att det finns för få köpare utan hur organiseringen av ägarskiften är 
uppbyggd. Enligt Linders undersökning (2004) vet cirka en tredjedel av företagarna i 
hennes undersökning inte var de ska vända sig för att hitta en köpare. Detta gör självklart 
att fler företag som skulle kunna ha en framtid istället läggs ned. 
 
Även Johansson och Falk (1998) beskriver detta problem som ett av de mest 
grundläggande problemen vid ägarskiften. I många fall vänder sig företagaren till sin 
branschorganisation och meddelar att han eller hon vill sälja sitt företag. Problemet är att 
dessa organisationer sällan har något system för detta vilket medför att företagen som är 
uppe för försäljning ofta hamnar i skymundan och plockas fram först när en eventuell 
köpare hör av sig. Detta istället för att företagen som ska säljas förmedlas till potentiella 
köpare. Här spelar näringslivsorganisationer en viktig roll genom att skapa ett bättre 
system för att förmedla dessa företag som är till salu. 

2.7.5 Vad karaktäriserar ett framgångsrikt näringslivspolitiskt arbete? 

 
En annan studie som visar på vikten av samverkan mellan kommun och företag är den 
som Kommunförbundet, (1997) genomfört. I denna studie undersöktes tio olika 
kommuner och intervjuer genomfördes med lokala företagare, kommunstyrelsens 
ordförande samt näringslivschefen i kommunen. Detta för att komma fram till vissa 
gemensamma egenskaper för kommuner som är lyckosamma i sin näringslivspolitik.  
 
I studien (1997) framkom det att en av de viktigaste faktorerna för ett väl fungerande 
näringsliv i en kommun är samarbetet mellan kommunen och de olika företagen. För att 
uppnå detta visade studien att organisationsformen är viktig, denna ska vara 
ändamålsenig och genomtänkt för att på så sätt underlätta kommunikationen mellan 
kommunens operativa enhet och det lokala näringslivet. Det finns dock inte en 
organisationsform som passar till alla kommuner utan varje enskild kommun bör utforma 
en organisationsform som passar bäst för den näringspolitiska problembild som finns i 
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just denna kommun. Detta för att lättare ha en möjlighet att närma sig de lokala företagen 
på deras nivå och matcha de privata och offentliga organisationerna i partnerskapet. Det 
poängteras dock att näringspolitik formellt sett är ett statligt ansvar vilket gör att 
kommunerna inte har detta som sitt uppdrag egentligen.  
 
Kommunförbundets studie (1997) visade också att en av de viktigaste förutsättningarna 
för ett långsiktigt och framgångsrikt näringslivsarbete för kommuner är att de engagerar 
sig och tar emot fortlöpande information om näringslivet och hur de utvecklar sig. Detta 
menade deltagarna i studien att kommunerna gör bäst genom att ha en kontinuerlig dialog 
med de företagare som finns i kommunen. Genom att ha detta kan kommunerna lägga 
upp de mest lämpade strategierna för att behålla ett lyckat och långsiktigt näringsliv i 
kommunen. Studien visade att en kommun som arbetar i samverkan med det lokala 
näringslivet tenderar att i större utsträckning vara mer dynamiska, effektiva samt 
skickliga på att samla externa resurser jämfört med kommuner som inte har denna 
samverkan. I studien visade det sig också att kontakten mellan företagen och kommun var 
intensiv i början av etableringsfasen i kommunen för att sedan i många fall försvinna mer 
och mer.  

2.8 Sammanfattande modell  

 

 
Figur. 4 Egen modell över kommunens möjligheter att underlätta generationsskiften i företag. 
 
Denna sammanfattande modell visar de områden som vi upplever att kommunens 
näringslivsavdelning kan underlätta generationsskiften utifrån den teoretiska referensram 
som tidigare byggts upp i detta avsnitt. I modellen ingår en köpare och en säljare som i 
detta fall är köpare och säljare av företag. Mellan dessa båda parter finns kommunen som 
genom en rad olika åtgärder har möjlighet att underlätta denna process. Kommunens 
möjligheter består av sju punkter i modellen, dessa är: 
 
1. Organisation – Organisationsformen spelar i denna modell en central roll eftersom det 
är den som påverkar samverkan mellan kommun och näringsliv. En väl fungerande 
organisationsform tycks leda till en effektivare kommunikation och ett bättre 
näringslivsklimat. 
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2. Kommunikation – Genom att öka kommunikationen med näringslivet har kommunen 
större chans att identifiera de problem som finns inom näringslivet. Med en ökad kunskap 
har kommunen större möjlighet att kunna skapa gynnsammare förutsättningar för 
företagarnas arbete gällande generationsskiften.  
 
3. Kommun/ Samhällsintresse – Tidigare studier har visat att misslyckade 
generationsskiften har en stor påverkan på samhällsekonomin. För kommunen medför det 
att arbetstillfällen riskerar att försvinna samt ökade offentliga kostnader vilket bör 
medföra att kommunen har ett stort eget intresse att bevara existerande företag.   
 
4. Mötesplatser – Kommunen har här möjlighet, att genom mötesplatser för säljare och 
köpare bidra till att reducera det problem som finns för företagare som är på väg i pension 
att hitta en lämplig köpare.  
 
5. Utbildning – Med detta menas att kommunen kan anordna utbildningar och kurser för 
framtida potentiella företagare. Detta för att öka kunskapen och på så sätt underlätta 
generationsskiften i existerande företag.  
 
6. Näringslivsklimat – Ett väl fungerande näringslivsklimat är till fördel för all 
befolkning i kommunen. Genom att kommunen medverkar till att förbättra och utveckla 
det lokala näringslivet ökar medvetenheten och intresset för företagande och 
entreprenörskap i kommunen. Resultatet av en sådan medverkan ökar möjligheten att 
kunna genomföra ägarskiften i företag. 

3. Metod 

I detta kapitel redogör vi först för vår förförståelse samt arbetssätt. Kapitlet fortsätter 
sedan med val av teorier samt källkritik, för att slutligen avslutas med vår kunskapssyn, 
utformning av frågeguide samt urval. 

3.1 Förförståelse 

 
Förförståelse kallas de kunskaper eller fördomar som författarna har inför det ämne som 
studien omfattar. Förförståelse kan förvärvas på ett flertal olika sätt. De kan uppkomma 
genom erfarenheter och händelser som uppstår vid situationer i livet, det vill säga 
självupplevda händelser ifrån såväl privat som yrkeslivet. Andra kunskaper som bidrar 
till förförståelse kommer ifrån skolutbildning, upplevelser ifrån andra, information och så 
vidare (Gummesson, 1985). 
 
Den förförståelse som vi går in i denna uppsats med är inte speciellt stor. Vi har precis 
som många andra hört talas om ”köttberget”, det vill säga 40-talisterna och den stora 
påverkan på samhällsekonomin som det kommer att medföra när dessa går i pension. 
Utöver det här har vi inte reflekterat i någon större utsträckning på just denna 
problematik. När det gäller begreppet generationsskiften i företag är det första många 
personer tänker på problematiken utifrån företagets perspektiv och inte kommunens. 
Detta tror vi kan vara en förklaring till varför vi inte har reflekterat mer över 
problematiken ur kommunernas perspektiv. Ingen av oss har heller varit speciellt 
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involverad i småföretagsverksamhet vare sig genom jobb eller på andra sätt. Detta 
påverkar också den förförståelse som vi går in i denna studie med. Småföretag i 
allmänhet har vi en viss teoretisk kunskap utifrån det vi läst på universitet som 
exempelvis kursen entreprenörskap på Företagsekonomi B. Vi upplever inte bristen på 
förförståelse som enbart negativ. I och med att vi inte har så stor förförståelse går vi inte 
in i studien med några förutfattade meningar om denna verksamhet, utan vi ser istället 
problemet kring generationsskifte med nya och öppna ögon. 
 
Något som vi författare är medvetna om är att den ringa förförståelse som vi besitter trots 
allt kommer att påverka resultatet av studien i slutändan. Detta på grund utav att vi 
kommer att genomföra intervjuer och svaren på dessa bygger i stor utsträckning på 
tolkandet av en annan person. Även konstruktionen av frågorna kommer att påverkas av 
vår förförståelse eftersom vi tolkar teorier och litteratur och skapar en intervjuguide 
utifrån detta.   

3.2 Arbetssätt 

 
Vi har genomfört en kvalitativ studie med en deduktiv ansats där vi sökt grund i teorin för 
att sedan övergå till empirin. Att genomföra en kvalitativ studie innebär att studien 
genomförs med hjälp av intervjuer, fältstudier eller observationer (Wallen, 1996). Vår 
kvalitativa studie har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Våra 
antaganden har ställts upp utifrån tidigare forskning och teorier inom ämnet. Denna 
tidigare forskning och gamla teorier har sedan styrt hur vår underökning har genomförts 
vilket är typiskt för en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005). 

3.3 Val av teorier och sekundära källor 

 
De teorier vi har valt att använda oss av i denna studie har vi valt utifrån vilken relevans 
de har för syftet med studien. Vi har även försökt att använda litteratur som har sin 
utgångspunkt i olika perspektiv. Detta för att minska risken att studien bara belyses ur ett 
och samma perspektiv.  
 
Utifrån det vi har läst inom ämnet anser vi att stödet från staten till näringsliv kan skilja 
sig åt mycket från olika genomgrafiska områden men också mellan olika tidsperioder. En 
stat respektive en kommun kan ha olika strategier för att jobba med näringslivet. Detta är 
anledningen till att vi tagit med olika strategiteorier. Dessa teorier är relevanta utifrån 
diskussionen som förs hur mycket ansvar staten ska ta jämfört med kommuner i 
näringslivspolitiken. För att smalna av denna diskussion har vi även valt att ta med en 
modell som förklarar och analyserar integrationen mellan kommunen och det lokala 
näringslivet. I analys och diskussions - delen är målet att sedan kunna koppla resultatet 
till dessa teorier för att jämföra den kommunala inverkan i näringslivet.  
 
Vi har även valt att använda oss av kommunikationsteorier för att förklara hur en effektiv 
kommunikation mellan köpare och säljare kan se ut. För att göra denna diskussion mer 
tydlig tog vi även med teorier om vilka kommunikationskanaler som finns. Detta för att 
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sedan kunna se om och i så fall vilka bristerna i kommunens kommunikation med 
näringslivet är.  
 
Från början var målet att även ha med någon form av organisationsteori men vi valde att 
inte ta med någon av dessa teorier eftersom vi inte ansåg att någon var tillräckligt 
relevant. Istället föll valet på olika strategiteorier eftersom dessa på ett mer relevant sätt 
belyser integrationen mellan stat/kommun och näringsliv. 

3.4 Källkritik  

 
I denna studie har målet varit att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av 
vetenskapligt granskade artiklar samt de mest refererade författarna inom området. Detta 
för att vara så säker som möjligt på att det material vi använder oss av är så trovärdigt 
som möjligt. Vi har även försökt hitta så nya artiklar som möjligt för att aktualiteten i 
artiklarna ska vara hög. När vi sökt artiklar och rapporter har vi försökt att använda oss 
av de mest refererade författarna som exempelvis Melin. Detta för att de studier vi 
hänvisar till ska få större vetenskaplig tyngd. I ett fall har vi använt oss av en källa från 
1984 vilket inte är optimalt och något som vi själva är medvetna om. Anledningen till att 
vi valde att ta med denna bok var för att försöka beskriva utvecklingen i integrationen 
mellan näringslivet och kommunen. Eftersom vi inte kunde hitta någon senare version 
inom ämnet samtidigt som boken är skriven av Melin anser vi ändå att den fyller sin 
funktion. Vi har även refererat till en bok från 1972, denna tar upp Shannon & Weavers 
kommunikationsmodell som är en av de mest klassiska modellerna inom ämnet vilket gör 
att denna fortfarande känns aktuell att använda. Detta gör att vi inte ser något problem i 
att referera till denna bok. 
 

3.5 Dokumentationsinsamling. 

 
Att skriva en kandidatuppsats kräver en mängd litteratur och artiklar inom flera olika 
områden som exempelvis vetenskaplig metod, problembakgrund, teoriavsnitt, 
vetenskapliga artiklar. Vi har vid sökandet av material inom ovanstående områden till 
denna uppsats använt oss av databaser vid Umeå universitet. Vår avsikt med insamlingen 
var att så långt som möjligt använda oss av primära källor i vårt arbete. Vid användandet 
av primära källor minskas risken för att materialet har blivit förvrängt och influerat av 
andra forskares synpunkter och värderingar. 
 
Vid starten av uppsatsarbetet fokuserades främst på att samla in material till 
problembakgrunden. Detta för att kunna få en klarare bild inom det område som senare 
resulterade i en problemformulering. För att ta fram litteratur som är användbar till 
bakgrunden använde vi oss av NUTEK:s samling av rapporter som berör företagens 
villkor, samt problematik gällande generationsskiften. När denna informationssökning 
kring problembakgrunden var klar smalnande sökandet av till litteratur och material kring 
förhållandet mellan näringsliv och kommun. Där fann vi ytterligare rapporter ifrån 
Företagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv och Svenska Kommunförbundet. Utifrån 
insamlandet av dessa rapporter ansågs en mer vetenskaplig forskningslitteratur behövas 
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inom ämnet för att skapa en större trovärdighet och bredd kring vår uppsats. Resultatet av 
sökandet inom det vetenskapliga området gav oss material ifrån Forum för 
Småföretagsforskning, FSF samt forskningslitteratur inom generationsskiftesfrågor, 
kommunernas verksamheter och roller. Sökorden vid sökprocessen har varit: 
generationsskifte, företagens villkor, kommuner och näringsliv. 
 
Vid informationssökning av vetenskapliga artiklar påbörjades arbetet med att söka i den 
svenska databasen Artikelsök. Här användes de vanligaste svenska sökorden som 
förekommer inom generationsskifte.  Resultatet av sökandet gav inte ett resultat som 
ansågs vara tillräckligt vetenskapligt säkerhetsställt för att kunna innefattas i uppsatsen. 
Vi övergick därefter till att använda internationella databaser som Business Source 
Premier och Emerald. För att få bästa möjliga resultatet påbörjades arbetet med att söka 
upp sökord på engelska i lexikon på biblioteket för att använda dessa i sökandet i 
Business Source Premier och Emerald. Sökandet inleddas med orden, Corporation 
Transfer översatt till företags överlåtelse, business under new ownerships översatt till 
ägarskifte i företag. Resultatet av de sökorden gav oss artiklar inom området som vi söker 
inom men dessa var dock inte tillräckligt nypublicerade. Målsättningen med de 
vetenskapliga artiklarna som skall innefattas i arbetet var att de skulle vara publicerade 
senast år 2000. För att utveckla sökandet ytterligare breddades sökningen med hjälp av 
sökord som: problems in transfer of business översatt till generationsskiftesproblematik 
samt Succession planning översatt till generationsväxlingsplanering. Det slutliga 
resultatet av dessa sökningar gav oss fem vetenskapliga artiklar som blivit granskade och 
publicerade i flera framstående tidskrifter de senaste 6 åren. 
 

3.6 Kunskapssyn 

3.6.1 Epistemologi 

 
Utifrån de epistemologiska synsätt som finns fastställda har vi kommit fram till att ett 
hermeneutiskt synsätt passade bäst i denna studie. Detta eftersom vår arbetsmetod i denna 
studie bestod av en kvalitativ undersökning som gav oss ett material och data som sedan 
analyserades med målet att tolka och förstå resultatet (Wallen, 1996). Med anledning av 
detta har ett hermeneutiskt synsätt valts och inte ett positivistiskt eftersom det innebär att 
vi utifrån vår kvalitativa studie kommer att tolka, beskriva och förklara resultatet av 
genomförd studie. 
 
I och med att vi valde att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt betyder det att vi som 
författare har försökt att analysera och få fram meningen ur texten. Detta ansåg vi 
passade bra eftersom vi har genomfört intervjuer i denna studie. Efter att vi genomfört 
intervjuerna var det viktigaste att få ut meningen av det respondenten talade om, vilket 
gav oss ett hermeneutiskt angreppssätt. Positivismen däremot ryms inom de 
naturvetenskapliga områdena vilket vi inte avsåg att studera (Bryman & Bell, 2005).  
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3.6.2 Ontologi 

 
Med begreppet ontologi menas vad som egentligen existerar och hur världen är skapad 
och uppbyggd. I denna studie har den ontologiska utgångspunkten varit en objektiv 
världsbild. Detta betyder att vi som författare anser att människan hela tiden möter 
sociala företeelser och måste förhålla oss till dessa för att passa in i en organisation. 
Exempel på dessa sociala företeelser kan vara värderingar, regler och olika riktlinjer.  
Som en social aktör påverkas människan i stor utsträckning av den omgivning som hon 
eller han lever i (Bryman & Bell, 2005). Vi anser att kommun och företag måste förhålla 
sig till den sociala kontext som de är verksamma i. Generationsväxlingar inom 
näringslivet är exempelvis en företeelse som är omöjlig för företag att undgå vilket gör att 
de istället måste anpassa sig och agera utifrån detta. En ägare till ett företag kan inte 
heller välja precis som han eller hon vill utan måste anpassa sig till de olika viljor som 
finns när en generationsväxling ska ske. Om inte något av barnen exempelvis vill ta över 
måste ägaren till företaget se över andra möjligheter även om önskan i grund och botten 
är att något av barnen ska ta över.  
 
Utifrån syftet med denna studie har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning. En 
kvalitativ undersökning syftar till att få lite djupare kunskap genom att undersökningen 
ger en större helhetsbild (Krohn & Solvang, 1997). Något annat som utmärker en 
kvalitativ undersökning enligt Widerberg (2002) är att forskaren följer upp de delar av 
intervjupersonens berättelse som kan ge en djupare uppfattning om personens förståelse 
av temat i studien. Utifrån dessa grundstenar av vilka styrkor en kvalitativ metod har 
ansåg vi att denna typ av metod passade oss bäst. Vi ansåg inte att vi hade kunnat svara 
på de frågeställningar vi hade i denna studie om vi valt att använda oss av en kvantitativ 
studie eftersom vi hade ett kvalitativt syfte. Vi hade för avsikt att ta reda på olika 
personers upplevelser och attityder vilket enligt Wallén (1996) är en studie som en 
kvalitativ metod passar bäst för. 
 
Vi genomförde kvalitativa intervjuer eftersom dessa ansågs passa bäst utifrån det syfte 
som fanns med undersökningen. Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två typer av 
kvalitativa intervjuer att välja mellan. Dessa är dels en nästan helt ostrukturerad intervju 
som går ut på att personen som genomför intervjun endast styr in respondenten på vissa 
teman. Därefter får personen prata på fritt runt detta tema och intervjun liknar ett vanligt 
samtal. Vi valde dock att använda oss av en semistrukturerad intervju som innebär att 
forskaren har en skapat en intervjuguide med olika teman som ska beröras under 
intervjun. Frågorna behöver dock inte komma i exakt den ordning som i intervjuguiden 
och följdfrågor kan ställas om något intressant dyker upp som inte forskaren tänkt på 
innan. Bryman och Bell skriver att en semistrukturerad – intervju bör genomföras om 
forskaren har ett tydligt fokus istället för en generell vilja att undersöka ett tema. I denna 
studie anser vi att en tydlig fokus fanns att undersöka hur kommunerna förbereder sig för 
problematiken runt generationsskiften i näringslivet. Detta är en av anledningarna till att 
vi valde att använda oss av en semistrukturerad - intervjuguide. En annan faktor som 
spelade in i valet av intervjumetod var det faktum att vi var två stycken som genomförde 
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intervjuerna. För att få till en bra struktur och ett liknande upplägg på frågorna är en 
semistrukturerad – intervju att föredra enligt Bryman och Bell.  

