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INLEDNING

Den här guiden handlar om generationsväxling. Den är framtagen till dig 
som driver eller ska starta ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) i 
Östergötland. Vi tror att generationsväxling kan vara en framtida väg för 
ASF för att skapa hållbara och konkurrenskraftiga verksamheter. Har du 
frågor bistår Coompanion med rådgivning. 

Lycka till med utvecklingen av ditt sociala företag! 

Arbetsintegrerande sociala 
företag (ASF) skapar nya 
vägar in på arbetsmarknaden 
för grupper som står långt 
ifrån den.
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VAD INNEBÄR GENERATIONSVÄXLING?

Inom en femårsperiod kommer var fjärde småföretagare i Sverige att gå i pen-
sion. Långt ifrån alla har en naturlig efterträdare. Det innebär att nära 30 000 
företag riskerar att läggas ned, helt i onödan. Vi riskerar inte bara att förlora 
företag, utan också arbetstillfällen. Därför är det viktigt att säkerställa dessa 
företags fortlevnad genom generationsväxling, och skapa en attraktiv regional 
miljö där hållbara företag utvecklas.

Framför oss har vi nu ett 
utmanande generationsskifte 
 på arbetsmarknaden, som 
kommer påverka vår region  
– och hela vårt samhälle.

Ett alternativ som nu diskuteras, är att undersöka möjligheterna för ASF att 
ta över mindre bolag (enmans- eller fåmansföretag) där företagsledaren är 
på väg att gå i pension. 

Båda parter har mycket att vinna på idén. För företagsledaren innebär 
det att dennes företag och livsverk kan leva vidare. Den ursprungliga äga-
ren kan vara fortsatt delaktig några år som konsult, och vägleda den nya 
arbetsgruppen. I gengäld får den avgående företagsledaren ett ASF, där 
medarbetarnas befintliga kompetens och/eller potential är noga matchade 
för att passa verksamheten. Dessa personer har eller kan få kunskap om 
ekonomi, administration och kund- och leverantörskontakter. Samtidigt har 
de tillgång till de stödresurser som ofta behövs i ett litet företag. På så sätt 
säkerställs möjligheterna för företagets fortlevnad.

Generationsväxling innebär att ett företag överförs från en  
generation till en annan, eller att det tas över av anställda  
eller utomstående part.
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Många ASF står inför precis samma utmaningar som andra företag och 
upplever svårigheter med exempelvis rekrytering, hållbara affärsidéer, del-
aktighet, ledarskap och inte minst finansiering. Att ta över ett befintligt  
företag genom generationsskifte kan därför innebära stora fördelar. Här finns 
en produkt/tjänst som redan är känd och som har en inarbetad kundkrets. 
Här finns etablerade samarbeten med underleverantörer och en värdefull 
kunskap om företagets produkt/tjänst, som tagit många år att förvärva. 

För att lyckas med en generationsväxling krävs till att börja med en uttalad  
vilja från alla parter, såväl från den avgående företagsledaren som de  
personer som övertar företaget, men också från Arbetsförmedlingen (AF). 
En långsiktig plan för övertagandet, där tidigare ägare är med som stöd 
den första tiden är också viktigt – och att personkemin fungerar. Det finns 
även en rad andra kriterier som behöver uppfyllas

• Båda parter behöver vara överens om företagets värde

• En tidplan behöver upprättas, som gärna sträcker sig 
över minst ett år, där ASF får växa in i verksamheten, 
lära sig företagsrutiner och lära känna både 
leverantörer och kunder

• Förra ägaren bör finnas kvar som seniorkonsult och 
rådgivare

• Tid och upplägg för arbetsträning innan – och villkor för 
konsultering efter övertagandet, behöver klargöras i ett 
avtal, med rimliga ersättningsnivåer

• En lämplig utbildning behöver finnas inbyggd i en 
modell eller kompletteras av utbildningsaktörer

• Sammansättningen i det ASF som övertar verksamheten 
behöver testas i praktiken

En framgångsrik generationsväxling kräver också att det finns en stark drivkraft 
att driva företag. En ideal lösning vore därför att man i ett tidigt skede har en 
dialog med Arbetsförmedlingen (AF) som sedan kan hjälpa till med matchning  
och hitta de arbetssökande som har rätt yrkesbakgrund och ett genuint  
intresse för den bransch som är aktuell. Tillsammans med AF kan också arbets- 
träning, inför en anställning i företaget, samt utbildningsinsatser, planeras.