3.7 Utformning av frågeguide 

 
Då vår studie genomfördes med hjälp av en kvalitativ intervju finns det enligt Bryman 
och Bell (2005) två olika möjligheter att bygga upp en intervju. De två typer som anges 
är ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Då vi i förväg hade 
utarbetat en mall innehållande sex olika teman, utifrån vår teoretiska referensram, för att 
besvara vårt syfte och vår problemställning, genomfördes intervjun enligt den 
semistrukturerade intervju- formen. Frågeguidens sex teman var: Organisation, 
Kommunikation, Kommun/Samhällsintresse, Mötesplatser, Utbildning och 
Näringslivsklimat.  
 
Vid val av frågornas uppbyggnad skriver Bryman och Bell (2005) att frågorna kan ställas 
på ett slutet eller öppet sätt. Skillnaden mellan dessa två sätt är att vid öppna frågor kan 
respondenten själv formulera sina svar jämfört med slutna frågor då respondenten ges 
olika svarsalternativ. Utifrån vårt val av undersökningsmetod, en kvalitativ metod, ansåg 
vi att öppna frågor kunde ge oss det bästa resultatet eftersom respondenten själv hade 
möjlighet att formulera sina svar. Vid utformningen av frågeguiden har vi utgått ifrån 
figur 4, den sammanfattade modellen, eftersom den bygger på den teoretiska 
referensramen.  
 
Första delen i intervjuguiden behandlar hur organisationen är uppbyggd på kommunen 
och näringslivskontoret samt vilka arbetsuppgifter näringslivskontoret har.(se bilaga 1) 
Detta för att få en inblick i hur organisationen kan påverka kommunikation och 
samarbete med näringslivet i kommunen. Dessa frågor är också av relativt avslappnad 
natur vilket var en tanke för att introducera respondenten i intervjun men även för att 
denne inte skulle känna sig obekväm i situationen. 
 
Den andra delen i intervjumallen berör kommunikationen mellan kommun och 
näringsliv. För att kunna få en uppfattning i näringslivskontorens arbete för det lokala 
näringslivet måste vi få en större kunskap om hur kommunikationen mellan kommun och 
näringsliv fungerar och vad inom kommunikationen som behöver förbättras. Vi vill även 
skapa oss en uppfattning av vilken bild näringslivet har på kommunen och dess 
näringslivsservice. Vi vill med denna del studera hur integrerat kommunens 
näringslivsarbete är med näringslivet, samt identifiera inom vilken strateginivå 
kommunerna befinner sig på. Detta för att sedan kunna jämföra med den modell som 
Pierre (1992) beskriver i sin analys modell för lokala politiska ekonomier. 
 
Intervjumallens tredje del behandlar problematiken runt generationsskifte och vilken syn 
kommunerna har på detta. Motivet i denna del är att undersöka om kommunen har något 
intresse av att öka möjligheterna till lyckade ägarskiften bland företag i kommunen. Har 
de exempelvis någon handlingsplan för att hantera generationsskiftes frågor eller har 
kommunen vidtagit någon aktivitet för att underlätta arbetet med generationsskiften i 
företag? Efter detta följer några följdfrågor kring resultatet av de genomförda 
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aktiviteterna. Motivet till denna del i intervjun är att få en bättre bild av hur aktuellt 
kommunen anser att dessa frågor är och hur stort ansvar de själva anser att de har för att 
bidra till lyckade generationsskiften. Det fjärde temat i frågeguiden handlar om vilka 
mötesplatser som finns för företagare att diskutera dessa typer av frågor i kommunen. 
Exempel på sådana mötesplatser kan vara diskussionsforum eller företagspool. Denna del 
har vi med för att få en uppfattning om kommunen själva aktivt bidrar till att dels lyfta 
frågan men också för att sammankoppla företagare som får en chans att diskutera 
problematiken.  
 
Det femte temat tar upp ämnet utbildning och är med för att få en ytterligare fördjupad 
kunskap i hur, och om, kommunen jobbar med utbildningssatsningar för att förbereda 
kommande företagsledare och företag i näringslivet. Som sista tema tas sedan 
näringslivsklimatet upp. Detta för att få en generell och allmän bild av hur kommunen i 
stort jobbar med näringslivsklimatet. Här försöker vi även få en uppfattning om 
kommunen lägger ned energi på att utvärdera hur de lokala företagen uppfattar 
näringslivskontoret och det jobb som de gör. 
 

3.8 Urval 

 
Utifrån den tid och de ekonomiska ramar som funnits för denna studie har vi valt att 
begränsa undersökningen till kommuner i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens 
län. En totalundersökning på Sveriges samtliga 290 kommuner anser vi inte hade varit 
möjlig att genomföra för oss, under den tid och resurser som vi haft till vårt förfogande. 
Vi har utifrån denna begräsning endast valt att studera två kommuner i var och ett av 
dessa tre län.  
 
Studien genomfördes utifrån ett icke – sannolikhetsurval genom att vi gjorde ett kluster 
urval. Detta innebar att vi delade upp populationen i kluster och sedan valde ut vissa 
kluster som vi var särskilt intresserade av (Krohn & Solvang, 1997). Krohn och Solvang 
skriver att klustren kan utgöras av exempelvis kommuner, stadsdelar eller vissa 
postnummer. Utifrån dessa kluster genomfördes sedan ett subjektivt urval. I praktiken 
innebar detta att vi delade upp Sverige utifrån länen och därefter genomfördes ett nytt 
urval genom att vi valde ut vissa kommuner i dessa län.  
 
Sverige har idag 290 kommuner där Stockholm är den största med 795 163 invånare och 
Bjurholm den minsta med 2549 invånare (www.scb.se). Enligt Wetterberg (2000) 
varierar storleken på kommunerna i Sverige relativt mycket och ca hälften av 
kommunerna har en befolkning på under 16 000. En kommun är ett geografiskt område 
och administrativ enhet för lokalt självstyre vars uppgift är att först och främst ge 
befolkningen som bor i kommunen samhällsservice i olika former. En del av dessa 
verksamheter såsom exempelvis skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård är 
kommunen skyldig att tillhandahålla på grund utav lagar som finns. Andra verksamheter 
får kommunen själv bestämma om och hur mycket de vill vara delaktig i, exempel på 
dessa är kultur, energi och näringslivsutveckling (www.skl.se).  
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Utifrån detta har vi valt att koncentrera oss på den norra regionens kommuner av 
ekonomiska och tidsmässiga orsaker. Den norra regionen definierar vi i denna studie som 
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Efter att ha delat upp dessa län i kommuner 
delade vi upp kommunerna i små och stora kommuner. Små kommuner definierades av 
oss som de som hade mindre än 600 företagare och stora kommuner var de som hade 
över 1600 företagare i kommunen.  
 
Efter detta valde vi ut en kommun ur gruppen små kommuner och en ur den andra 
gruppen med stora kommuner, ur varje län. Detta gjorde vi för att få med en större 
spridning på undersökningen. Om vi bara hade tagit med kommuner som vi definierade 
som stora hade detta inneburit att risken för att få liknande svar varit ganska stor 
upplevde vi. På grund av detta valde vi att ta med tre små och tre stora kommuner i vår 
undersökning. I och med detta anser vi att generaliserbarheten i studien ökar. De 
kommuner som till slut valdes ut var Örnsköldsvik, Sollefteå, Umeå, Lycksele, Kalix och 
Luleå. Anledningen till att vi valde just dessa kommuner berodde på att antalet företag i 
de två grupperna var jämförbara.  Den mindre gruppen av kommuner innefattas av: 
Sollefteå med 588 företagare, Lycksele med 398 företagare och Kalix med 536 
företagare. Andra gruppen med kommuner innefattas av: Örnsköldsvik med 1770 
företagare, Umeå med 2409 företagare, och Luleå med 1688 företagare. 
 
Eftersom syftet med denna studie var att undersöka hur kommunerna har förberett den 
kommande generationsväxlingen i näringslivet valde vi att genomföra intervjuer med 
personer på näringslivskontoret i respektive kommun. Dessa valdes ut utifrån position 
och tillgänglighet.  
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3.9 Etiska aspekter 

 
I samband med att intervjufrågorna skickades ut till respondenterna skickades även ett 
följebrev med. I detta brev informerades respondenterna om ämnet samt syftet med 
uppsatsen men även om vilka vi som skrev uppsatsen var. Detta för att respondenterna 
skulle få en lite mer utförlig information om arbetet i stort. Informationskravet är ett av 
de krav som Bryman och Bell (2005) tar upp som särskilt viktiga.  Ett annat krav som tas 
upp av Bryman och Bell är samtyckeskravet vilket går ut på att försökspersonerna ska 
veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. I 
samband med att intervjuerna bokades in betonandes vikten av att intervjuerna självklart 
var frivilliga men att ett deltagande hade varit väldigt uppskattat. För att möta 
konfedentialitetskravet frågades respondenterna om ett godkännande för att få skriva ut 
vilka kommuner det rörde sig om i studien.     
 
Innan intervjuerna genomfördes frågades även om ett godkännande från respondenten till 
att spela in samtalet. Här informerades även om vilka som skulle ta del av detta samt vad 
syftet med att spela in samtalet var.   
 

3.10 Insamling och Bearbetning 

3.10.1 Insamling 

 
Intervjuarbetet påbörjades genom att en pilotstudie genomfördes. Denna utfördes på två 
stycken personer i vår bekantskapskrets. Enligt Solvang (1997) är syftet med en 
pilotstudie att få möjlighet att testa intervjuguiden och på så sätt kunna ändra de 
oklarheter eller fel som finns i frågorna. Efter att ha gjort denna pilotstudie kunde vi 
konstatera att vår intervjuguide inte var speciellt svår att förstå. Eftersom vi inte 
intervjuade personer i samma position som de respondenter vi sen hade med i 
underökningen kunde vi inte med säkerhet säga att pilotstudien kunde generaliseras på 
samma sätt som om de hade varit samma målgrupp. 
 
Efter detta påbörjades arbetet med att boka in tider för intervjuerna med de olika 
personerna i kommunerna. Detta gick till så att vi först ringde till kommunens växel och 
på detta sätt fick numret till chefen på näringslivskontoret. I de fall inte denna person 
hade möjlighet att genomföra en intervju valdes en annan lämplig person på 
näringslivskontoret, exempelvis en näringslivsutvecklare. Efter att vi bokat in tider som 
passade för intervjuerna skickade vi ut en kort introduktion av vilka vi var och vad syftet 
med vår uppsats var som respondenten fick ta del av via e-post. Respondenten fick även 
frågorna utskickat i samma e-post för att kunna ha en möjlighet att förbereda sig inför 
intervjutillfället.  
 
På grund utav geografiska, ekonomiska och tidsmässiga faktorer valde vi att göra 
telefonintervjuer. Under den begränsade tid vi hade till vårt förfogande hade vi inte 
möjlighet att åka runt till samtliga kommuner och genomföra personliga intervjuer. Dessa 
fördelar med en telefonintervju är något som också Bryman och Bell (2005) tar upp. En 
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annan fördel som de tar upp är den att kön, klasstillhörighet och etnisk bakgrund inte 
påverkar intervjusituationen. De nackdelar som finns med en intervjusituation, som vi 
också är medvetna om, är att vissa spontana reaktioner och kroppsspråket försvinner. 
Respondenten kan heller inte förtydliga svaren med exempelvis diagram eller andra 
visuella verktyg. Trots detta upplever vi att vi fått svar på de vi ville med intervjuerna. 
Intervjupersonerna har tagit sig god tid att besvara de frågor vi haft och inga direkta 
oklarheter har stötts på i intervjuarbetet. Bryman och Bell (2005) menar även att 
intervjurespondenter kan ha lättare att prata om känsliga ämnen under en personlig 
intervju jämfört med en telefonintervju. Detta anser inte vi är något problem i denna 
studie eftersom vår undersökning inte är av speciellt känslig karaktär för personen i fråga.  
 
Telefonintervjuerna genomfördes fredagen den 25 april samt måndagen den 28 april. 
Med godkännande ifrån respondenterna spelades djupintervjun in med hjälp av inhyrd 
utrustning. Detta för att vi senare på ett enkelt och effektivt sätt kunde ta del av allt 
material utan att riskera missa något som sagts under intervjun samt kunna transkribera 
hela samtalet. Djupintervjuerna tog cirka 30-35 minuter per intervju. Intervjun 
genomfördes i ett lugnt samtalstempo för att möjliggöra för respondenten att svara på 
frågorna i utan tidspress samt för att få ett så bra samtalsklimat som möjligt. Vi upplever 
att samtliga respondenter var förberedda eftersom intervjuerna var inbokad i förväg samt 
frågorna skickade till dem den 22 april. Det medförde att respondenterna var vänligt 
inställda och tillmötesgående i våra frågor samt intresserade av att avge så bra svar som 
möjligt  

3.10.2 Bearbetning 

 
Bearbetningen av intervjumaterialet inleddes med att vi transkriberade allt insamlat 
material. Detta genomfördes i den utsträckning det gick direkt efter intervjutillfället för 
att ha intervjun i så färskt minne som möjligt. Efter att ha transkriberat allt material gick 
vi över till att sammanställa underlaget kommunerna för sig. Här ställde vi upp 
kommunerna var för sig och gick igenom vad de hade svarat på de olika frågorna för att 
få en klarare bild av hur de såg ut. Här gick vi från att ha en fullständig transkribering till 
att sammanfatta detta omfattande material. Därefter påbörjade vi arbetet med att 
analysera den data vi fått in genom att jämföra de svar vi fått in med tidigare forskning 
och teorier inom området.  
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4. Empiri 

I kapitel 4 har vi sammanställt det transkriberade materialet utifrån de telefonintervjuer 
som genomförts. De sex kommunerna redovisas var för sig enligt den uppdelning av 
områden som tidigare gjorts: Organisation, Kommunikation, Kommun/ Samhällsintresse, 
Mötesplatser, Utbildning och Näringslivsklimat. 

 

4.1 Sollefteå Kommun 

4.1.1 Presentation av Sollefteå Kommun 

 
Sollefteå kommun är en av västernorrlands sju kommuner och ligger belägen efter 
Ångermanälvens södra strand. Kommunens 21000 invånare är bosatta på 5500 
kvadratkilometer. (www.solleftea.se). Näringslivet domineras av skogsindustrin samt 
offentlig förvaltning. Sollefteå är en av landets viktigaste kommun när det gäller 
elproduktion med 16 vattenkraftverk. Ett av de mest kända företagen ifrån Sollefteå är 
Zeunerts Bryggerier AB (www.ne.se) 

4.1.2 Organisation 

 
Sollefteå Kommuns näringslivskontor är en avdelning som ligger inom kommunens 
förvaltning. Avdelningen består av sex personer vars främsta arbetsuppgifter är att 
tillhandahålla tjänster inom företagsrådgivning, nyföretagande, etableringar, 
nätverkskopplingar och kompetensutveckling riktade mot näringslivet 
(www.solleftea.se). Näringslivskontorets övergripande mål är att skapa fler privata 
företag samt öka andelen privata företag eftersom Sollefteå tidigare har haft en tradition 
av många offentliga förvaltningar verksamma i kommunen.  
 
Sollefteå kommun har idag ingen handlingsplan för generationsskiftesfrågor, däremot har 
de uppmärksammat problemet och det pågår ett förberedelsearbete kring ett projekt som 
skall drivs på länsnivå inom Västernorrlands län där Sollefteå deltar. Detta projekt 
kommer till en viss del omfatta generationsskiftesfrågor eftersom det är ett ämne som blir 
allt mer aktuellt, inte minst för Sollefteå kommun som är en mindre kommun. 
Näringslivskontoret har tidigare genomfört en inventering bland 700 arbetsplatser i 
kommunen där de fick en bra bild över ålderssammansättningen bland anställda och 
företagare. Utifrån undersökningen av ålderssammansättningen på arbetsplatserna i 
kommunen skall 30- 35 % av dem som jobbar idag oavsett om det är egna företagare eller 
inte gå i pension innan 2012 och 2013. 

4.1.3 Kommunikation 

 
Näringslivskontorets kommunikation till näringslivet sker på många olika sätt, dels så 
genomförs olika utskick till företagare med information och nyheter. Kommunen 
medverkar också i olika nätverksgrupper där representanter ifrån näringslivet och andra 
intresseorganisationer finns anslutna. En av nätverksgrupperna består av ett 
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näringslivsråd där näringslivsrepresentanter tillsammans med kommunens representanter 
träffas återkommande för att diskutera olika frågor. En fjärde kommunikationskanal är 
via projekt där kommunen medverkar tillsammans med företagsgrupper för att utveckla 
näringslivet och företagandet i kommunen. Näringslivskontoret upplever att samarbetet 
och kommunikationen med näringslivet fungerar förhållandevis bra. Detta trots att 
näringslivet i sig självt inte består av en part utan är en samling av enskilda företagare 
och företag vilket gör att näringslivskontoret måste nå ut på bred front i sin 
kommunikation. Detta görs främst med hjälp av utskick och olika hemsidor.  
 
I samband med inventeringen av ålderstrukturen på arbetsplatserna i kommunen som 
genomfördes för några år sedan ställdes bland annat frågan vilken syn näringslivet hade 
på kommunens näringslivskontor. Svaren angående de frågorna var genomgående 
positiva från dem som har varit i kontakt med kontoret.   

4.1.4 Kommun/Samhällsintresse 

 
Sollefteå kommuns näringslivsavdelning ser sig formellt inte ha något ansvar i 
generationsskiftesfrågan men de anser sig ha ett intresse av att arbeta med den här frågan 
på olika sätt. Detta för att behålla de befintliga arbetsplatserna som finns i kommunen. I 
första hand är det dock näringslivet som har ansvaret enligt näringslivsavdelningen. 
Näringslivsavdelningen upplever emellertid att dessa frågor kring generationsskifte blir 
allt mer aktuellt vilket gjort att de börjat fokusera mer på ämnet. I arbetet med 
generationsskifte anser näringslivsavdelningen att de kan medverka till att göra ämnet 
ännu mer aktuellt. Detta genom att exempelvis en ökad medvetenhet om att påbörja 
förberedelserna kring ett ägarskifte i tid samt att ge service till de personer och företag 
som går igenom generationsskiftesfasen.   
 
Uppskattningsvis berörs 30 % av de 700- 800 aktiva företag i någon omfattning som är 
etablerade i kommunen av generationsskifte de närmaste 5- 10 åren, enligt 
näringslivskontorets egen uppskattning. Detta skulle innebära att det rör sig om ett par 
hundra arbetstillfällen i kommunen.  

4.1.5 Mötesplatser 

 
Näringslivskontoret arrangerar och genomför en mängd olika diskussionsforum, dock 
inte med generationsskifte som enskilt tema. Dessa träffar sker i form företagsfrukostar, 
näringslivsråd, nätverksgrupper som tidigare redovisats. Ett ytterligare arrangemang som 
näringslivskontoret arrangerar är utmärkelsen Årets Företagare som årligen delas ut till 
någon företagare i kommunen. Från och med förra året finns även ett pris för Årets 
Generationsskifte för att stimulera till, och aktualisera kring generationsskiftesfrågan. 
Kommunen vill genom detta även belöna ett företag där kunskapsöverföring och 
mentorskap har fungerat väl. 
 
De mötesplatser som näringslivskontoret arrangerar är både öppna och slutna för 
företagarna beroende på vilket nätverk som träffas. De tillfällen som mötesplatserna eller 
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diskussionsforumen är inriktade mot vissa nätverk, till exempel mot verkstadsföretagen 
är de träffarna avsedda endast för de företag som ingår i verkstadsnätverket.   
 
Kommunen har inte något speciellt samarbete med någon företagsförmedling för att 
underlätta kontakten mellan köpare och säljare av företag. Det kan dock vara något som 
de kan tänka sig göra i framtiden för att underlätta denna kontakt. Näringslivskontoret 
upplever inte heller speciellt ofta att de får några förfrågningar om att vara behjälplig vid 
övertagande av ett företag till en ny ägare. De upplever att företagen inte är så villiga att 
diskutera detta ämne av olika anledningar. 

4.1.6 Utbildning 

 
Sollefteå kommun har tidigare genomfört en utbildningssatsning i detta ämne. Det har 
dock har inte det varit någon långvarig satsning utan den upphörde för några år sedan. 
Näringslivskontoret tror att anledningen till att utbildningen upphörde berodde på att 
intresset var för lågt samt att ämnet inte var tillräcklig aktuellt just då. ALMI har istället 
genomfört liknande utbildningar som har sträckt sig över hela landet. Sollefteå kommun 
kommer emellertid att delta i det kommunöverskridande tre åriga EU-projektet som 
planeras i hela Västernorrlands län. Detta för att försöka medverka till att en ny 
utbildningssatsning påbörjas inom generationsskifte och företagsledning i kommunen. 

4.1.7 Näringslivsklimat  

 
Näringslivskontoret samarbetar bland annat med ALMI i enskilda projekt och 
finansieringsfrågor samt med arbetsförmedling och länsstyrelse via de projekt som 
kommunens näringslivskontor deltar i. Näringslivskontoret samarbetar sedan ytterligare 
med Västernorrlands övriga kommuner när det gäller utvecklingen av näringslivet bland 
annat genom det länsprojekt som tidigare beskrivits.  Av näringslivskontorets arbetstid 
går den mesta arbetstiden till att tillhandahålla näringslivsservice till redan befintliga 
företag i kommunen jämfört med att bearbeta nyetableringar.  

4.2 Örnsköldsviks kommun 

4.2.1 Kort Presentation 

 
Örnsköldsvik är en ångermanländsk kuststad belägen i Höga Kusten längs Bottenhavet. 
Kommunen har en stark verkstads och skogsindustri historia som sträcker sig över 100 år 
tillbaka. Till ytan är Örnsköldsviks kommun 64 kvadratmil stor och har cirka 55000 
invånare. Kommunens viktigaste företag utgörs av Domsjö Fabriker AB och M-real båda 
inom pappersmassaindustrin samt BAE Hägglunds som tillverkar försvarsmateriell. 
(www.ne.se) Modo Hockey är Örnsköldsviks stolta elitserielag som tog SM-guld 2007 
(www.modohockey.se)  
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4.2.2 Organisation 
 
Örnsköldsviks kommun har sedan årsskiftet en ny struktur där de valt att försöka 
samordna alla verksamheter som arbetar med utvecklingsfrågor i samma byggnad för att 
underlätta samarbetet och kommunikationen mellan de olika avdelningarna. Numera 
kallas inte dessa avdelningar för näringslivskontoret utan tillväxtavdelningen. De 
avdelningar som ingår i tillväxtavdelningen är: gamla näringsliv, företagslotsen, högre 
utbildning, samhällsplanering, mark & exploatering, turistbyrån samt ett projekt som 
kallas för ”Världsklass 2015”. I samma byggnad sitter även företagsorganisationerna 
Handelskammaren, Företagarna samt Industrigruppen, detta för att ytterligare stärka och 
underlätta samarbetet mellan kommun och näringsliv.  
 
Målen som Örnsköldsviks tillväxtavdelning har utifrån kommunens verksamhetsplan är 
att skapa fler jobb och fler företag samt en stabil hållbar tillväxt i kommunen. Ett 
ytterligare mål är att försöka arbeta för en befolkningsökning i kommunen. Angående 
generationsskiften finns det inte någon handlingsplan eller nedskrivna mål men detta 
anses gå in under verksamhetsmålet för en hållbar tillväxt.  

4.2.3 Kommunikation 

 
Den största delen i kommunikationsarbetet mellan Örnsköldsviks kommun och näringsliv 
sköter företagslotsen. På denna avdelning sitter tre tjänstemän som fungerar som guider i 
den kommunala världen för personer ur näringslivet som behöver hjälp med olika saker 
som exempelvis tillstånd, bygglov och så vidare. Detta för att underlätta för näringslivet i 
dess kontakter med kommunen men också för att minska handläggningstiden på olika 
ärenden. En annan del i kommunikationsarbetet från kommunen är de träffar som 
genomförs ett antal gånger varje år. Dessa träffar är öppna för alla företag och brukar 
locka ett 40-tal företag. Under de här träffarna informeras och diskuteras olika teman som 
är aktuella i näringslivet. Kommunen bjuder även in till frukostmöten då och då för att 
stärka kommunikationen till företagen. Sedan finns det även ett informellt mål från 
kommunen att försöka hinna med att besöka 100 företag per år. Detta är spontana besök 
som ska ske utan att företagen vänder sig till kommunen om hjälp exempelvis. Förra året 
genomförde kommunen ett försök där tjänstemännen tillsammans med politiker 
genomförde besök på plats hos företagen. Detta för att företagen ska få möjlighet att 
framföra synpunkter till politikerna men också för att politikerna ska få chans att träffa 
företagen.  
 
Tillväxtavdelningen anser att kommunikationen fungerar bra men samtidigt finns det 
alltid saker som de anser kan göras bättre. En av de saker som skulle kunna förbättras 
enligt dem själva är att ännu fler företag skulle hinna besökas. Här anses tidsbristen vara 
det stora hindret för att kunna genomföra det.  

4.2.4 Kommun/Samhällsintresse 

 
Örnsköldsviks tillväxtavdelning har inte genomfört någon kartläggning av hur många 
företag i kommunen som står inför ett generationsskifte. Tillväxtavdelningen anser trots 
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detta att kommunen har ett ansvar att bidra till fler lyckade generationsskiften. Detta 
eftersom ett av de mål som tillväxtavdelningen har är att bidra till fler jobb i kommunen. 
Som en del i detta anses ett ansvar i generationsskiftesproblematiken ligga. 
Tillväxtavdelningen samarbetar samt stöttar också olika organisationer som behandlar 
ämnet. Som ett exempel på detta nämns Handelskammarens projektansökan hos Nutek 
om ett projekt som kommer att behandla generationsskiften i Västernorrlands län. Från 
tillväxtavdelnings sida försöker de hjälpa till mer aktivt om frågor som rör 
generationsskiften kommer upp från företag i kommunen.   

4.2.5 Mötesplatser 

 
Örnsköldsviks kommun har inte skapat några direkta mötesplatser för företagare som står 
inför ett generationsskifte som exempelvis diskussionsforum eller företagspooler. 
Kommunen jobbar heller inte aktivt för att underlätta möten mellan köpare och säljare av 
företag på så sätt att något projekt har drivits som behandlat detta. Tillväxtavdelningen 
försöker däremot att samarbeta med andra organisationer som exempelvis ALMI för att 
hjälpa till med detta. I vissa undantagsfall förekommer det även att kommunen hjälper till 
att knyta ihop köpare och säljare när konkreta förfrågningar runt detta har förekommit.  

4.2.6 Utbildning 

 
Tillväxtavdelningen har under sju års tid genomfört en generationsväxlingsutbildning 
som pågår från augusti till juni med ca 20 utbildningsdagar. Denna utbildning får vem 
som helst anmäla sig till men vänder sig främst till yngre potentiella ledare. Intresset för 
denna kurs har varit stor under alla år vilket har lett till att alla 18 platser varit fullbokade 
varje år. Resultaten från dessa kurser har enligt tillväxtavdelningen varit överlag positiva.    

4.2.7 Näringslivsklimat  

 
Näringslivet i Örnsköldsviks kommun tycks vara relativt nöjd med kommunens arbete. I 
de studier som företagslotsen genomför varje år brukar ca 80 % av de tillfrågade 
företagen vara nöjda med arbetet enligt tillväxtavdelningen. Under förra året låg 
Örnsköldsvik på 79 plats av Sveriges totalt 290 kommuner i Svenskt näringslivs årliga 
undersökning där både näringslivet och politikerna får tycka till. Tillväxtavdelningen 
samarbetar nära med både arbetsförmedling och länsstyrelse. Samarbetet med 
arbetsförmedlingen gäller främst olika etableringsfrågor, kompetensförsörjningen och så 
vidare. Länsstyrelsen arbetar främst med kommunen i samband med olika projekt som 
ska genomföras och som blivit mer och mer vanligt sen Sverige gick med i EU. I dessa 
fall är länsstyrelsen många gånger en viktig medfinansiär till dessa projekt. För att 
förbättra näringslivsklimatet har ett projekt som kallas ”Världsklass 2015” startats. I detta 
projekt samarbetar kommun och näringsliv för att få till bättre förhållanden för 
näringslivet i kommunen. Tack vare detta anser kommunen att fler företag och personer 
inom näringslivet är med i olika utvecklingsfrågor. Enligt tillväxtavdelningen ska detta 
projekt fungera som en katalysator och pådrivare för utvecklingsfrågor. Förhoppningen är 
att projektet ska leda till ett ännu bättre näringslivsklimat på grund utav att både 
näringsliv och kommun samarbetar tillsammans här.  
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Tillväxtavdelningen i Örnsköldsviks kommun lägger ner mer tid på att bearbeta och 
underlätta för redan existerande företag i kommunen jämfört med att försöka arbeta med 
att få nya företag till kommunen. Detta eftersom det anses lättare att få till stånd en 
tillväxt på exempelvis tio personer i några av de företag som redan finns i kommunen 
jämfört med att få dit ett helt nytt företag med lika många nyanställningar. Här 
poängteras dock att det är viktigt att jobba med båda sidorna.  

4.3 Umeå Kommun 

4.3.1 Kort Presentation 

 
Umeå kommun är Västerbottens residensstad med 111000 invånare. Kommunen är en 
kuststad som till ytan är 23 kvadratmil stor. 79 % av den sysselsatta befolkningen arbetar 
inom offentlig och privat tjänstesektor där de största arbetsplatserna är Umeå kommun, 
Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus, NUS. (www.ne.se) Umeå har även 
flera idrottslag som kommer ifrån kommunen, bland annat UMEÅ IK:s damlag i fotboll 
samt IKSU innebandy som blev svenska mästare 2008. (www.umea.se) 

4.3.2 Organisation 

 
Näringslivsavdelningen inom Umeå kommun är en avdelning inom statsledningskontoret 
med fem personer anställda. Deras främsta arbetsuppgifter är att ha kontakt med det 
lokala näringslivet, marknadsföra varumärket Umeå samt jobba med nyetableringar. De 
ska även jobba med interna utvecklingsinsatser i kommunen. I kommunen har en så 
kallad trippel – helix allians bildats, som heter tillväxtalliansen, där ledande personer 
ifrån universitetet, näringsliv och samhälle är med i och jobbar med vissa frågor. 
Näringslivskontoret samarbetar också med Handelskammaren, Företagarna och så vidare 
i olika projekt vilket gör att nätverket är ganska sammansvetsat. Kommunen har inte 
någon företagslots, däremot finns det en lotsfunktion i verksamheten som jobbar med 
fysiska frågor som till exempel bygglov, tillstånd och så vidare. Denna del i 
verksamheten har som uppgift att lösa den enskilde kundens önskemål till kommunen.  

4.3.3 Kommunikation 

 
Ett av de sätt som näringslivskontoret arbetar med kommunikationen ut till det lokala 
näringslivet är genom att näringslivschefen samt en näringslivsutvecklare besöker en del 
av företagen i kommunen. Förutom detta är en politiker med och besöker företag en dag i 
månaden. I år har näringslivskontoret planerat in 120 stycken företagsbesök för 
näringslivschefen och näringslivsutvecklaren. Tanken med detta är att kommunen får 
möjligheten att föra ut information till företagen och samtidigt får företagarna chansen att 
komma med önskemål eller andra synpunkter till näringslivskontoret. Dessa har sedan 
som uppgift att föra vidare informationen till politikerna i kommunen. 
Näringslivskontoret arbetar även med olika nätverksträffar för företagsgrupperingar där 
organisationer som exempelvis Företagarna eller Jobs and Society medverkar. Cirka 20 
sådana nätverksträffar per år brukar kommunen vara med och arrangera för att förbättra 
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kommunikationen och informationen. Andra sätt som kommunen arbetar med 
kommunikationen till näringslivet är genom gemensamma seminarieträffar med 
handelskammaren. Här anser näringslivskontoret att kommunikationen skulle kunna bli 
bättre med ännu fler träffar men tiden är den begränsande faktorn både utifrån 
kommunens men också företagens sida anser näringslivskontoret.  
 
För att undersöka hur näringslivskontoret uppfattas av företagen i kommunen brukar en 
undersökning genomföras där 8-10 frågor ställs i form av en webbenkät. Enligt denna, 
som är näringslivskontorets egen undersökning har företagen en positiv inställning till 
näringslivskontoret.  

4.3.4 Kommun/Samhällsintresse 

 
Näringslivskontoret i Umeå kommun är enligt dem själva väl medveten om den 
problematik som finns i de kommande generationsskiftena. Några exakta siffror på hur 
många företag som står inför ett generationsskifte har inte tagits fram men en kvalificerad 
gissning från respondenten på näringslivskontoret rör det sig om någonstans mellan 
1000-1500 företag. Från näringslivskontorets sida anses inte kommunen ha något direkt 
ansvar i dessa frågor rörande generationsskiftesproblematiken. Det är istället företagen 
som måste ta detta ansvar menar respondenten genom att exempelvis ta fler initiativ, 
jobba med förslag samt debattera frågan rent allmänt. I de fall kommunen kan komma att 
bli mer aktiva i denna fråga är vid eventuella tidsbestämda projekt där en viss 
finansiering skulle kunna ske utifrån kommunens sida. Näringslivskontoret kan även 
tänka sig att delta i projekt som andra företagsorganisationer startar runt detta tema. 
Näringslivskontoret ser inte generationsskiftesfrågan som speciellt akut men menar ändå 
att allt som företagen tar upp på agendan är viktigt. Det anses inte vara aktuellt för 
kommunen att lägga sig i så länge inte de lokala företagen ger signaler om att det är ett 
problem som måste åtgärdas. Näringslivskontoret anser inte heller att det enbart är en 
kommunal angelägenhet utan en fråga som bör tas upp på nationell nivå.  
 

4.3.5 Mötesplatser 

 
Umeå kommun har inte försökt skapa några direkta mötesplatser där företagare som 
närmar sig ett generationsskifte kan få möjlighet att diskutera problemet i exempelvis 
diskussionsforum eller liknande. Detta eftersom generationsskiftesfrågorna inte har 
speciellt hög prioritet i kommunen just nu. 

4.3.6 Utbildning 

 
Det har inte genomförts några direkta utbildningar runt generationsskiften i Umeå 
kommun. Respondenten på näringslivskontoret visste att ALMI och Entreprenörcentrum 
hade genomfört några utbildningar runt detta men var inte säker på vad som hade gjorts.  
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4.3.7 Näringslivsklimat  

 
Näringslivskontoret i Umeå kommun har ett brett samarbete med många andra 
näringslivsorganisationer i olika former av projekt. Dessa projekt kan vara inom väldigt 
varierande branscher och Umeå kommun verkar som en medfinansiär. När det gäller 
tidigare undersökningar om hur näringslivet uppfattar näringslivsklimatet i kommunen så 
menar respondenten att Umeå kommun har fått halv dåliga betyg i exempelvis Svenskt 
näringslivs studie som genomförs varje år. Denna studie har näringslivskontoret haft en 
del synpunkter på vilket har gjort att de i år kommer att genomföra en egen studie med 
uppgifter bl.a. från SCB för att jämföra med Svenskt näringslivs studie.   

4.4 Lycksele kommun 

4.4.1 Kort Presentation 

 
Lycksele är kommunen som kallar sig själv för ”Staden i Lappland”. Staden kallas även 
för ”Lappstockholm” eftersom det blev Lapplands första stad 1946 
(www.visitlycksele.se) Kommunen har 12000 invånare och ligger i Västerbottens län. 
Lycksele har långa traditioner av gruv- och skogsindustrin där Boliden, SCA och Holmen 
finns etablerade i kommunen.(www.ne.se)  

4.4.2 Organisation 

 
Näringslivsenheten är en del i kommunstyrelsens förvaltning som innehåller olika 
enheter. Lärcentra och arbetsmarknadsenheten är två andra enheter som 
näringslivsenheten jobbar väldigt intimt ihop med. Kommunen har genom ett medvetet 
strategiskt val valt att näringslivsenheten inte ska vara lokaliserade i kommunhuset utan 
istället i en byggnad som kallas Vita huset. Detta för att företagare och de personer som 
jobbar på näringslivsenheten ska kunna träffas på en neutral plats. Näringslivsenheten 
består av fyra personer: en näringslivschef, en processledare, en person som jobbar med 
företagsutveckling och slutligen en assistent som jobbar med service i olika former. 
Näringslivsenheten jobbar utifrån de mål som finns i ett dokument som heter 
Näringslivspolicy. De övergripande mål som finns i detta dokument är att Lycksele 
kommun ska vara en kommun som är lätt att driva, lokalisera och starta företag i samt att 
kommunen ska vara en attraktiv plats för företag. Dessa punkter är de mål som 
näringslivsenheten jobbar utifrån vilket sker främst genom att de försöker ha en god 
kontakt med näringslivet i kommunen.  
 
Kommunen har även tagit fram en handlingsplan, för att möta den generationsväxling 
som är på gång i näringslivet, genom ett program som kallas ”Programmet för utveckling 
och tillväxt i Lycksele 2005 till 2015”. Detta är ett program för insatser i olika 
sammanhang i näringslivet i kommunen.  
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4.4.3 Kommunikation 

 
Kommunikationen mellan kommunen och näringslivet sker genom många olika kanaler. 
En av dessa är det så kallade Partnerskapet som innebär ett partnerskap mellan samhälle 
och näringsliv. Detta projekt delas in i ett litet och ett stort Partnerskap och är något som 
kommunen har jobbar med i 10 år. Det stora Partnerskapet går ut på att kommunen 
samlar så mycket folk som är möjligt från näringslivet för att ta upp och diskutera olika 
frågor. Efter detta görs sedan ett försöka att sammanställa de idéer som uppkommit under 
mötet. Kommunen får här också en chans att få en rapportering om hur de ser ut i de 
olika lokala företagen. Till detta möte bjuds inte bara näringslivspersoner in utan även 
politiker och allmänhet. 
 
Det lilla Partnerskapet innebär att näringslivschefen och en till från näringslivsenheten, 
tillsammans med kommunchefen och två andra politiker träffar de officiella 
representanterna från näringslivet. Dessa är företrädare från Handelskammaren, 
Företagarna, Svenskt näringsliv, Svensk handel samt representanter från Näringsforum. 
Dessa träffas minst varannan månad men ibland ännu oftare för att diskutera aktuella 
frågor som varje organisation tar med sig. Idén med detta är att företrädarna från varje 
organisation sedan ska föra vidare detta till sina medlemmar vilket ibland kan vara ett 
problem enligt vår respondent på näringslivsenheten. Detta för att kommunikationen ska 
föras vidare i flera led vilket försvårar det hela. Trots detta anser näringslivsenheten att de 
har en ganska god kommunikation med näringslivet och en bred kontaktyta.  
 
Ytterligare en del i kommunikationen med näringslivet går ut på att de tre personer som 
jobbar med företagskontakter åker ut i kommunen och besöker företag kontinuerligt. 
Målet är att besöka 100 företag under året vilket brukar vara ett realistiskt mål. 
Kommunen har även varit med i ett projekt som kallas Handslaget och som drivs av 
organisationen Företagarna där kommunen är med och finansierar. I samband med detta 
projekt har 100 företag intervjuats i frågor rörande exempelvis kompetensförsörjning.   

4.4.4 Kommun/Samhällsintresse 

 
Lycksele kommun har de senaste fem åren blivit mer medvetna om den problematik som 
råder runt kommande generationsskiften i näringslivet. Näringslivsenheten uppskattar att 
av 1300- 1400 handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor samt av cirka 350-400 
aktiebolag är det 15-20 företag som står inför ett generationsskifte de närmast fem åren.  
 