GENERATIONSVÄXLING 
- EN FRAMTIDA VÄG FÖR HÅLLBARA ASF

För en framgångsrik generationsväxling krävs en uttalad vilja från alla parter
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METOD FÖR ATT MÖTA UTMANINGARNA

UTMANING LÖSNING

Ägaren är känslomässigt bunden 
och har svårt att lämna sitt livsverk.

Försök att tidigt i processen skapa en god relation till förra ägaren. Visa intresse för hur 
personen byggt upp sitt företag. Se till att processen tar tid och be ägaren vara kvar som 
senior konsult. Då kan han/hon sakta vänja sig vid att jobba lite mindre för att till sist 
lämna sitt företag. 

Ägaren vill att allt ska vara som 
förut och har önskemål om företagets 
fortsatta verksamhet, som inte 
linjerar med den vision ASF har. 

Tidigare ägare har förmodligen lagt ner mycket tid och kärlek på sitt företag. Att då se 
någon annan ta över, som inte vill fortsätta i samma linje som tidigare, kan vara svårt. 
Försök få tidigare ägaren att se möjligheterna att utveckla företaget och på så sätt göra 
det mer bärkraftigt och hållbart. 

Svårigheter med att hitta personer 
som både har kunskap och är 
lämpliga att ta över företaget.

Det är viktigt att personen som tar över har en drivkraft och en vilja att driva företag. 
Kunskap kan man alltid få genom utbildning. Arbetsförmedlingen har en viktig roll att 
handplocka personer med olika bakgrund och kompetens för att matcha dessa mot 
företagets behov.  

Problem att värdera företaget. En värdering behöver alltid göras av en utomstående partner och det finns företag som är 
specialiserade på detta. Kontakta Coompanion så hjälper vi dig att hitta de kontakter du 
behöver.

Bristande planering för kommande 
ägarskiftet.

Chanserna att skapa en lyckad generationsväxling ökar om den tidigare ägaren 
långsiktigt har planerat överlämnandet och är införstådd i hur ett ASF fungerar. Här 
behöver resurser tillsättas för att upplysa företag som står inför generationsväxling om 
möjligheten att ASF kan ta över verksamheten. Vi har också utvecklat en modell för att 
visa de olika faserna, i processen för skiftet. 

Personkemin stämmer inte. Det finns exempel på generationsskiften som inte lyckats på grund av att personkemin inte 
stämmer mellan tidigare ägare och ASF. Rätt personkemi är en viktig faktor för att det ska 
fungera och därför bör man in ett tidigt skede träffas tillsammans. Om det känns bra kan 
parterna prova att arbeta tillsammans under en kortare tid för att se om man fungerar ihop.

Avsaknad av person för 
arbetsträning.

Här är det viktigt att ha en dialog med Arbetsförmedlingen och att de hjälper till att hitta 
lämpliga personer som kan arbetsträna på det aktuella företaget efter generationsskiftet. 

Ett generationsskifte där ASF tar över ett mindre företag, har som vi sett många 
fördelar. Men det finns också en del utmaningar, inte minst för den tidigare 
ägaren. Därför har vi formulerat en metod för att möta dessa.
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MODELL FÖR GENERATIONSSKIFTE

Här intill presenteras en modell med tre faser för den process 
som inleds efter det att samtycke finns om köpeskillingen och 
båda parter är överens om övertagandet.

Förberedelse och utbildning där ASF tillsammans med 
avgående ägare och Arbetsförmedlingen lägger upp 

praktik, arbetsträning och kompletterande utbildningar. 
Överföring av kunskap är en viktig del av denna fas.

Den sista fasen innebär att generationsväxlingen trätt 
i kraft och att gruppen som tagit över företaget och 

driver verksamheten med den överlämnande parten i en 
seniorroll, över en i förväg bestämd tid.

Det formella skiftet för ägandet, där det krävs samförstånd 
från båda parter för respektive parts intressen och situation. 
Här krävs ett noga genomarbetat underlag, där parterna är 

överens om vilka villkor som ska gälla för den seniorroll 
som den tidigare ägaren ska anta, samt över vilken 

tidsperiod detta ska gälla.
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FINANSIERINGSMODELL

Ett generationsskifte kräver inte bara en noggrann planering och matchning av 
rätt kompetens, det krävs också en modell för finansiering. Beroende på graden 
av samsyn och kostnad för själva företaget kan modellen behöva modifieras.