Näringslivsenheten anser att ansvaret för generationsskiften i första hand ligger på 
företagen och näringslivet men erkänner samtidigt att samhället och kommunen har ett 
intresse av att företagen i kommunen går bra och utvecklas. I slutändan innebär detta fler 
arbetstillfällen i kommunen vilket självklart är positivt för hela kommunen. En anledning 
till detta intresse för att underlätta generationsskiftes arbete beror enligt 
näringslivskontoret på att Lycksele är en inlandskommun vilket medför att antalet 
nystartade och aktiva företag är lägre där jämfört med exempelvis kustkommuner. Därför 
anser näringslivskontoret att de måste ”kratta i manegen” för att underlätta för företagen 
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genom att på effektivt sätt svara för bland annat infrastruktur som gör det attraktivt att 
driva företag i kommunen.  

4.4.5 Mötesplatser 

 
Kommunen har inte aktivt försökt att skapa några mötesplatser där företagare som står 
inför generationsskiften har fått möjlighet att diskutera problemet. Något som kommunen 
däremot gör för att underlätta möten mellan köpare och säljare av företag, är att 
samarbeta med företagsförmedlingar. Detta samarbete bedrivs inte i någon strukturerad 
form men näringslivsenheten får då och då in tips på företag som ska säljas i kommunen 
och kan då skicka vidare detta ärende till mäklare av olika slag.  

4.4.6 Utbildning 

 
Kommunen har de senaste tio åren genomfört en utbildning som sträcker sig över tre år 
som går ut på att förbereda framtida potentiella ledare som kan tänkas ta över ett företag. 
Utbildningen är inte på heltid utan bedrivs genom seminarieträffar, studiebesök, inhyrda 
föreläsare och så vidare. Deltagarna får själva en stor möjlighet att påverka utbildningen 
och vad de anser sig vilja ha med för delar genom att tillsammans diskutera fram viktiga 
bitar. Företagen som står inför en generationsväxling får själv möjlighet att anmäla 
deltagare till denna utbildning. Deltagarna kan vara allt ifrån barn till nuvarande 
företagare, anställda på företaget eller andra personer som har för avsikt att ta över något 
företag. Varje år har det enligt näringslivsenheten varit ca 15-20 företag som anmält 
deltagare till denna utbildning.  
 
Lycksele kommun har de sista fem åren genomfört många generationsskiften bland 
företagen i kommunen. Mycket tack vare denna utbildning har flertalet av dessa 
generationsskiften varit lyckosamma enligt näringslivsenheten. Utbildningen har även 
fått en stor positiv respons från näringslivet i kommunen vilket det stora antalet deltagare 
varje år bekräftar. Utbildning är en del i näringslivsarbetet som är ganska svårt eftersom 
olika företag kan ha så skilda behov av utbildningar anser Lycksele kommuns 
näringslivsenhet.  

4.4.7 Näringslivsklimat 

 
Lycksele kommuns näringslivsenhet är bland annat med i en organisation som heter 
Akademi norr och som innebär att 13 stycken näringslivschefer från fyra olika län träffas 
och diskuterar utvecklingen av näringslivet. Samarbete sker även med en mängd andra 
näringslivsorganisationer som exempelvis olika branschorganisationer. Kommunen 
lägger ner mer tid på arbetet med kommunens egna företag jämfört med att arbeta med 
nyetableringar av företag utifrån. 
 
Respondenten på näringslivsenheten anser att arbetet med näringslivsklimatet idag skiljer 
sig åt rätt mycket jämfört med bara tio år tillbaka i tiden. Idag är kommunen i Lycksele 
mer mån om att ha en regelbunden kontakt med företagen istället för att bara ha kontakt 
när något är akut. När något är akut är det också ofta kris i företaget vilket kan betyda att 
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det är för sent att göra något som kan rädda företaget. Näringslivsenheten har nu försökt 
få till en attitydförändring så att istället för att kommunicera med näringslivet vid akuta 
behov så försöker de nu diskutera utveckling och tillväxt i ett tidigare skede. I de studier 
som har genomförts är näringslivet relativt nöjd med näringslivsenheten med lite mer 
bekymrad över politikerna. Detta har gjort att kommunen ligger någonstans i mitten på 
Svenskt näringslivs årliga undersökning.  

4.5 Kalix Kommun 

4.5.1 Presentation Kalix Kommun 

 
Kalix kommun har 17000 invånare och centralorten ligger beläget vid Kalixälvens 
mynning till Bottenviken. I Kalix finns en av Sveriges främsta elektronikindustrier som 
tillverkar bland annat trygghetslarm. En annan stor arbetsgivare i kommunen är 
pappersbruket Billerud Karlsborg med över 400 anställda. Andra stora branscher som 
finns etablerade i Kalix är IT-sektorn samt träförädlingssektorn. Nationellt är Kalix känt 
för sin exklusiva kalixrom som kommer just ifrån landskapsfisken Siklöja. 
(www.kalix.se) 

4.5.2 Organisation 

 
Näringslivskontoret i Kalix kommun är organisatoriskt en enhet under 
kommunledningskontoret som de får sina uppdrag ifrån. Näringslivskontoret har fem 
anställda som arbetar med näringslivsfrågor på avdelningen. Avdelningen har inte några 
fastställda arbetsuppgifter eller uppdrag ifrån kommunstyrelsen utan arbetar efter en 
vision som enligt näringslivschefen är allenarådande. Denna vision innehåller tillväxt och 
utvecklingsperspektiv som innebär att Kalix skall ha tillväxtfrämjande utbildning och ett 
näringslivsklimat med välutvecklad infrastruktur. Arbetet med denna vision sker i 
samarbete med andra lokala näringslivsorganisationer, företagens vänner och med hjälp 
av de lokala företagen.  Visionsarbetets fokus ligger nu på att arbeta med de befintliga 
företagen eftersom 67 % av de sysselsatta i Kalix arbetar i ett företag med mindre än 50 
anställda. Näringslivskontoret anser att det är där utvecklingspotentialen finns eftersom 
de större företagen i Kalix kommer att växa men inte med antalet anställda utan med 
hjälp av effektiviseringar.  
 
Näringslivskontoret har inte någon handlingsplan för att hantera generationsskiftesfrågor 
men de är väl medvetna om problematiken så de har identifierat problemet. I Kalix finns 
det 300 aktiebolag som har sitt säte i kommunen. Näringslivskontoret anser att det är 
mycket viktigt att dessa aktiebolag fortsättningsvis kommer att finnas i kommunen.  

4.5.3 Kommunikation 

 
Kommunikationen till näringslivet i Kalix kommun ifrån näringslivskontoret sker 
vanligtvis genom e-post utskick till de 700 företag i kommunen. Näringslivskontoret 
upplever inte några hinder i kommunikationsvägarna till företagen i kommunen, dock 
anser näringslivskontoret att informationsflödet i samhället är så stort att risken finns att 
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näringslivskontorets information försvinner i det interaktiva kommunikationsflödet som 
finns. I övrigt upplever näringslivskontoret att det finns en bra dialog i kommunikationen 
med näringslivet och företagen i kommunen. Näringslivskontoret anser dock att 
kommunikationen till de minsta enmansföretagen är lite sämre men samtidigt verkar de 
på en lokal marknad och fortsättningsvis kommer de finnas etablerade i kommunen. 
Skulle dessa försvinna tror näringslivskontoret att de kommer en ny aktör och täcker upp 
det behov som finns lokalt. Exempel på sådana företag är glasmästare och plåtslagare. I 
stort uppfattar kommunen att näringslivet har kunskap om vilka utbud och tjänster som 
näringslivskontoret erbjuder. Det gäller dock inte alla företag eftersom det beror på 
vilken situation de enskilda företagen befinner sig i. En del företag driver sin verksamhet 
helt utan någon service ifrån kommunen medan andra företag är mer aktiva i att utnyttja 
den näringslivsservice som erbjuds. 
  

4.5.4 Kommun/Samhällsintresse 

 
I Kalix kommun står uppskattningsvis ett hundratal företag med cirka 400 arbetstillfällen 
inför ett generationsskifte de kommande åren. Därmed ser näringslivskontoret ett 
problem som de tidigare har identifierat inom generationsskiftesområdet. De anser sig 
dock inte äga problemet utan det är företagen själva som har ansvaret för frågan. 
Kommunens roll gällande generationsskiftesfrågor sträcker sig till att lyfta dessa frågor 
på dagordningen och samarbeta med etablerade nätverk för att tillsammans kommunicera 
med företagen så att de fokuserar på denna fråga.  
 
Näringslivskontoret upplever att de har ringa möjligheter att underlätta ett 
generationsskifte eftersom det helt och hållet ligger på det enskilda företaget och 
företagaren själv att arbeta med detta område. De möjligheter som kommunen kan bidra 
med är att vara aktiv i frågor gällande generationsskifte och fånga upp information kring 
ett företags planer på ett generationsskifte och utnyttja de nätverk som 
näringslivsavdelningar har för att underlätta arbetet. Praktiskt kan det innebära att 
näringslivskontoret har kontakt med revisions och advokatbyråer som arbetar dagligen 
med sådana frågor för att underlätta för företagaren som står inför ett ägarskifte.  

4.5.5 Mötesplatser 

 
Näringslivskontoret i Kalix har tillsammans med Semtek genomfört olika former av 
diskussionsforum och informationsträffar där de har fört diskussioner kring 
generationsskiftesfrågor för att öka medvetenheten kring företagarna att detta är en viktig 
fråga. Näringslivskontoret upplever att företagen och företagarna är mer fokuserade på att 
producera, leverera beställningar till kunder istället för att planera långsiktigt och 
förbereda sig för situationer 5-10 år in i framtiden.   

4.5.6 Utbildning 

 
Kalix kommun har i några år genomfört utbildningar för personer och företag där ett 
generationsskifte eller ägarbyte kommer att genomföras. Syftet med utbildningarna som 
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genomförs är att ge dem som skall ta över företaget en passande och användbar 
utbildning så att de lättare kan komma in i rollen som företagare.  Enligt 
näringslivschefen, som har arbetat på näringslivskontoret i Kalix endast i nio månader, 
har ca 10 personer som genomfört utbildningen nu en framträdande roll i något företag i 
kommunen.  

4.5.7 Näringslivsklimat  

 
Någon aktiv bearbetning av personer och företag utanför kommunen att etablera sig i 
Kalix förekommer inte utan arbetet med näringslivsservice fokuseras till etablerade 
företag. Däremot besvaras givetvis förfrågningar ifrån företag om kommunen och 
regionen. Näringslivskontoret samarbetar även med andra förvaltningar för att göra 
kommunen så attraktiv som möjligt inom exempelvis skola, omsorg, mark och plan för 
att Kalix skall uppfattas som en kommun med bra skola och omsorg men även för att 
underlätta för företag att få olika tillstånd för nybyggnationer av fastigheter och bostäder 
exempelvis. 
 
Näringslivskontoret har ett mycket väl utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen, de 
lokala företagsorganisationerna i kommunen och Handelskammaren. Dilemmat enligt 
näringslivschefen är inte att det saknas några arbeten i kommunen utan bristen på 
arbetskraft. Enligt näringslivskontoret efterfrågas 30 sjuksköterskor och 30 ekonomer för 
omgående anställning. Grunden till dilemmat är att ungdomar som väljer att utbilda sig 
på universitet och högskolor inte anser att Kalix utbud av arbete är tillräckligt attraktivt 
vilket medför att de väljer att börja arbeta i någon storstadsregion för att öka chansen till 
att få arbeta i en internationell miljö. Ytterligare samarbete sker tillsammans med Boden, 
Älvsbyn, Luleå, Piteå i fem kommuners samarbete. Syftet med det samarbetet är att ta 
näringslivsfrågorna till en högre nivå samt att samverka för att utveckla regionen.  
 
Kalix har valt att genomföra en egen undersökning gällande näringslivsklimatet i 
kommunen utifrån egna framtagna kriterier som näringslivskontoret anser är av vikt för 
att undersöka näringslivsutvecklingen i kommunen. Vid den senaste undersökningen som 
näringslivskontoret genomförde gällande näringslivets syn på kommunens 
näringslivsarbete ansåg 86 % att det är bra eller mycket bra att vara företagare i Kalix 
kommun.   
 

4.6 Luleå Kommun 

4.6.1 Presentation Luleå kommun 

 
Luleå är Norrbottens residensstad med 73000 kommuninvånare, Luleå kännetecknas av 
att de har en av Sveriges största hamnar där malmen ifrån LKAB skeppas iväg samt en av 
Sveriges mest trafikerade flygplatser, Kallax. Luleå är även studentstaden i Norrbotten 
med 13500 studenter vid Luleå Tekniska Universitet. De största arbetsplatserna i 
kommunen är bland annat Telia AB, Posten, SJ, Norrbottens Flygflottilj, F21 
(www.ne.se). 
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4.6.2 Organisation 

 
Luleå näringslivsenhet är ett eget aktiebolag som ägs av ca 200 lokala företag och som 
heter Luleå Näringsliv AB. Trots att bolaget ägs av företag i Luleå är även kommunen 
delaktiga exempelvis genom att kommunchefen och kommunalrådet sitter med i 
styrelsen. Denna organisationsform skapades för tio år sedan och var resultatet av att det 
lokala näringslivet ville ha till en förändring. Idag jobbar det totalt åtta personer med 
dessa frågor runt näringslivet. Två av dem jobbar med företagsetableringar, två stycken 
med en så kallad Aurorum Science Park och företagsutveckling och övriga fyra jobbar 
med generell näringslivsutveckling.  
 
Det övergripande målet som näringslivsbolaget har är att jobba med näringslivstillväxt i 
kommunen och detta ska främst ske genom samverkan mellan kommun och näringsliv 
med näringslivsbolaget som spindeln i nätet. Luleå Näringsliv AB arbetar enligt 
trippelhelix modellen vilket innebär att de jobbar för en samverkan mellan offentlighet, 
näringsliv och universitet med studenter. Detta sker genom spridda arbetsuppgifter som 
ska främja näringslivsklimatet i kommunen, det enda som bolaget egentligen inte jobbar 
med är rena nyetableringar. De verksamhetsmål som näringslivsbolaget har finns 
reglerade i ett avtal med kommunen och som kan justeras av styrelsen där både 
kommunala och privata personer som tidigare nämnts sitter med.  

4.6.3 Kommunikation 

 
Kommunikationen till näringslivet underlättas av den organisationsform som finns i 
Luleå. I och med att det är de lokala företagen som äger näringslivsbolaget blir 
kommunikationen en självklar del mellan Luleå Näringsliv AB och det lokala 
näringslivet. Som en del i arbetet med kommunikationen försöker näringslivsbolaget nu 
att lansera frukostmöten på fredagar där personer från näringslivet och personer inom 
kommunen, som exempelvis kommunalrådet, får chansen att diskutera olika frågor. 
Dessa frukostmöten är tänkt att gälla för alla företag i kommunen, oavsett om de är med i 
näringslivsbolaget eller inte. 
 
Respondenten inom näringslivsbolaget i Luleå menar att en av deras främsta uppgifter är 
att skapa arenor där privata och offentliga delarna kan mötas. De står så att säga med 
benen i två läger, dels den privata delen i och med företagarna som är äger bolaget men 
också i den kommunala delen eftersom även kommunala personer sitter med i styrelsen 
exempelvis. Kommunikationen fungerar förhållandevis bra menar vår respondent men 
det kan alltid förbättras. Det som är viktigt i denna del av arbetet menar han är att hitta 
rätt kanaler för att nå ut med sitt budskap.  

4.6.4 Kommun/Samhällsintresse 

 
Näringslivsbolaget arbetar inte speciellt mycket med generationsskiftesfrågor, däremot 
stöttar dem andra organisationer och företag som jobbar med dessa frågor, exempelvis 
ALMI, Öhrlings och Företagarna. Näringslivsbolaget i Luleå har heller inte statistik på 
hur många företag som står inför ett generationsskifte i kommunen utan hänvisar istället 
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till Svenskt näringsliv och organisationen Företagarna. Vår respondent på 
näringslivsbolaget menar att det viktigaste för att lyckas med dessa generationsskiften 
inte ligger på kommunen utan istället handlar det om att ägarna till företag måste börja 
planera och förbereda sig i tid för detta. Från näringslivsbolaget finns en viss oro för en 
negativ befolkningstillväxt och förlorade arbetstillfällen p.g.a. problematiken runt 
generationsskiften.  

4.6.5 Mötesplatser 

 
Luleå Näringsliv AB har inte aktivt byggt upp några mötesplatser för företag som står 
inför ett generationsskifte. Det näringslivsbolaget emellertid har gjort är att vara med och 
marknadsföra olika seminarier och möten med andra organisationer som exempelvis 
ALMI, Swedbank eller Företagarna anordnar runt detta ämne. Enligt vår respondent har 
inte näringslivsbolaget en sådan kompetens så det hade varit möjligt att jobba mer aktivt 
med generationsfrågor. Bolaget saknar exempelvis en databas för att se hur olika företag 
ser ut åldersmässigt. Något som däremot görs för att underlätta inför kommande 
generationsskiften är arbetet med att starta ett karriärcentrum som är till för främst 
studenter och som kommer att ligga på universitetsområdet. Detta är dels till för att kunna 
bibehålla studenterna som har tagit examen i staden men också för att kunna förse 
kommunens företag med kompetent arbetskraft i framtiden. Bland dessa studenter kan 
framtida företagsledare finnas menar respondenten. En annan sak som genomförs är så 
kallade studentkvällar där näringslivsbolaget är med och sponsrar en kväll som går ut på 
att visa vad som kan göras för studenter som vill starta eget eller ta över andra företag. 
Dessa aktiviteter är något som pågått under cirka 5-6 års tid.  

4.6.6 Utbildning 

 
Inom utbildningsområdet är vår respondent inom Luleå Näringsliv AB tveksam till om 
någon specifik utbildningssatsning genomförts inom generationsskiftesfrågan från 
kommunalt håll. Han tvivlar på att detta har gjorts eftersom näringslivsbolaget i så fall 
borde ha haft en aktiv roll i detta.  
 

4.6.7 Näringslivsklimat 

 
Näringslivsbolaget samarbetar exempelvis mycket med kommunala förvaltningar men 
också med privata aktörer inom kommunen. Exempel på detta samarbete inom 
näringslivet är med arbetsförmedlingen, turistinformation och Handelskammaren i 
kommunen. Samarbete sker även med Lärcentrum om vissa utbildningar efterfrågas som 
exempelvis olika KU-utbildningar.  
 
Luleå Näringsliv AB lägger mer av sina befintliga resurser på redan befintliga företag i 
kommunen för att få dess att expandera jämfört med att få till nya arbetstillfällen genom 
nyetableringar i kommunen. Detta eftersom det anses lättare att få befintliga företag att 
expandera jämfört med att locka helt nya företag till kommunen. Kommunen har inte 
själva genomfört någon undersökning om hur näringslivet uppfattar näringslivskontorets 
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roll men de använder sig mycket av den undersökning som Svenskt näringsliv genomför 
en gång per år. För att de lokala företagen ska få kännedom om Näringslivsbolagets 
tjänster och service har de gått ut på bl.a. på frukostmöten och via media för att öka på 
kunskapen om att de finns och vad de gör.      

 

5. Analys  

I det här kapitlet analyseras det empiriska materialet som samlats in.  Analysen 
presenteras i samma ordning av kommunerna som i empirin, detta för att underlätta för 
läsaren. Kapitlet avslutas med en sammanfattande figur över de områden som 
analyserats. 

 

5.1 Sollefteå Kommun 

5.1.1 Organisation 

 
Näringslivskontoret i Sollefteå är organiserat som en enhet inom kommunens förvaltning 
där kontorets främsta arbetsuppgifter består i att tillhandahålla tjänster inom 
näringslivsservice till företag i kommunen. Målet med verksamheten är att skapa fler 
privata företag samt öka andelen privata företag i kommunen eftersom Sollefteå har en 
tradition av en stor andel offentlig verksamhet. Denna typ av organisation skiljer sig inte 
anmärkningsvärt jämfört med andra näringslivskontor som vi studerat. Organisationens 
uppbyggnad kan se ut på en mängd olika sätt, det viktigaste enligt Kommunförbundet, 
(1997) är att varje enskild kommun organiserar sitt arbete på ett sådant sätt som passar 
bäst utifrån den näringslivsstruktur som finns i kommunen. När det gäller målen med 
verksamheten upplever vi att de är tydliga och väl fastställda vilket bidrar till att 
samverkansarbetet förbättras. 
 
 

5.1.2 Kommunikation 

 
Kommunikationen ifrån näringslivskontoret sker på flera olika sätt. Det vanligaste 
kommunikationssättet sker genom olika utskick av information samt vid 
mötessammankomster och projektmöten då näringslivskontoret finns närvarande 
tillsammans med företagare och näringslivsorganisationer. Denna typ av 
kommunikationsstrategi tycks, utifrån Kotlers resonemang (2005) vara bra eftersom det 
resulterar i att kommunikationen och informationen utan att störas, direkt når dess 
mottagare. Kotler skriver också att denna kommunikationsväg kännetecknas av en 
personlig kommunikationskanal där kommunikationen sker direkt mellan två parter. 
Risken minskar även för störningskällor som Shannon och Weaver (i Windahl, 1976) 
hävdar genom att det ursprungliga budskapet når mottagaren direkt.     
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5.1.3 Kommun/Samhällsintresse 

 
Sollefteå kommun anser sig inte har något direkt ansvar i generationsskiftesfrågan utan 
tycker att det främst ligger på näringslivet. Däremot har de ett intresse av att företagen 
fortsättningsvis finns i kommunen för att behålla de arbetstillfällen som finns. På senare 
tid har generationsskiftesfrågorna blivit allt mer aktuellt vilket medfört att 
näringslivskontoret börjat fokusera mer på ämnet. Vi upplever det som positivt att 
näringslivskontoret nu börjat inse vikten av detta ämne och fokuserar mer på att 
identifiera vilken roll kommunens näringslivskontor kan ha i näringslivets arbete kring 
generationsskiftesfrågor. Kommunens åsikt om de inte har något direkt ansvar i 
generationsskiftesfrågor skiljer sig åt jämfört med det Kommunförbundet (1999) skriver i 
sin studie. De skriver istället att kommunens huvudansvar är att kommunen utvecklas och 
överlever. De menar även att kommunen får ett allt större ansvar i näringslivspolitiken. 
Kommunen är även beroende av att det finns väl fungerade företag för att kommunen 
skall kunna utvecklas. Wetterberg, (2000) menar också att ett misslyckat 
generationsskifte innebär ökade kostnader samt minskade intäkter för kommunen 
eftersom ett färre antal arbetande i kommunen leder till minskade skatteintäkter och 
ökade kostnader i form av bidrag och arbetslöshetsåtgärder. Utifrån det perspektivet talar 
mycket för att kommunen bör ta ett större ansvar i att underlätta arbetet med 
generationsskiften. 

5.1.4 Mötesplatser 

 
Näringslivskontoret arrangerar och medverkar i en mängd olika diskussionsforum och 
mötesplatser där näringslivsutveckling diskuteras. Däremot har inte någon mötesplats 
arrangerats med generationsskifte som enskilt tema. Eftersom kommunen nu blivit mer 
medvetna om problematiken med generationsskiften skulle näringslivskontoret kunna ta 
initiativet till att aktualisera ämnet ytterligare. Detta eftersom tidigare studier (Cross, 
2004) har visat att företagare inte planerar för sådana frågor utan är mer fokuserade på att 
få den dagliga verksamheten fungera genom att leverera kundbeställningar, fakturera, 
eller marknadsföra sig till kunder.  
 
Ett initiativ som Sollefteå kommuns näringslivsavdelning tagit för att belysa 
problematiken runt generationsskiften är instiftandet av priset Årets Generationsskifte 
som utdelas i samband med utmärkelsen Årets Företagare. Genom det här priset ökar 
näringslivsavdelningen medvetenheten och inspirerar andra företag som står inför ett 
generationsskifte att fokusera på det arbete som ett generationsskifte innebär. 
Näringslivskontoret visar också att frågan om generationsskifte måste tas på allvar samt 
att det är en lönsam satsning för företagen.  

5.1.5 Utbildning 

 
Sollefteå kommun arrangerar inte längre några utbildningar inom generationsskiften. 
Näringslivskontoret genomförde utbildningar för några år sedan men dessa lades ned, 
troligen på grund av bristande intresse ifrån företagare, samt att ALMI samtidigt bedriver 
utbildningsverksamhet riktat mot företag och företagare. Kommunen kommer att 
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medverka i ett regionalt projekt som ska pågå i tre år där kommunerna i Västernorrland 
kommer att arbeta med företagsutvecklingsfrågor. En del i det projektet kommer att 
beröra generationsskiftesproblematik. Projektet medverkar till att diskussionen kring 
ämnet förflyttas upp en nivå på den nivåstege som Lundström et al (1998) redovisar i sin 
rapport. Rapporten beskriver att de aktörer som har till uppgift att genomföra instanser 
för näringslivet kan delas in i tre nivåer, central, regional och lokalnivå. Mycket talar för 
att förflyttningen av diskussionen från lokal nivå till regional nivå, där Länsstyrelser och 
EU-organ involveras skapar en bättre förutsättning för projektets deltagande kommuner. 
Detta för att medverka till en underlättning av generationsskiftesarbetet eftersom 
kommunerna får en gemensam plattform att arbeta efter.  

5.1.6 Näringslivsklimat 

 
Analysen av Sollefteås näringslivsklimat tycks utifrån empirin och intervjun, inte vara så 
informativ som skulle kunna önskas. Näringslivskontoret har för några år sedan ställt 
frågor rörande näringslivets syn på kommunens näringslivskontor. Genomgående var det 
positiva signaler som lämnades av respondenterna. Denna undersökning tycks inte säga 
speciellt mycket om det rådande näringslivsklimatet i kommunen utifrån näringslivets 
perspektiv. Skall näringslivsklimatet studeras i kommunen finns istället den underökning 
som Svenskt Näringsliv årligen genomför. 
 
Det tycks ändå som att kommunens breda samarbete med näringslivsorganisationer, 
ALMI, Länsstyrelse, Arbetsförmedling samt samarbete med andra kommuner medverkar 
till att utveckla näringslivet i Sollefteå. Detta styrks även av Kommunförbundet (1997) 
som menar att ett framgångsrikt näringslivsarbete utgörs av ett kommunalt engagemang 
för näringslivet.  

5.1.7 Sammanfattning 

 
Vid analysen av Sollefteå kommuns näringslivsavdelning talar mycket för att 
näringslivskontoret har en aktiv roll i näringslivsarbetet i kommunen. När det gäller 
generationsskiftesfrågan har dem uppfattningen att problematiken kring 
generationsskiften främst ligger på näringslivet. Näringslivskontoret medger dock att de 
har ett intresse av att företag i fortsättning drivs i kommunen eftersom det handlar om 
arbetstillfällen. Det medgivandet gör att vi upplever att näringslivskontorets medvetenhet 
kring kommunens roll och ansvar i generationsskiftesfrågan ökar. Det bevisas även av det 
treåriga EU projekt som planeras där Sollefteå tillsammans med Västernorrlands övriga 
kommuner ska samverka för att utveckla företagsfrågor där problematiken kring 
generationsskifte kommer att ingå. Utifrån detta näringslivsarbete anser vi att 
näringslivskontoret i Sollefteå placerar sig i Styrningsmodellen i Pierres (1992) analys 
modell för lokala politiska ekonomier (se fig.2) motiveringen till att Sollefteå placeras i 
Styrningsmodellen grundar vi på att näringslivskontoret tidigare försökt genomföra en 
utbildningssatsning som inte mottogs av något större intresse från näringslivet. 
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5.2 Örnsköldsvik Kommun  

5.2.1 Organisation 

 
Örnsköldsviks kommun har organiserat sitt näringslivspolitiska arbete från och med 
årsskiftet så att alla verksamheter som arbetar med utvecklingsfrågor sitter i samma 
byggnad. Detta för att underlätta samarbetet och kommunikationen mellan dessa olika 
avdelningar. Denna idé talar för en effektivare kommunikation mellan de olika 
avdelningarna eftersom kommunikationsvägarna inte blir lika byråkratiska. Just 
organisationsformen i en kommun är som tidigare skrevs av stor vikt när det gäller 
arbetet med en positiv näringslivsutveckling (Kommunförbundet, 1997). En 
organisationsform som passar i en kommun behöver nödvändigtvis inte passa in i en 
annan på grund av att alla kommuner har skilda näringslivspolitiska problembilder. 
Risken med att ha alla dessa avdelningar under ett och samma tak kan vara att 
näringslivet kan få problem att orientera sig rätt bland alla dessa olika avdelningar. Det 
viktigaste vid denna strukturförändring är att kommunikationen till näringslivet inte blir 
lidande.  

5.2.2 Kommunikation 

 
I Örnsköldsvik kommuns arbete med kommunikation används en företagslots i stor 
utsträckning för att ta hand om de frågor som de lokala företagen har till kommunen. 
Detta tycks vara en bra idé eftersom företagen då har en gemensam knytpunkt som de 
kan vända sig till vilket minskar den tid som annars kan ta för att komma till rätt person 
på kommunen. Tack vare denna företagslots används även en personlig 
kommunikationskanal vilket enligt Kotler (2005) innebär att ett samtal exempelvis förs 
direkt mellan två parter. Mycket talar för att detta underlättar kommunikationen eftersom 
det brus och störningsmoment som annars kan förekomma stör kommunikationen enligt 
Shannon och Weaver (i Windahl, 1976). I och med denna företagslots reduceras dessa 
störningsmoment betydligt. Istället för att bli skickad runt till en rad personer på olika 
avdelningar kan företagen vända sig direkt till dessa personer på företagslotsen. Här tycks 
kommunen vara helt rätt ute eftersom de kan vinna mycket tid på detta koncept.  
 
Samma sak gäller för de spontana besök som tillväxtavdelningen genomför på olika 
företag i kommunen. Här får de själva se vad som händer på företaget och prata direkt 
med dem som arbetar där istället för att denna konversation ska ske via telefon eller e-
post. Detta underlättar kommunikationen eftersom det precis som Shannon och Weaver (i 
Windahl, 1976) påpekar, kan finnas en risk att budskapet som skickas iväg av en sändare 
inte uppfattas på ett korrekt sätt av mottagaren. Finns det en direkt personlig 
kommunikation mellan de två parterna ökar chansen att avvärja denna missuppfattning 
jämfört med om kommunikationen endast sker via e-post. Mycket talar för att personliga 
besök hos företagen är en god tanke från kommunens sida, detta styrks också av den 
studie som Kommunförbundet (1997) genomfört. Denna visar att en kontinuerlig kontakt 
mellan kommunen och företag är en mycket viktig detalj för att få till en positiv 
utveckling i näringslivet. Denna kontakt innebär att kommunen har en större chans att 
lägga upp en lämplig strategi i arbetet med näringslivet.   
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Kommunen anser att den största förbättringen i kommunikationen vore att försöka besöka 
fler företag i kommunen. Här anger tillväxtavdelningen på Örnsköldsvik kommun 
tidsbrist som den stora orsaken till att detta inte genomförs. Detta kan jämföras med den 
studie som Axelsson och Strömberg (2005) genomförde som visade att det främst var 
ekonomiska faktorer som gjorde att kommunerna inte kunde stötta näringslivet i 
tillräcklig utsträckning. Vid en direkt jämförelse mellan Örnsköldsvik kommun och 
denna studie kan det se ut som om resultaten skiljer sig åt. Vi tror däremot att tidsbrist 
och ekonomiska hinder hör ihop på så sätt att tidsbrist kan lösas genom att anställa fler 
personer men förhindras av en dålig ekonomi. Dessa resonemang visar att Örnsköldsvik 
kommun inte skiljer sig speciellt mycket åt jämfört med den stora studie som Axelsson 
och Strömberg genomförde när det gäller vilka hinder som finns i arbetet med 
näringslivet.  

5.2.3 Kommun/ Samhällsintresse 

 
Örnsköldsviks kommun anser att de har ett ansvar i generationsskiftesfrågorna, trots detta 
har det inte någon uppfattning om hur många företag i kommunen som står inför ett 
generationsskifte. Detta kan tyckas lite märkligt och förstärks ytterligare av att ett av 
verksamhetsmålen som tillväxtavdelningen jobbar utifrån är att bidra till att fler 
arbetstillfällen skapas i kommunen. Att skapa förutsättningar för att generationsskiften i 
kommunens företag ska kunna genomföras på ett bra sätt är enligt oss en del i arbetet 
med att skapa fler arbetstillfällen. Detta är också något som vår respondent håller med om 
men trots detta är kommunen alltså inte mera aktiv i frågan. 
 
Lundström et al (1998) menar att syftet med insatser från offentliga institutioner är att 
skapa och främja utvecklingen hos såväl nya men också etablerade företag i 
verksamheten. Detta kan ske genom finansiella insatser men också genom icke – 
finansiella som exempelvis rådgivning och information. Här brister det enligt oss en del 
på tillväxtavdelningen i Örnsköldsvik kommun. Eftersom de inte har någon uppfattning 
om hur många, och vilka företag som står inför ett generationsskifte försvåras givetvis 
möjligheten att ge dessa företag rådgivning och information. Tidigare studier (bl.a. Cross, 
2004) har visat på vikten av att företagen påbörjar arbetet med generationsskiftet i god tid 
för att detta ska bli lyckat. Om kommunen i sin tur informerar och stöttar dessa företag i 
god tid före detta problem blir akut, talar mycket för att chansen är betydligt större att 
också företagen påbörjar arbetet i tid. En högre prioritet och större framförhållning för 
dessa frågor upplever vi skulle vara en bra idé. Tillväxtavdelningen anser att dessa frågor 
behandlas när företagen tar upp ämnet vilket i många fall kan vara när det redan är för 
sent. 

5.2.4 Mötesplatser 

 
Ett av de största problemen i generationsskiftesproblematiken är som tidigare nämnts att 
hitta lämpliga mötesplatser för säljare och köpare av företag (Linder, 2004). 
Örnsköldsviks kommun har inte försökt skapa några direkta mötesplatser för dessa båda 
parter utan försöker istället att samarbeta med andra organisationer som jobbar med detta 
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som till exempel ALMI. Problemet enligt Linder (2004) är inte att det saknas köpare till 
företagen, utan att köpare och säljare istället har svårt att hitta varandra. Utifrån empirin 
tycks det som att Örnsköldsvik kommun skulle kunna inta en mer aktiv roll i detta arbete. 
Det kommunen kunnat göra är att på ett tydligare sätt samarbeta med företagsförmedling 
och skapa mötesplatser för personer som har frågor rörande detta ämne. Exempel på detta 
skulle kunna vara diskussionsforum där företagare möts eller seminarier som tar upp 
ämnet. Genom att skapa mötesplatser för dessa personer lyfter kommunen fram och 
belyser frågan på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet. Detta ger också större 
möjligheter att fler företag påbörjar detta arbete med generationsskiften i tid.  

5.2.5 Utbildning 

 
Tillväxtavdelningen på Örnsköldsvik kommun jobbar förebyggande i 
generationsskiftesfrågan sett ur vissa aspekter. När det gäller utbildning har en kurs 
genomförts under sju år som behandlar ämnet och som har haft en hög närvaro och även 
fått positiv kritik. Detta anses som något positivt och någonting som fler kommuner 
skulle kunna ta efter. Här tar kommunen klart och tydligt ett ansvar i just denna fråga 
rörande utbildning. 
 
Det kommunen borde ha i bakhuvudet när dessa kurser genomförs är att utföra någon 
form av uppföljning och arbeta mer med de personer som gått denna kurs. Har dessa 
personer den kompetens som krävs för att ta över ett företag och har dem någon 
möjlighet att hitta tänkbara säljare av företag exempelvis? Kanske skulle även kommunen 
kunna arbeta med utbildningar som vänder sig till ägare av företag som börjar komma i 
pensionsålder. Korta utbildningar i hur arbetet med ett generationsskifte kan gå till kunde 
kanske vara en god idé. Genom att jobba förebyggande på detta sätt kan kommunen 
underlätta för företagen att genomföra generationsskiften vilket i slutändan även kommer 
att gynna kommunen. Detta i form av minskade kostnader som exempelvis färre 
bidragstagare men också ökade intäkter i och med att fler personer i kommunen jobbar 
och betalar skatt ju fler företag som existerar och lever kvar (Wetterberg, 2000). Ett råd 
skulle kunna vara att arbeta mer med företagen samtidigt som dessa kurser behålls i dess 
nuvarande form. Örnsköldsvik kommun ska dock ha beröm för att de har insett vikten av 
att jobba förebyggande i form av utbildning.  

5.2.6 Näringslivsklimat 

 
Näringslivsklimatet i Örnsköldsvik kommun tycks vara relativt bra, i alla fall om 
utgångspunkten är Svensk näringslivs undersökning som genomförs varje år. På denna 
lista kom Örnsköldsvik kommun på plats 77 av Sveriges totalt 290 kommuner. En 
anledning till detta tycks vara de två stora projekt som genomförts, och genomförs i 
kommunen. ”Vision 2008” och ”Världsklass 2015” är två projekt som gör att näringsliv 
och kommun arbetar mer målmedvetet tillsammans. Att detta samarbete är viktigt styrks 
också av Kommunförbundets studie (1997) där det framkommit att en kommun som har 
en stor samverkan med det lokala näringslivet också är mer flexibelt, dynamiskt och 
effektivt jämfört med en kommun som inte har detta. Det verkar som om dessa projekt 
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ger en bra grund att stå på och utvecklar samarbetet på ett naturligt och positivt sätt i 
kommunen. 
 
Precis som de flesta andra kommuner i den här studien satsar Örnsköldsvik kommun 
mest av sina resurser på de företag som redan är etablerade i kommunen jämfört med att 
jobba med nyetableringar. Detta är också en strategi som visat sig vara positiv i tidigare 
studier (Kommunförbundet, 1997). Det skulle också kunna vara en av anledningarna till 
att kommunen får så bra betyg i Svenskt näringslivs undersökning. I denna studie 
undersöks bl.a. vad företag i kommunen anser om kommunens verksamhet. Tack vare att 
de största resurserna läggs på befintliga företag tycks dessa också vara relativt nöjda. Att 
lägga ned för mycket tid på nyetableringar kan enligt Kommunförbundet (1999) vara en 
risk eftersom nyetablerade företag kan försvinna lika fort som de kom.  

5.2.7 Sammanfattning 

 
Vi anser att Örnsköldsviks kommun går in under Mobiliseringsmodellen i Pierres (1992) 
modell (se fig.2). Detta innebär att både kommun och näringsliv försöker jobbar 
integrerat med varandra vilket ofta leder till att målen med verksamheten uppnås. Trots 
att Örnsköldsviks kommun inte har någon uppfattning om hur många företag som står 
inför ett generationsskifte har två stora projekt skapats för att främja samarbetet mellan 
näringsliv och kommun. I dessa projekt anser vi dock att Örnsköldsviks kommun skulle 
kunna arbeta mer med generationsskiftesproblematiken.   

5.3 Umeå Kommun 

5.3.1 Organisation 

 
Ett av kommunens främsta mål med sin näringslivsavdelning är att de ska jobba med 
kontakten med det lokala näringslivet. Tidigare forskning har visat att detta är en god idé 
(Kommunförbundet, 1997). För att skapa denna kontakt har en trippel – helix allians 
skapats där ledande personer inom näringslivet, samhället och universitet sitter med. 
Detta kan vara ett bra initiativ från kommunens sida eftersom det kan underlätta 
samarbetet och kontakten med näringsliv och universitet. I en universitetsstad som Umeå 
är det av stor vikt att även få med universitet i de satsningar som görs vilket underlättas 
av att dessa personer även sitter med i denna allians.  