Delbetalning genom kostnadsfri  
arbetsträning och praktik

Affärsverksamheten fortsätter att drivas utan 
uppehåll, med ny arbetskraft från ASF i form 
av praktik och arbetsträning. Arbetsinsatserna  
avlönas ej utan värderas – och utgör en första 
delbetalning. Om beloppet är större än den in-
arbetade tiden, kan en avbetalningsplan upp-
rättas för ASF, för den resterande tiden. Avgå-
ende företagare behåller en inteckning eller 
fordran med företagets värdering som säkerhet 
till full betalning är erlagd. 

Nyanställning vid täckning

Om företaget inte har ekonomi att anställa 
flera personer direkt kan en ekonomisk kalkyl 
göras och en plan utformas för nyanställningar 
när inkomsterna täcker dessa. Det är den mo-
dell som ASF använder sig av idag och som har 
acceptans från samhällsaktörerna. Tills dess en  
anställning är möjlig kan de arbetstränande/
praktikanterna behålla sin ersättning från det 
allmänna.

Samverkande aktörer

Den modell som skissas ovan kräver samverkan  
mellan Arbetsförmedlingen, Företagarna, Almi 
och Arbetsintegrerande sociala företag. Tillsam-
mans finns förutsättningar att skapa nya affärs-
modeller, rädda och utveckla företag som står 
inför generationsskifte, och skapa nya arbetstill-
fällen. På så sätt skapas också möjligheter att 
förhindra och minska utanförskap, genom att 
långtidsarbetslösa och personer med funktions-
hinder erbjuds anställningar i hållbara ASF.

Med finansieringsstöd

För att starta eller utveckla ett företag krävs 
ofta finansiering. Det finns en rad olika finansie-
ringsstöd att söka, exempelvis banken, Almi eller  
Microfonden. 

Finansieringsguide att ladda ned: 
https://ostergotland.coompanion.se/wp-content/
uploads/sites/25/2018/08/Finansieringsguide

Fem tips till dig som funderar på ta över ett företag 

1. Ställ dig själv frågan om du har den drivkraft som behövs för att  
starta och/eller ta över ett företag.

2. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget och dess  
produkter/tjänster.

3. Kartlägg den kompetens du och dina medarbetare/deltagare har om 
du redan driver ett ASF.

4. Ta kontakt med den tidigare ägaren och bestäm tid för en träff. Känn 
efter om ni gillar varandra. Stämmer personkemin? Bra, då kan ni 
börja lägga upp en plan tillsammans. 

5. Kontakta Coompanion så kan vi berätta vilket stöd du kan få av oss.
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Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa före-
tag. Vi finns på 25 platser i landet och erbjuder personlig rådgivning – även 
online. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger dig som vill för-
verkliga en företagsidé, skräddarsydd information, företagsrådgivning och 
utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. 

Socialt entreprenörskap är framtiden och hos Coompanion kan du som vill 
bedriva detta tillsammans med andra, ta dina första steg ihop med våra 
utbildade rådgivare. 

Välkommen att boka din rådgivning idag!

KONTAKT

Coompanion Östergötland

TELEFON 0733-64 37 40 eller 0706-38 00 82
E-POST ostergotland@coompanion.se

OM COOMPANION

ASF består av människor som arbetar 100 procent av sin egen förmåga, denna kan  
exempelvis vara nedsatt på grund av utmattningssymtom, stresskänslighet, dålig  
självkänsla eller helt enkelt alla de hinder som långtidsarbetslöshet ofta för med sig.  
Då deras förmåga att hantera en hög arbetsbelastning ofta är begränsad, kräver det  
okonventionella lösningar, som exempelvis att en anställd i ett traditionellt företag 
ersätts med två eller tre personers insatser. För att kompensera det produktionsbortfall 
som följer ett arbets- och/eller funktionshinder, utgår ett lönebidrag till arbetsgivaren. 



Region Östergötland har under 20 månader bedrivit projektet ”Fler i arbete 
via ASF i Östergötland”, vilket är ett projekt finansierat av Tillväxtverket och  
Region Östergötland. Syftet med projektet är att minska antalet personer 
som saknar sysselsättning och arbete genom en satsning på start, stimulans 
och tillväxt av arbetsintegrerande sociala företag (ASF). 

Projektet har bedrivits tillsammans med Coompanion Östergötland och länets 
arbetsintegrerande sociala företag.