5.3.2 Kommunikation 

 
I Umeå kommuns arbete med näringslivet görs ett försök att skapa en personligare 
kommunikationskanal genom att personer från näringslivsavdelningen åker ut och 
besöker de lokala företagen. En gång i månaden försöker kommunen även få med en 
politiker på dessa företagsbesök. En personlig kommunikationskanal är enligt Kotler 
(2005) när två personer kommunicerar direkt med varandra. Att välja rätt 
kommunikationskanal är av väldigt stor vikt enligt Kotler. Detta är något som vi håller 
med om, och anser att Umeå kommun har försökt. 
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Enligt Shannon och Weaver ( i Windahl, 1976) är risken stor att information som en 
sändare skickar försvinner på vägen innan den når mottagaren. Orsaken till detta är de 
störningsmoment som finns i en kommunikation. Detta är en anledning till att idén med 
att ta med politiker på dessa besök är ett bra initiativ enligt oss. Risken är att personerna 
från näringslivet när de ska rapportera om detta till politikerna glömmer bort information 
som därigenom kan försvinna på vägen precis som Shannon och Weaver menar. Ju färre 
mellanhänder som är med i kommunikationen mellan företag och direkt berörd politiker 
desto bättre tror vi. Precis som vår respondent säger så skulle också fler besök där 
politiker är med kunna förbättra kommunikation, och samarbete mellan kommun och 
näringsliv ännu mer.  
 
Att förbättra kommunikationen mellan kommun och näringsliv genom seminarier och 
frukostmöten som  Umeå kommun arrangerar tycks vara ett bra alternativ. Även här ges 
nämligen möjlighet till en personligare kontakt vilket är att föredra i dessa sammanhang. 
Något som är viktigt här är att inbjudningarna till dessa möten skickas ut på bred front 
och att dessa verkligen kommer fram på ett bra sätt. Att skicka e-post i denna 
kommunikation är förmodligen det lättaste sättet men kanske inte det bästa alla gånger. 
Genom att använda rätt kommunikationskanal kan ett budskap bli betydligt mer effektivt 
enligt Kotler (2005). Detta är något som kommunen bör tänka på utan att för den skull 
säga att Umeå jobbar bra eller dåligt med detta.  

5.3.3 Kommun/ Samhällsintresse 

 
Umeå kommun anser sig inte ha något direkt ansvar i generationsskiftesproblematiken 
utan menar istället att detta ligger på företagen i kommunen. De menar även att denna 
fråga inte enbart är en kommunal angelägenhet utan också ligger på statens ansvar. Det 
håller vi delvis med om men precis som Kommunförbundet (1999) skriver så har 
utvecklingen gått mot att kommunerna får ta över mer av det tidigare statliga ansvaret när 
det gäller näringslivsutveckling. Kommunförbundet menar också att den viktigaste 
uppgiften som en kommun har är att se till så att samhället överlever. Med dessa 
argument i ryggen talar mycket för att Umeå kommuns argument inte riktigt håller.  
 
Misslyckade generationsskiften kan i slutändan leda till att ett samhälle mer eller mindre 
försvinner. Samtidigt som det är ett statligt ansvar kan inte Umeå kommun enbart hänvisa 
till detta angående deras passiva inställning i denna fråga. Detta eftersom kommunens 
roll precis som Kommunförbundet (1999) menar har förändrats mycket den senaste tiden. 
Kommunen har idag en mer aktiv roll i näringslivspolitiken jämfört med tidigare. Nu tror 
vi självklart inte att Umeå kommer att försvinna som stad men grundtanken är ändå att 
det aldrig är positivt med företag som försvinner. Vår respondent på Näringslivskontoret i 
Umeå uppskattar att mellan 1000-1500 företag i kommunen står inför ett 
generationsskifte vilket gör att en mängd arbetstillfällen riskerar att försvinna till följd av 
misslyckade generationsskiften. Att då säga att ansvaret i stort sett enbart ligger på 
företagen kan tyckas vara en smula förvånande.  
 
Något som ska poängteras är att vår respondent menade att allt som företagen tog upp på 
agendan var av intresse för Näringslivskontoret. Mycket talar dock för att när företagen 
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tar upp detta på sin agenda och rådfrågar kommunen är det många gånger redan för sent. 
Detta resonemang styrks av Melin (1984) som menar att kommuner många gånger 
reagerar för långsamt istället för att jobba kontinuerligt med en positiv 
näringslivsutveckling. För att göra detta måste en viss framförhållning finnas enligt 
Melin. En kommun som har någonstans mellan 1000-1500 företag som står inför ett 
generationsskifte skulle kunna ha en aktivare inställning i denna fråga. Om inte annat så 
för att denna fråga kan få stora samhällsekonomiska konsekvenser (Wetterberg, 2000).   

5.3.4 Mötesplatser 

 
Några mötesplatser för att underlätta för köpare och säljare har inte Umeå kommun 
skapat. Just i denna fråga kan det vara svårt att utifrån kommunallagen utläsa vad som får 
göras och inte göras som kommun. Kommunallagen är relativt luddig vilket försvårar 
tolkningarna. Trots detta menar vi att Umeå kommun kan göra mer för att underlätta 
denna process. Enligt kommunallagen (Lindquist, 2005) får exempelvis kommunen 
genomföra åtgärder för att främja det lokala näringslivet. Kommunen får också utföra 
insatser som syftar till att främja näringsverksamhet som är av allmänhetens intresse i 
kommunen. Genom att på ett aktivare sätt försöka sammanföra köpare och säljare av 
företag i kommunen jobbar kommunen exempelvis för allmänhetens intresse eftersom 
detta indirekt påverkar samhället i stort. Att skapa företagspooler eller diskussionsforum 
för företag som står inför ett generationsskifte är åtgärder för att främja näringslivet i 
kommunen och kan i och med detta genomföras utan några problem enligt 
kommunallagen. I och med att Umeå är en betydligt större kommun jämfört med 
exempelvis Kalix innebär detta naturligtvis lite större svårigheter i kommunikationen 
men en idé skulle kunna vara att dela in företagen efter bransch eller liknande. Detta i 
samband med att seminarier eller diskussionsform skapas av kommunen.  

5.3.5 Utbildning  

 
Umeå kommun har inte genomfört någon utbildning som syftar till att underlätta 
generationsskiftena i kommunen. Vår respondent på näringslivskontoret visste om att 
andra näringslivsorganisationer som ALMI och Entreprenörcentrum hade genomfört 
utbildningar runt detta tema. Han kunde dock inte säga mer exakt säga vad som hade 
gjorts. I en annan del av intervjun menar vår respondent att näringslivskontoret har ett bra 
och utvecklat samarbete med näringslivsorganisationerna i kommunen. Detta kan 
uppfattas som lite motsägelsefullt med tanke på att näringslivskontoret inte visste vad 
dessa organisationer hade genomfört för några utbildningar runt detta tema. 
Näringslivsorganisationernas betydelse är något som också Johansson och Falk (1998) 
poängterar. Författarna menar att näringslivsorganisationerna har en väldigt viktig roll att 
fylla i generationsskiftesfrågorna. Detta gör att samarbetet mellan näringslivskontor och 
näringslivsorganisationer som exempelvis ALMI är av stor vikt för en kommuns 
näringslivsavdelning. Ett lite mer utvecklat samarbete med dessa organisationer i 
praktiken skulle kanske innebära att näringslivskontoret i Umeå fokuserade lite mer på 
dessa frågor.  
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5.3.6 Näringslivsklimat 

 
Umeå kommun har enligt vår respondent fått relativt dåliga betyg i den riksomfattande 
undersökning som Svenskt näringsliv genomför varje år. Denna studie undersöker hur de 
lokala företagen uppfattar bl.a. näringslivsklimatet i kommunen. En anledning till detta 
kan vara att det är svårare att kommunicera med så många företag som det finns i Umeå 
jämfört med mindre samhällen som Lycksele exempelvis. Trots detta är det aningen 
oroande att betygen blir så pass dåliga för Umeå kommun. Som tidigare nämnts är 
samarbetet mellan näringsliv och kommun en väldigt viktig del för att skapa ett positivt 
näringslivsklimat (Kommunförbundet, 1997). Om detta samarbete brister är risken stor 
att en negativ stämning sprider sig bland företagen i kommunen. I 
kommunikationsarbetet talar ändå en del för att Umeå kommun är på rätt väg genom att 
försöka skapa en mer personlig kontakt med företagen. Här kan det precis som vår 
respondent vara så att tiden inte räcker till för att besöka tillräckligt många företag i 
kommunen.  
 
Förståelse finns dock för att Svensk näringslivs undersökning bygger på en rad andra 
omständigheter som inte har med näringslivskontoret att göra vilket gör att inte för stora 
slutsatser ska dras av denna undersökning kopplat till näringslivskontorets arbete. Trots 
detta kan det ändå vara en tankeställare för kommunen att se hur näringslivet uppfattar 
det arbete som dem gör. 

5.3.7 Sammanfattning 

 
Umeå kommun har enligt oss en hel del som skulle kunna förbättras i dessa 
generationsskiftesfrågor. Om utgångspunkt tas i Pierres modell (1992) anser vi att 
kommunen går in under Nattväktarmodellen (se fig.2), detta med utgångspunkt enbart i 
den kännedom som vi har om näringslivskontorets arbete med generationsskiften. 
Nattväktarmodellen innebär att både kommun och näringsliv har en relativt autonom 
inställning vilket innebär att integrationen mellan kommun och företag är tämligen låg. 
Pierre skriver också att med denna strategi försöker både kommun och näringsliv dra en 
tydlig gräns mellan de olika områdena. Eftersom Umeå kommun är en ganska stor 
kommun och har många frågor på sitt bord är vi medveten om att denna tolkning bara 
gäller just generationsskiftesproblematiken och inte går att generalisera på det andra 
arbetet. Utifrån detta tema tycks emellertid inte Umeå kommun, företagen i kommunen 
samt lokala näringslivsorganisationer jobba speciellt integrerat för att komma fram till 
någon bra lösning gällande generationsskiftesproblematiken just nu. 

5.4 Lycksele kommun 

5.4.1 Organisation  

 
Lycksele kommuns näringslivsenhet arbetar utifrån de fastställda mål som finns i 
verksamhetsplanen. Dessa mål ska försöka uppnås genom att ha en bra kontakt med 
näringslivet. Det här är en strategi som enligt Kommunförbundet (1999) har visat sig vara 
lyckosam i tidigare studier. Kommunen väljer även att ha näringslivskontoret på en 
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objektiv plats och inte i kommunhuset för att näringsliv och personerna på 
näringslivsenheten ska träffas under neutrala förhållanden. Detta kan tyckas som en liten 
detalj men kan i slutändan talar ändå en del för att detta kan vara av stor symbolisk 
betydelse. 
 
Något som skiljer Lycksele kommun från övriga kommuner är att dem har arbetet fram 
en handlingsplan som bl.a. innehåller strategier för att möta den generationsväxling som 
är på gång i näringslivet. Denna handlingsplan kallas för ”Programmet för utveckling och 
tillväxt i Lycksele 2005 till 2015” och de mesta tyder på att detta är något mycket 
positivt. Det visar klart och tydligt att kommunen ser en fara i denna problematik och 
även arbetar förebyggande med dessa frågor.  

5.4.2 Kommunikation  

 
Även när det gäller kommunikationen tyder mycket på att Lycksele kommun jobbar på 
ett bra sätt. Det två olika partnerskap som kommunen har byggt upp för att förbättra 
kommunikationen med näringslivet är ett bra initiativ tror vi. I det stora partnerskapet 
bjuder kommunen in näringslivet men också politiker vilket gör att dessa två grupper 
sammanförs på ett bra sätt. Här får både politiker och de lokala företagen chansen att ta 
upp svårigheter och olika frågor som berör näringslivet. Dessa två grupper kan i många 
fall sitta lite isolerade från varandra vilket gör att denna idé är positiv enligt oss. På detta 
sätt behöver heller inte näringslivet gå via näringslivskontoret för att få sina frågor 
belysta utan kan gå direkt till politikerna vilket underlättar kommunikationen. 
 
I det lilla partnerskapet träffas representanter från näringslivsenheten, 
näringslivsorganisationer och politiker för att diskutera näringslivet. Tanken är sen att 
dessa ska föra det som diskuterats vidare till sina organisationer. Risken med att föra 
vidare ett budskap på detta sätt är att information försvinner på vägen mellan sändare och 
mottagare. Detta på grund utav det brus och störningsmoment som finns i en 
kommunikationskanal (Shannon och Weaver i Windahl, 1976). Något som är positivt 
med båda dessa partnerskap är att det är projekt som pågått under tio års tid vilket ger en 
bra kontinuitet. Tidigare studier (Kommunförbundet, 1997) har visat att kontakten med 
näringslivet från kommunens sida är störst i början av etableringsfasen för att sedan 
försvinna mer och mer vilket kan få negativa konsekvenser för det lokala näringslivet. I 
och med att dessa partnerskap är något som är regelbundet återkommande behålls också 
en god kontakt till företagen i kommunen. Detta faktum tyder på att det är något som 
Lycksele ska fortsätta med och som även andra kommuner kan försöka ta efter. Självklart 
är det lättare för en liten kommun som Lycksele att genomföra detta men i någon form är 
det säkert möjligt att implementera arbetssättet även i större kommuner.   

5.4.3 Kommun/ Samhällsintresse  

 
Precis som de flesta andra kommuner i denna studie anser näringslivsenheten vid 
Lycksele kommun att ansvaret i första hand ligger på de enskilda företagen att arbeta med 
generationsskiftesfrågor. Till skillnad från en del andra menar dock vår respondent på 
Lycksele näringslivsenhet att kommunen indirekt har ett stort ansvar i denna fråga. Detta 
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beroende på att kommunen är beroende av de lokala företagen och dess utveckling. Om 
ett företag läggs ned innebär det att arbetstillfällen försvinner i kommunen vilket 
självklart är negativt för kommunen i stort. Vår respondent menar att kommunen måste 
”kratta i manegen” för att underlätta för företagen i kommunen. Genom att kratta i 
manegen innebär det att kommunen också jobbar förebyggande. I och med att Lycksele 
kommun påbörjar arbetet runt generationsskiften i tid gör detta också att företagen i 
kommunen i större utsträckning får upp ögonen för problemet och kan börja arbeta i tid 
innan det blivit ett problem. Att jobba förebyggande och påbörja arbete i tid med dessa 
frågor är ett av de största problemen har tidigare studier visat (Vikström, 2005). 
 
En anledning till att Lycksele arbetar så bra med dessa generationsskiftesfrågor tror vi 
kan bero på att kommunen är relativt liten samtidigt som den geografiskt är placerad i 
inlandet. Detta gör att det är svårare att få företag att etablera sig i kommunen vilket i sin 
kan medföra att kommunen tvingas jobba ännu hårdare med de företag som finns i 
samhället. Det här är något som också vår respondent påpekar som en viktig del i arbetet 
som näringslivsenheten genomför. Påståendet bekräftas också av Kommunförbundet 
(1999) som anser att ett arbete med existerande företag i kommunen ökar chanserna att nå 
ett positivare näringslivsklimat. 

5.4.4 Mötesplatser 

 
Lycksele kommun bidrar inte själva aktivt med att sammanföra köpare och säljare av 
företag. Kommunen jobbar istället med detta genom att samarbeta med 
företagsförmedlingen i kommunen. I många fall är det företagsförmedlingar som sköter 
kontakten mellan säljare och köpare av företag idag (www.sffab.se). Genom att ha ett bra 
samarbete med dessa organisationer bidrar kommunen till att fler köpare och säljare kan 
få upp ögonen för dessa mötesplatser. Enligt vår respondent på näringslivsenheten är 
samarbetet mellan kommun och företagsförmedling relativt ostrukturerat. Det här är 
något som kommunen skulle kunna jobba mer med för att få till en mer organiserad 
samverkan. I slutändan skulle det kunna resultera till att fler företag uppmärksammade 
denna mötesplats när det är dags att genomföra ett generationsskifte. Detta tack vare de 
breda kontaktnät som kommunen har i näringslivet i kommunen.  

5.4.5 Utbildning 

 
Den utbildning som Lycksele kommun har genomfört de senaste tio åren och som syftar 
till att förbereda framtida potentiella företagsledare stärker ytterligare bilden av att 
kommunen jobbar förebyggande med dessa frågor. Denna utbildning bidrar till att det 
finns fler möjliga potentiella företagsledare den dagen ett generationsskifte i ett företag 
sker. Samtidigt tror vi också att frågan får en högre prioritet i kommunen. Genom att gå 
denna utbildning ökar naturligtvis även chanserna att de som går kursen är förberedda 
den dag de står inför ett övertagande av ett företag exempelvis. Vikström (2005) menar 
att individernas erfarenhet och egenskaper är viktigare jämfört med vilken bransch 
företaget verkar i när det gäller att genomföra lyckade generationsskiften. En kurs eller 
utbildning kan aldrig ge en fullständig praktiskt erfarenhet men kan enligt oss ändå bidra 
med mycket annat som sen kan vara värdefullt i arbetet som ledare. 
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I och med att Lycksele kommun har jobbat med denna utbildning regelbundet i tio år har 
det också lett till att många generationsskiften har genomförts på ett bra sätt enligt vår 
respondent på näringslivsenheten. Förebyggande arbete och planering är något som 
Lycksele kommun har insett vikten av och som fler kommuner kanske borde ta efter. 
Strukturförändringar i näringslivet som exempelvis nedläggningar påverkar enligt Melin 
(1984) alltid den lokala nivån på ett eller annat sätt. I arbetet med att jobba för ett 
positivare näringslivsklimat är det enligt Melin viktigt att kommunerna inser vikten av att 
jobba förebyggande istället för att bara reagera på utvecklingen i näringslivet. När en 
kommun reagerar på någonting i näringslivet innebär det allt som oftast att dem ligger 
steget efter istället för att styra utvecklingen framåt.  

5.4.6 Näringslivsklimat 

 
Näringslivsenheten i Lycksele kommun försöker förbättra näringslivsklimatet genom att 
jobba med regelbunden kontakt till företagen i kommunen istället för att bara ha kontakt 
när läget är akut i någon fråga. Detta är något som enligt vår respondent skiljer sig 
mycket jämfört med tidigare. Mycket tyder på att detta är rätt väg att gå eftersom denna 
regelbundna kontakt som tidigare sagts leder till att kommunen får möjlighet att arbeta 
mer förebyggande med företagen. Små problem kan rättas till på ett enklare sätt innan 
dessa små problem hunnit bli större, som kan bli fallet om inte någonting görs direkt.  
 
Denna skillnad i kommunens arbete är något som även Kommunförbundet (1999) tar 
upp. Enligt dem har kommunen idag ett betydligt större ansvar att jobba mer aktivt med 
näringslivspolitiken jämfört med för 20-30 år sedan då det mer var ett statligt ansvar.  
I denna utveckling gäller det att hänga med om ett positivt näringslivsklimat ska kunna 
skapas vilket Lycksele kommun tycks göra, i alla fall när det gäller problematiken runt 
generationsskiften. 

5.4.7 Sammanfattning  

 
Vi anser att Lycksele kommun på ett bra sätt försöker integrera arbetet med näringslivet. 
Genom exempelvis de projekt som de kallar för partnerskapen försöker de skapa nätverk 
och samarbete med näringslivet. I och med att vi inte har intervjuat näringslivet kan vi 
inte med säkerhet uttala oss om deras inställning men utifrån den fakta vi har anser vi att 
Lycksele går in under Mobiliseringsmodellen i Pierres analysmodell (1992). Pierre 
skriver att Mobiliseringsmodellen ofta leder till att kommun och företag tillsammans 
medverkar till att nå de mål som sätts upp genom en integration i arbetet. Det flertal 
lyckade generationsskiften som kommunen genomfört de sista åren är ett bra bevis på att 
kommunen arbetar på detta sätt enligt oss. 
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5.5. Kalix kommun  

5.5.1 Organisation 

 
Kalix kommun har organiserat näringslivskontoret som en enhet under 
kommunledningskontoret där de har nära kontakt med kommunledningen som fastställer 
näringslivskontorets arbetsuppgifter. De korta informationsvägarna mellan 
kommunledningen och näringslivskontoret anses vara bra eftersom risken med 
störningskällor i kommunikationen är mindre då enligt Shannon och Weaver ( i Windahl, 
1976.) Denna kommunikationskanal skulle kanske kunna vara ännu bättre om 
näringslivskontoret hade en fastställd verksamhetsbeskrivning att arbeta efter istället för 
den ”allenarådande” som näringslivschefen uttryckte det. Detta skulle kunna innebära att 
risken för störningsmoment minskade ytterligare och en effektivare näringslivsavdelning 
skulle kunna skapas som arbetade mot ett fastställt näringslivsmål i kommunen.  

5.5.2 Kommunikation 

 
Näringslivskontoret använder sig mestadels av en väldigt enkel kommunikationskanal i 
form av e-post utskick till företagen i kommunen. Motivet till det är att 
näringslivskontoret anser att de inte har så många företag i kommunen. Eftersom en stor 
del av informationen i dagens informationssamhälle skickas via e-post tror vi att risken 
för att den informationen skall gå förlorad ökar med en sådan kommunikationskanal. Att 
denna risk för att kommunens informationsutskick skall gå förlorad styrks även av Kotler 
(2005) som hävdar att om mottagaren inte har kännedom om informationen som skickas 
ökar risken för att budskapet missuppfattas eller inte kommer fram som det är tänkt. 
Risken kan vara att budskapet i denna e-post inte kommer fram beroende på den stora 
mängs av IT – information som dagligen skickas och som kan störa kommunikationen. 

5.5.3 Kommun/ Samhällsintresse 

 
I Kalix står cirka ett hundratal företag med uppskattningsvis 400 arbetstillfällen inför ett 
generationsskifte. Näringslivsavdelningen har identifierat att det är ett problem men anser 
sig inte äga problemet. Det tycks som om Kalix kommunen tar lite lätt på denna fråga 
och kanske inte riktigt inser vilka konsekvenser som misslyckade generationsskiften kan 
få för en kommun i direkta och indirekta kostnader. Wetterberg, (2000) stärker detta 
genom beskriva hur misslyckade generationsskiften påverkar samhällsekonomin och 
kommunerna med ökad arbetslöshet, minskade skatteintäkter, ökade kostnader för 
socialbidrag och arbetslöshetsåtgärder. Detta bara för att nämna några negativa effekter 
som kommunens passiva roll kan få i slutändan.  

5.5.4 Mötesplatser 

 
Näringslivskontoret har tillsammans med Semtek arrangerat ett antal mötesplatser där 
diskussioner kring generationsskifte har förekommit. Mycket tyder på att detta kan vara 
ett bra initiativ eftersom det har visat sig att kommunerna och politikerna bör se över 
mötesplatser för företagare där de får möjlighet att diskutera generationsskiftesfrågor mer 
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aktivt (Linder, 2004). Vi håller med näringslivschefen om att företagare är mer 
fokuserade på att fakturera, leverera beställningar, få den dagliga verksamheten att 
fungera istället för att höja blicken och planera för 5- 10 år fram i tiden. Mötesplatser är 
något som skulle kunna utvecklas ytterligare inte minst för att öka medvetenheten kring 
generationsskiftesområdet. Johansson och Falk (1998) styrker detta resonemang genom 
att beskriva hur näringslivsorganisationerna spelar en viktig roll i processen kring ett 
ägarskifte för att sammankoppla köpare och säljare av företag. Anledningen till det är att 
när en företagare beslutar sig för att sälja sitt företag vänder företagaren ofta sig till sin 
branschorganisation och meddelar att företaget är till salu. Problemet är att dessa 
branschorganisationer ofta saknar system för att hantera sådant och de riskerar istället att 
hamna vid sidan om i väntan på att någon intressant själv kontaktar organisationen. 
Näringslivsorganisationerna borde kanske istället arbeta mer aktivt med att göra 
diskussionerna kring generationsskiften mer allmänt vedertagen.  

5.5.5 Utbildning 

 
Under ett par års tid har Kalix kommun arrangerat utbildningar i generationsskifte, 
empirin säger dock inte något om hur omfattande dessa utbildningssatsningar har varit 
eller är. Detta eftersom respondenten endast har arbetat som näringslivschef i nio 
månader. Respondenten känner enligt honom själv till 10 personer som genomfört 
utbildningen som idag är verksamma som företagare eller företagsledare. Utifrån denna 
empiri tyder en del på att utbildningen som genomförts inte varit så högt prioriterad eller 
omfattande i näringslivskontorets verksamhet. Detta antagande görs på grund utav det 
faktum att näringslivschefen annars hade haft utförligare information och kunskap om 
utbildningen samt resultatet av utbildningssatsningarna. Mycket talar ändå för att de 
utbildningar som genomförts är ett steg i rätt riktning för att underlätta arbetet med 
generationsskiften i företag. Vikten av att denna satsning fortsätter och utvecklas stärks 
också av Melin et al (1984) som menar att kommuner bör fokusera mer på arbetet med 
näringslivsutveckling i positiv riktning. Detta istället för att agera och reagera på 
händelser i näringslivet som skett, då det oftast är för sent att göra något. 
Utbildningssatsningar är ur denna aspekt ett bra initiativ tror vi. 

5.5.6 Näringslivsklimat 

 
Näringslivskontoret i Kalix fokuserar mer på att tillhandahålla näringslivsservice till 
redan befintliga företag i kommunen jämfört med att bearbeta företag utanför kommunen. 
Detta tycks vara en bra strategi, dels för att det är lättare att behålla ett redan befintligt 
företag i kommunen jämfört med att bearbeta nyetableringar. De bidrar även till att 
kommunikationen och samverkan till näringslivet förbättras vilket också framgår av 
Kommunförbundet (1999). Enligt Kommunförbundet är en av de viktigaste faktorerna för 
kommunen i arbetet med skapandet av ett bra näringslivsklimat att kommunen och 
näringslivet har en god samverkan. Kalix kommun upplever även att de har ett bra 
samarbete med Arbetsförmedlingen, Handelskammaren och lokala 
näringslivsorganisationer. Samverkan med dessa organisationer tycks vara ett resultat av 
det intresse för samverkan som Kalix kommun har i arbetet med näringslivsservice. 
Kommunförbundet (1997) stärker denna uppfattning gällande samverkan eftersom 
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studien redovisar hur viktigt det är att kommunen engagerar sig i näringslivet och hur det 
utvecklas genom att kontinuerligt föra en dialog med företagare och organisationer i 
kommunen.  

5.5.7 Sammanfattning 

 
Utifrån den analys av empiri som vi genomfört anser vi att Kalix kommun och 
näringslivskontoret skulle kunna se mer allvarligt på generationsskiftesproblematiken, 
detta eftersom de inte anser sig ha något ansvar i frågan. När det gäller näringslivsarbetet 
i övrigt uppfattar vi visionen med näringslivskontorets arbetsuppgifter som otydliga 
eftersom de endast utgår ifrån en ”allenarådande” verksamhetsplan.  
 
Vi anser dock att näringslivskontorets starka engagemang och intresse för 
näringslivsarbetet i kommunen och i regionen, med samverkande kommuner inom ”Fem 
Kommuners samarbete” placerar Kalix kommuns näringslivsavdelning i 
Styrningsmodellen. Detta sett utifrån Pierres modell (1992) över kommuners 
näringspolitiska strategi (se fig.2). Den strategi som kallas styrningsmodellen innebär att 
kommunen försöker arbeta på ett integrerat sätt med näringslivet medan näringslivet i sin 
tur vill jobba mer autonomt. Anledningen till att vi placerar Kalix under denna del i 
modellen är att kommunen tycks försöka genomföra exempelvis utbildningar men 
responsen från det lokala näringslivet upplevs av oss som svagt. Detta sett enbart utifrån 
generationsskiftesaspekten.  

5.6 Luleå Kommun  

5.6.1 Organisation 

 
Luleå kommun har en relativt ovanlig organisationsform när det gäller 
näringslivspolitiken i vår undersökning. Detta eftersom Luleå Näringsliv AB inte är en 
kommunal förvaltning utan istället drivs som ett fristående företag med ca 200 lokala 
företag i kommunen som delägare. Eftersom styrelsen representeras av personer ifrån 
näringslivet och den kommunala verksamheten underlättas samarbetet mellan dessa två 
aktörer eftersom exempelvis kommunikationen underlättas. Samarbetet mellan 
kommuner och företag är något som också Kommunförbundet (1997) tar upp som en 
viktig del i ett framgångsrikt näringslivsarbete. Han menar att en av de viktigaste 
faktorerna för att nå denna samverkan är vikten av att ha en ändamålsenlig 
organisationsform. Detta för att underlätta för en god kommunikation och ett bra 
samarbete mellan kommunens operativa enhet och företagen i kommunen. Just denna 
faktor tycks Luleå kommun har lyckats väl med eftersom de har anpassat organisationen 
utifrån de mål de har med sin verksamhet.  
 
Det övergripande målet med verksamheten är att skapa en näringslivstillväxt som ska ske 
genom en god samverkan mellan kommun och företag. I och med att Luleå Näringsliv 
AB i sin styrelse har med personer från båda sidor talar mycket för att möjligheterna till 
en god samverkan är ökar. Enligt Kommunförbundet (1997) kan en lämplig 
organisationsform göra att kommunen på ett lättare sätt kan närma sig de lokala företagen 
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på deras nivå vilket är något som Luleå kommun har lyckats bra med tycks det som. Som 
ett exempel på detta kan nämnas de frukostmöten där de lokala företagen får en möjlighet 
att diskutera frågor med personer från kommunen. Risken med denna ägandeform kan 
vara att personerna från de två olika aktörerna näringsliv och kommun inte kan komma 
överens. Faran kan då bli att arbetet blir trögt och inte går framåt i den takt som vore 
önskvärt. Men utifrån de svar vi fått från vår respondent på Luleå Näringsliv AB tycks 
arbetet hittills ha fungerat relativt bra. 

5.6.2 Kommunikation  

 
Kommunikationen mellan kommun och näringslivs tycks som tidigare sagts vara bra i 
Luleå kommun mycket tack vare den organisationsform som används i kommunen. 
Enligt Kotler (2005) är det viktigt att använda sig av rätt kommunikationskanaler för att 
nå ut med sitt budskap. Här finns det två olika typer av kanaler som kan användas, dels 
en personlig kommunikationskanal och dels en icke – personlig. Tack vare den 
organisation som finns i Luleå innebär det att den kanal som används mest är den 
personliga kommunikationskanalen som innebär att två personer samtalar direkt med 
varandra via ett samtal, telefon eller e-post. Eftersom denna kommunikationskanal i 
större utsträckning används jämfört med den icke – personliga i denna ägandeform talar 
mycket för att kommunikationen blir bättre. Om information som rör näringslivet ska 
spridas från kommunen tror vi att det är lättare att nå ut med informationen om två parter 
samtalar med varandra. Detta jämfört med om informationen ska nå ut via media 
exempelvis. Tack vare denna förbättrade kommunikation mellan kommun och näringsliv 
förbättras även möjligheterna att få till en god samverkan vilket som tidigare sagts är av 
stor vikt i näringslivsarbetet enligt Kommunförbundet (1997).  
 
De frukostmöten som näringslivsbolaget planerar att införa tror vi är en bra idé eftersom 
företagen och personer från kommunen då får en möjlighet till denna personliga 
kommunikation utan andra störande moment. För att en kommunikation ska fungera bra 
är det viktigt att minimera dessa störande moment enligt Shannon och Weaver ( i 
Windahl, 1976). Dessa båda menar att det finns olika saker som kan hämma en 
kommunikation som de kallar för brus i deras modell. Exempel på olika sorter av 
störningskällor kan vara olikheter i språk, kultur, organisatoriska faktorer eller rent 
tekniska faktorer. Under dessa frukostmöten eliminerades en del av dessa störningskällor 
som exempelvis organisatoriska och tekniska moment. En fråga som i vanliga fall 
behandlas via e-post mellan en företagare och en person på kommun kan nu 
kommuniceras via ett vanligt samtal vilket bör vara en fördel. Organisationsformen 
innebär även att en del organisatoriska störningsmoment försvinner som annars hade 
kunnat påverka kommunikationen negativt.  

5.6.3 Kommun/ Samhällsintresse 

 
Luleå kommun och näringslivbolaget jobbar inte speciellt mycket med generationsfrågor 
i sitt arbete. De försöker istället att stötta och hjälpa andra organisationer som arbetar 
med dessa frågor. Utifrån näringslivsbolagets perspektiv är det inte kommunen utan de 
lokala företagarna som måste ta tag i dessa frågor, ansvaret ligger i första hand på dessa. 
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Detta är något som vi till viss del håller med om men samtidigt så tycks det som att en 
aktivare näringslivspolitik i denna fråga skulle kunna medvetandegöra frågan på ett helt 
annat sätt. Vår respondent anser att en dålig planering och framförhållning är ett stort hot 
mot de kommande generationsskiftena. Detta är något som också tidigare studier visat, 
både Cross (2004) och Vikström (2005) skriver om vikten av att påbörja 
planeringsarbetet i tid för att ett generationsskifte ska kunna genomföras på ett bra sätt. 
Här finns det en del som tyder på att kommunen och näringslivsbolaget intar en lite för 
passiv roll i Luleå. Melin (1984) anser exempelvis att kommuner historiskt sett reagerat 
och agerat på den utveckling som skett inom näringslivet istället för att själva påverka 
näringslivet positivt. Det här skulle kunna innebära att kommunen istället för att reagera 
när något redan har hänt skulle ha möjlighet att jobba mer förebyggande och på detta sätt 
få till stånd en positivare näringslivsutveckling. I problematiken runt generationsskiften 
skulle detta perspektiv kunnat göra att kommunen och näringslivsbolaget i Luleå hade 
kunnat visa mer framförhållning och därigenom kunnat jobba mer förebyggande med 
dessa frågor. Precis som vår respondent påpekar är risken stor att det nu istället blir ett 
plötsligt uppvaknande för många företag när de står inför ett generationsskifte helt 
oförberedda.  
 
Att säga att företagen bär det största ansvaret för generationsskiftesfrågorna är enligt oss 
delvis sant. Något som dock ska poängteras och som en del glömmer bort i 
sammanhanget är att misslyckade generationsskiften i många fall leder till stora 
kostnader för kommuner och samhälle. Om företag måste läggas ned som en följd av 
misslyckade generationsskiften leder det en högre arbetslöshet vilket i sin tur enligt 
Wetterberg (2000) leder till ökade kostnader som exempelvis större bidrags och 
sjukvårdskostnader. Kommunen får även in mindre skattepengar eftersom det är 
befolkningen som arbetar som betalar in skatten. Detta är inte några nyheter vilket skulle 
kunna leda till att kommuner överlag såg ett större ansvar i hjälpa till i dessa frågor 
rörande generationsskiften.  
 
En annan faktor som spelar in är naturligtvis de lagar som främst finns i kommunallagen 
och som reglerar i vilken utsträckning kommunen får gå in och engagera sig i 
näringslivet. I första hand är det precis som Lindquist (2005) säger statens och inte 
kommunens ansvar att sköta näringslivspolitiken. Huvudregeln är alltjämt att kommunen 
inte ska gå in och påverka näringslivet. Utifrån empirin tyder dock en del på att Luleå 
kommun skulle kunna gå in och ta ett större ansvar i denna problematik. Att samarbeta 
med olika organisationer som jobbar med detta är ett bra första steg men risken är att 
detta inte kommer att räcka till. Att i större utsträckning försöka jobba förebyggande och 
göra företagen medvetna om problemet innan det är akut är något som tycks vara vikigt. 
Ett generationsskifte tar lång tid att genomföra och planera. Detta är något som ägare till 
företag i många fall varken vet om eller vill kännas vid eftersom det enligt Melin och 
Hall (2005) uppfattas som ett känsligt ämne hos företagaren. Utvecklingen de sista 
årtiondena visar även att kommunen får större ansvar i näringslivspolitiken vilket 
bekräftas av Kommunförbundet (2005). Det gör att kommunerna måste ta ett större 
ansvar även i dessa frågor rörande generationsskiften. Även om företagen i slutändan är 
dem som främst måste ta tag i detta problem praktiskt, så tyder mycket på att kommunen 
spelar en stor roll som informatör och pådrivare. 
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5.6.4 Mötesplatser 

 
Luleå kommun och näringslivsbolaget har inte genomfört några aktiva åtgärder för att 
skapa mötesplatser för ägare till företag som vill köpa och sälja företag. Givetvis kan det 
bero på att dessa frågor inte någon speciellt hög prioritet i näringslivspolitiken i 
kommunen. Detta i sin tur kan vara en följd av att problemen inte hunnit bli akuta i 
kommunen ännu. Behovet av dessa mötesplatser kommer dock att öka kraftigt de närmsta 
åren p.g.a. den stora mängden 40-talister som snart går i pension enligt Linder (2004). 
Hon menar att detta är en av de största bristerna i arbetet med generationsskiften i 
företag. Personer som inte har barn som vill ta över har helt enkelt svårt att hitta de 
personer som finns och som vill köpa ett företag. Kommuner agerar överlag inte som 
någon företagsförmedling men bör enligt oss ändå kunna ta lite större ansvar. Här har 
dock Luleå kommun och näringslivsbolaget genomfört olika åtgärder för att underlätta 
detta arbete. I och med att det är med och marknadsför olika möten och seminarier runt 
detta tema som andra organisationer genomför hjälper de förhoppningsvis till och 
medvetandegör denna problematik hos företagen. Här spelar enligt Johansson och Falk 
(1998) olika näringslivsorganisationer en stor roll vilket Luleå Näringsliv AB har insett 
och därigenom stöttar dessa genom olika åtgärder.  
 
Vi tror även att initiativet att jobba med ett ungdomligt perspektiv är en bra idé. Genom 
att skapa ett karriärcentrum finns chansen, precis som vår respondent säger, att hålla kvar 
studenter som tagit en examen i staden. Ju fler av dessa som blir kvar desto större är 
chansen att dessa också kan vara med och bidra till fler lyckade generationsskiften 
eftersom det i många fall handlar om driftiga personer som går ut och tar en examen. 
Utifrån tidigare studier tyder en del på att ett större samarbete med exempelvis olika 
företagsförmedlare hade kunnat vara positivt. Detta eftersom näringslivsorganisationer 
som tidigare nämnts spelar en stor roll i dessa frågor (Kommunförbundet, 1997). 
Eftersom Luleå kommun och näringslivsbolaget har en god kommunikation med det 
lokala näringslivet, hade kanske ett samarbete mellan dessa kunnat leda till att fler säljare 
och köpare kunnat hitta varandra. Kommunens roll i detta behöver inte vara av 
förmedlande karaktär utan mer av informerande natur. Detta förekommer redan nu i 
kommunen men skulle kanske kunna utvecklas så att fler företag kan ta del av detta 
samarbete mellan kommun och företagsförmedling tror vi.  

5.6.5 Utbildning 

 
Någon utbildning i generationsskiftesfrågan är inte genomförd i vare sig av Luleå 
kommun eller näringslivsbolaget enligt vår respondent. Detta visar åter på den bristande 
planering och framförhållning som verkar råda i det näringslivspolitiska arbetet med 
denna fråga. Vår respondent anser att det största problemet inom detta område är att 
företagen inte planerar och påbörjar arbetet med ett generationsskifte i tid. Trots denna 
kunskap som också tidigare studier visat på (Cross, 2004) har inte kommunen någon 
större framförhållning vilket kan tyckas lite märkligt. Om kommunen istället tar ett större 
ansvar och exempelvis genomför någon utbildning inom området skulle detta kunna leda 
till att kommunen belyser frågan och visar näringslivet att det är en fråga som är viktigt 
att tänka på i tid.  
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5.6.6 Näringslivsklimat 

 
En av de viktigaste faktorerna när det gäller att utveckla ett positivt näringslivsklimat är 
samverkan och samarbetet mellan kommun och företag i kommunen (Kommunförbundet, 
1999). Detta är något som Luleå kommun och näringslivsbolaget, som tidigare sagts har 
lyckats bra med. Mycket tyder på att denna samverkan är något som kommunen ska 
spinna vidare på för att utveckla näringslivet ytterligare. Näringslivet tycks även ha ett 
väl utvecklat samarbete med andra näringslivsorganisationer vilket är positivt.  
 
Näringslivsbolaget satsar mer av sina resurser på att jobba med existerande företag i 
kommunen jämfört med nyetableringar vilket enligt Kommunförbundet (1999) är en bra 
strategi. Det tycks vara lättare att stötta existerande företag så dessa kanske kan utvidga 
sin verksamhet jämfört med att locka till sig ett helt nytt företag till kommunen.  

5.6.7 Sammanfattning 

 
Utifrån Pierres modell (1992) anser vi att Luleå kommun jobbar på ett sätt som går in 
under mobiliseringsmodellen. Detta innebär att kommunen tillsammans med näringslivet 
arbetar integrerat med varandra. Det faktum att Luleå Näringsliv AB har bildats i 
kommunen tror vi är en stor anledning till att arbetet är så pass integrerat mellan 
näringsliv och kommun. Den strategi som kallas Mobiliseringsmodell går ut på att både 
kommun och näringsliv driver på och tillsammans försöker utveckla det lokala 
näringslivet vilket vi anser är fallet i Luleå.   

 

5.7 Sammanfattande modell  

 
 Sollefteå Örnsköldsvik Umeå Lycksele Kalix Luleå 

Näringslivsbolag Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Ansvar Delvis Ja Delvis Ja Delvis Delvis 

Mötesplatser för generationsskifte  Nej Delvis Nej Delvis Ja Nej 

Utbildning Nej Ja Nej Ja Ja Nej 

Handlingsplan Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Samarbete med företagsförmedling Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Antalet företag som står inför generationsskifte 200-300 st Ingen uppgift 1000-1500 st 15-20 st 100-tal Ingen uppgift 

Svenskt Näringslivs ranking 2008 275 77 181 238 271 170 

 



 62 

6. Slutsatser 

I kapitel 6 redogör vi för de slutsatser som vi kommit fram till utifrån den analys och 
diskussion som förts i kapitel 5. För att lättare kunna återkoppla slutsatserna till vår 
problemformulering och syfte har vi valt att återge dem igen i inledningen av detta 
kapitel. Kapitlet avlutas med en metod diskussion. 

 
Problemformulering 
 
Hur har kommunerna förberett sig för att underlätta de kommande generationsskiften i de 
privata företagen i kommunen? 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att studera om kommunernas näringslivsavdelningar har några 
handlings/ stimuleringsplaner för att underlätta och stödja generationsskiften bland 
företag som finns etablerade i respektive kommun.  

6.1 Slutsatser 

 
Studien visar att merparten av kommunerna som deltagit inte har förberett sig speciellt 
väl för de kommande generationsskiftena i näringslivet. En del av kommunerna har 
visserligen genomfört utbildningar i ämnet och även tagit upp dessa frågor på olika 
seminarier. Sammantaget anser vi dock att kommunerna inte förstår vilket stort ansvar de 
har i dessa frågor. Av de sex kommuner som medverkade i undersökningen var det 
exempelvis endast en kommun (Lycksele) som hade en handlingsplan för dessa frågor. 
Ett första steg i rätt riktning vore enligt oss att kommunerna satte sig ner och skapade en 
handlingsplan för hur denna problematik ska behandlas. En annan detalj som ytterligare 
stärker bilden av att kommunerna inte arbetar speciellt mycket med denna fråga är att 
hälften av kommunerna inte har någon uppfattning om hur många företag som kommer 
att genomföra ett generationsskifte inom de närmsta åren. De kommuner som har ett 
generellt bra underlag på detta är de tre minsta (Sollefteå, Kalix och Lycksele). Det är 
självklart lättare för dessa kommuner att ha en större insikt i hur det ser ut men statistik 
över detta är inte speciellt svårt att plocka fram vilket även de större kommunerna borde 
klara av enligt oss.  
 
Att ha ett underlag över hur det ser ut i kommunen är något som måste finnas för att 
kunna jobba mer förebyggande i dessa frågor ska kunna göras. Att jobba förebyggande 
tror vi är den viktigaste faktorn för en kommun som vill lyckas med generationsskiftena i 
det lokala näringslivet. Det går inte att börja jobba med frågan när företagen tar upp det 
som en akut fråga på agendan, då är det allt som oftast redan för sent tror vi. 
Kommunerna måste istället jobba mer med information, rådgivning och utbildning för att 
underlätta detta arbete enligt oss. Kommunerna tycks, med några få undantag ha en 
relativt bra kommunikation ut till näringslivet. Problemet är bara det att just denna fråga 
rörande generationsskiften inte tas upp i den utsträckning som skulle behövas. 
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Flera av de kommuner som är med i denna studie anser sig inte ha något ansvar i denna 
fråga vilket vi anser är att göra det lite för lätt för sig. Generationsskiften i ett företag är 
givetvis i första hand det enskilda företagets ensak men som kommun måste problemet 
ses i ett större sammanhang enligt oss. Precis som Lycksele kommuns näringslivschef 
menade så gäller det för kommunerna att ”kratta i manegen” för att underlätta för 
företagen. Detta kan få sammanfatta hur vi ser på denna problematik och vilket det 
största problemet hos kommunerna är. Generationsskiften som misslyckas och som leder 
till nedläggningar kommer alltid ha en negativ effekt på kommunen oavsett vilket ansvar 
kommunen anser sig ha.   

6.2 Metoddiskussion 

 
I vår studie har vi ett relativt litet underlag med endast sex stycken kommuner som 
medverkat. Detta gör att studiens generaliserbarhet blir något mindre vilket vi också är 
medvetna om. Vi anser dock att tendenser går att se utifrån denna studie och jämföra med 
tidigare undersökningar i ämnet. I och med att vi använde oss av telefonintervjuer 
försvann chansen för oss att ta del av respondenternas kroppsspråk exempelvis. Även 
detta är vi medvetna om, men vi anser trots detta att vi fått ut den information som vi 
ville av de intervjuer som har genomförts. 
 
Valet att använda sig av intervjuer istället för exempelvis enkäter anser vi var ett bra val. 
Detta eftersom vi fick svar på det syfte vi hade före studien påbörjades, som var att 
undersöka om kommunerna hade förberett sig på den kommande generationsväxlingen i 
näringslivet. Detta hade kanske gått att undersöka med hjälp av enkäter också men enligt 
oss hade risken varit att vi inte fått lika utförliga svar då. Vi hade heller inte haft chansen 
att ställa följdfrågor till respondenterna där vi ansåg att mer information fanns att hämta 
eller vid några oklarheter. 
 
Den intervjuguide som använts i denna studie har enligt oss fungerat relativt bra. Att vi 
skapade en sammanfattande modell utifrån den teoretiska referensramen och utgick från 
denna modell när vi skapade intervjuguiden gjorde att detta arbete underlättades. På detta 
sätt fick vi en sorts röd tråd genom arbetet vilket underlättar både för oss som författare 
och läsaren av uppsatsen. Att vi valde att genomföra en liten pilotstudie innan vi 
genomförde intervjuerna anser vi var viktigt eftersom vi då fick möjlighet att ändra de 
brister eller oklarheter som fanns i frågorna. Trots detta fanns det ändå saker som kunde 
ha gjorts bättre i intervjuguiden. En av frågorna som vi hade med var till exempel om 
respondenten ansåg att kommunens roll i näringslivspolitiken hade förändrats jämfört 
med exempelvis för 20 år sedan. Detta visade sig inte vara speciellt lätt att svara på för 
respondenterna eftersom de flesta av dem inte hade jobbat så länge inom 
näringslivspolitiken. Det här är något som vi sedan varit tvungen att ta hänsyn till i 
arbetet med resultat och diskussion. Denna fråga är samtidigt svår att svara på eftersom 
en fråga där respondenten ska försöka minnas så långt tillbaka i tiden inte är lätt vilket vi 
insett nu i efterhand. De teman vi använt oss av i intervjuguiden anser vi varit av relevant 
sort vilket också visat sig i diskussionen där återkopplingen till vår referensram varit bra. 
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De etiska aspekterna i denna studie anser vi uppfyllts i relativt stor utsträckning. En detalj 
som vi kunde ha gjort bättre var att skicka ut en kopia av den transkribering vi gjorde till 
varje enskild respondent och bett dessa om ett godkännande. Detta för att rensa bort 
eventuella missuppfattningar eller feltolkningar av materialet. En detalj som vi 
diskuterade innan vi genomförde intervjuerna var frågan om vi ville ha med 
respondentens namn i undersökning. Vi kom fram till att detta inte var relevant vilket 
gjorde att vi endast frågade respondenten om ett godkännande att använda kommunens 
namn. Intervjuerna anser vi fungerat tillfredställande utifrån de förutsättningar som fanns. 
De flesta av respondenterna har försökt svara bra och utförligt på de frågor vi haft med i 
intervjuguiden. Något som också diskuterades innan intervjuerna genomfördes var om vi 
skulle försöka hitta en tid för intervjuer där vi var på plats, där denna möjlighet fanns som 
i Umeå exempelvis. Detta alternativ valdes dock bort eftersom vi ville att alla 
kommunerna skulle ha haft samma förutsättningar under intervjuerna.  
 
Urvalet till studien anser vi vara av relevant sort utifrån det syfte vi hade med 
undersökningen. Valet att ta med tre mindre och tre större kommuner anser vi vara bra nu 
i efterhand, detta har gjort studien mer intressant anser vi . Något som eventuellt hade 
kunna ha förbättrats i denna studie är att ta med kommuner som är spridda lite mer 
geografiskt i Sverige. Vi hade dock inte någon frågeställning som rörde denna jämförelse 
i studien. En annan detalj som kan diskuteras är det faktum att de respondenter vi hade 
med i studien i några få fall inte hade samma yrkesroll i kommunen. Vi tror dock att en 
näringslivsutvecklare har i princip samma kunskap runt dessa frågor som en 
näringslivschef vilket gör att studien inte bör ha förlorat något på detta faktum. Något 
som kan ha påverkat studiens resultat är det faktum att studiens respondenter har arbetat 
olika länge med näringslivspolitiken vilket kan göra att kunskapen kan skilja sig åt en del 
om vilka satsningar som genomförts exempelvis. Vi tror dock inte att detta påverkade 
studien eftersom vi skickade ut våra frågor några dagar före intervjun genomfördes vilket 
gjorde att respondenten hade möjlighet att rådfråga andra personer på 
näringslivsavdelningen rörande frågorna. 
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7. Sanningskriterier 

I kapitel 7 diskuterar vi studiens validitet och reliabilitet samt överförbarhet. Validiteten 
redogörs för att fastställa att vår undersökning genomförs utifrån det syfte vi har med 
uppsatsen, det vill säga att vi mäter det vill skall mäta. Vi redogör sedan för reliabiliteten 
för att kontrollera giltigheten i resultatet. Slutligen diskuterar vi överförbarheten av 
studien för att se om den kan appliceras till andra studier eller grupper samt förslag på 
fortsatta studier. 

  

7.1 Validitet 

 
Vi har vid genomförande av studien använt oss av en kvalitativ metod i form av 
djupintervjuer med sex utvalda kommuner. Vi har hela tiden under arbetets gång 
medvetet kontrollerat att vår undersökning genomförs med målet att besvara 
problemställningen. Vi har därför kontinuerligt säkerhetsställt att vi med hjälp av den 
teoretiska referensram som framtagits, samt problemformuleringen kunnat kontrollera att 
vi mäter det vi skall mäta.(Bryman & Bell, 2005) Kontrollen har bland annat skett med 
hjälp av en pilotstudie på utvalda personer i vår dagliga närhet. Vi anser därmed att 
studien håller en hög validitet eftersom kontinuerliga återkopplingar gjorts till 
problemformuleringen. 

7.2 Reliabilitet  

 
Det tillvägagångssätt som vi använt oss av i denna undersökning genom djupintervjuer 
har enligt oss givit det material som vi eftersträvat. Anledningen till det är att frågornas 
struktur har utarbetats utifrån den sammanfattande modell som vi presenterade sist i den 
teoretiska referensramen. I denna modell har vi delat in de områden, som vi identifierat 
att kommunen har ett ansvar eller en roll att spela i olika teman.  
 
Strukturen på intervjufrågorna konstruerades så att intervjuerna genomfördes som ett 
vanligt avslappnat samtal utan att respondenterna kände sig kontrollerad eller styrd, utan 
fick möjligheten svara på frågorna fritt utan påverkan. Respondenterna gavs även 
möjligheten att själva utveckla frågorna i den riktning som undersökningen var menad. 
Det medförde att vi fick möjligheten att ställa följdfrågor och begära att respondenten 
förtydligade den information som respondenten lämnade, för att öka tillförlitligheten. För 
att säkerhetsställa tillförlitligheten ytterligare samt minska risken för feltolkningar i 
analysen av det empiriska materialet har vi transkriberat samtliga djupintervjuer som 
genomförts.  
 
Slutligen så upplever vi att reliabiliteten i vår uppsats utifrån genomförda kriterier ovan 
som hög.  
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7.3 Överförbarhet 

 
Bryman och Bell, (2005) skriver att vid kvalitativa undersökningar handlar om att gå på 
djupet och inte på bredden inom ett ämne. Därmed tenderar överförbarheten av studien 
till andra grupper eller miljöer att minska.  
 
Vi inser här att möjligheten till en hög överförbarhet av denna studie minskar genom den 
kvalitativa undersökning som vi genomfört. Eftersom om vi förändrar miljön och de 
sociala förutsättningarna är sannolikheten för att studiens resultat skulle kunna avvika om 
den genomfördes på en annan ort eller vid ett annat tillfälle. Dock tror vi utifrån ämnets 
allt större aktualitet att resultatet kanske inte skulle skilja sig nämnvärt vid en 
undersökning av andra kommuner. Detta eftersom ämnet relativt nyligen har kommit på 
kommuners agenda så de har inte hunnit inse vilken roll och ansvar de har i denna fråga.  

7.4 Förslag på framtida studier 

 
Studier inom generationsskiftesproblematiken har de senaste åren aktualiserats mer och 
mer. Studier inom området har som vi nämnde vid inledningen av uppsatsen har 
mestadels inriktats från företagens perspektiv.  Vi valde att studera ur ett annat perspektiv 
genom att studera hur utvalda kommuner hanterar denna fråga. Nu när den kvalitativa 
undersökningen är genomförd kan vi se att det finns en hel del brister i kommuners syn 
och hantering av generationsskiftesfrågor i kommunen. Med anledning av detta har vi ett 
tre förslag på hur framtida studier inom ämnet kan utvecklas. 
 
Det första förslaget är att studera vilka effekter de utbildningssatsningar som vissa 
kommuner arrangerar för framtida företagare och företagsledare för att se vilka 
näringslivseffekter de har haft.  
 
Det andra förslaget är att undersöka vilka negativa effekter kommunen utsätts för när 
generationsskiften i företag inte genomförs eller misslyckas på grund av för dålig 
förberedelse.  
 
Tredje och sista förslaget är att bedöma företagens uppfattning om vilken 
näringslivsservice kommunen bör eller kan tillhandahålla. Detta för att kommunen skall 
få en bild av vilka förväntningar företagen i kommunen har när det service till företagens 
generationsskiftesarbete.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor till Näringslivskontoren 

 
Organisation 
1. Beskriv näringslivskontorets arbetsuppgifter, organisation i stort 

  
 – Vad har näringslivskontoret för mål med sin verksamhet? 
  
 – Hur ser verksamhetens uppdrag ut ifrån kommunledningen? 

 
1.2. Har näringslivskontoren någon verksamhetsplan för att hantera generationsskiftes 
frågor? 

 
Kommunikation  
2. Hur arbetar ni med kommunikationen till näringslivet? 
 

 2.1 Vilka hinder upplever ni i kommunikationen med näringslivet? 
  
 2.2 Skulle kommunikationen kunna förbättras och i så fall hur? 
  
 2.3 Har näringslivet kunskap i vilket utbud av tjänster som ni erbjuder företag i  
 kommunen?  
  
 2.4. Genomförs någon undersökning bland näringslivet hur de ser på  
 näringslivskontoret? 
 

Kommun/ Samhällsintresse 
3. Ser kommunen några problem med generationsskiftesproblematiken bland 
företagen i kommunen? 
 
3.1. Har kommunen någon uppfattning om hur många företagare som står inför ett 
generationsskifte i kommunen? 
 
– I så fall, hur många arbetstillfällen berörs? 
 
3.2. Har kommunen något intresse att medverka till att öka möjligheten till lyckade 
generationsskiften? 

 
3.3. Vilket ansvar anser ni att kommunen har i generationsskiftesfrågor? 
 
3.4 Vilka möjligheter har näringslivskontoret att underlätta arbetet med ägarskiften? 
 
 
 



 

Mötesplatser 
Har kommunen tidigare genomför/ bedrivit någon företagspool, diskussionsforum där 
företagare har möjligheten att utbyta erfarenheter och funderingar 
 
– Om ja, hur såg detta arrangemang ut och vilka resultat gav det? 
 
– Om nej, skulle det vara något för näringslivskontoren att genomföra. 
 
3.4. Jobbar kommunen aktivt för att underlätta mötet mellan köpare och säljare av  
företag? 

 
Utbildning 
4. Har kommunen arrangerat någon utbildningssatsning inom generationsskiftes 
området?  
– Om ja, hur såg detta arrangemang ut och vilka resultat gav det? 
 
– Om nej, skulle det vara något för näringslivskontoren att genomföra? 
 
Näringslivsklimat 
5. Har näringslivskontoret något samarbete med någon annan näringslivsorganisation  
som arbetar för utvecklingen av näringslivet, ex Arbetsförmedling, Länsstyrelse 
 
5.1. Upplever ni att det finns någon skillnad i kommunens roll i näringslivspolitiken 
nu jämfört med för exempelvis 20 år sedan? 
 
5.2. Hur stor del av avdelningens arbetstid går till att bearbeta nyetableringar jämfört  

 med att ge service till existerande företag i kommunen? 
  
 5.3. Genomför näringslivskontoren några egna studier kring företagens situation i  
 kommunen? 
  
 5.4. Har näringslivskontoret genomfört någon undersökning gällande företagens  
 uppfattning kring näringslivsklimatet i kommunen? 
  
 – Om ja, hur såg resultatet ut? 
   
 

 
  
 

 
 
 
 
 



 

Bilaga 2. E-post formulering till respondenterna inför intervjun 

 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Umeå universitet som heter Martin Lundberg och Dan Nordin. 
Just nu håller vi på med vår C-uppsats inom Företagsekonomi.  
 
Uppsatsen behandlar problematiken runt den åldrande delen företagare i kommuner idag. 
Syftet med studien är att undersöka om kommuner har någon handlingsplan/åtgärdsplan 
för att på något sätt underlätta de generationsskiften som kommer att ske i många företag 
inom en snar framtid.  
 
Vi skickar i detta mail med de intervjufrågor som vi kommer att beröra under intervjun 
som vi tidigare har inbokat med Er per telefon. Om ni har några frågor gällande intervjun 
eller frågorna vi skickar med är ni välkommen att kontakta oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Martin Lundberg  
marrelundberg@hotmail.com 
Tel. 070-331 86 22 
 
Dan Nordin 
Dano0007@student.umu.se 
Tel. 070-246 48 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


