Funderar ni på
ägarskifte?
Hur känns det
- egentligen?
Handledning till informationsfilmer
om ägarskifte i de gröna näringarna.

Introduktion
Den här handledningen vill hjälpa dig som rådgivare i ett ägarskifte att väcka frågor om
de mjuka värdena som finns och som är en förutsättning för att ett ägarskifte ska bli
långsiktigt hållbart. Handledningen fungerar även bra för er som börjat fundera kring
ägarskifte och vad det skulle innebära för er.
För att skapa en bra situation för alla inblandade så kommer olika aspekter av ett
ägarskifte behöva diskuteras. Ett ägarskifte är en långsiktig process där alla inblandade
ska kunna känna sig trygga med utvecklingen och relationen även efter ett genomfört
ägarskifte.
Filmerna finns tillgängliga på YouTube men nås enklast via vår hemsida:
http://hushallningssallskapet.se/generationsskifte/vaga-prata-agarskifte/
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Tre lösningar
Den första filmen presenterar tre ägarskiften som genomförts på olika sätt.
Vi får träffa Sten, Ann och Anders på Stora Tollby gård på Gotland, Caroline och Maria på Stormyrbergets lantgård i Norrbotten samt Magnus och
Håkan från Kvarnlyckans gård i Halland.

Frågor att fundera kring:
»» Vilka är era drivkrafter? Vad är det som gör att ni vill driva gården vidare?
»» Vad har gjort att ägarskiftet blir aktuellt för er del?
»» Till överlämnaren: Hur ser du att dina beslut kommer att påverka de andra
inblandade?
»» Till de andra: stämmer det?
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Tänka likadant
Den andra filmen tar upp frågor om förväntningar, vikten av att vara överens, gemensamma mål med ägarskiftet men poängterar även att de mjuka
värdena är viktiga för det fortsatta processen i ägarskiftet.

Frågor att fundera kring:
»» Vilka förväntningar finns på mig? Vilka förväntningar har jag på de andra?
»» Vad har ni alla berörda för gemensamma mål med ägarskiftet?
»» Caroline fick rådet att lösa de mjuka värdena först. Men vilka är de mjuka värdena
för er? Och hur löser ni dem?
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Rättvisan
Den tredje filmen resonerar kring rättvisan och hur de har hanterat kompensation till barn eller syskon. På de tre gårdarna har de hittat olika lösningar på rättviseaspekten.

Frågor att fundera kring:
»» Vem av personerna i filmen identifierar du dig mest med? Varför?
»» Vilka risker ser ni för orättvisor i just ert ägarskifte? Hur kan de påverka er relation?
»» Tänk er att ni firar jul tillsammans om några år när ägarskiftet är klart. Beskriv
stämningen runt julbordet!
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Arbeta tillsammans
Den fjärde filmen fokuserar på tiden efter ägarskiftet och att gården/företaget ska skötas även efter att ägarskiftet är genomfört. Här finns möjlighet att
fundera och resonera kring framtiden.

Frågor att fundera kring:
»» Hur ser era roller ut efter ägarskiftet? Vad behöver ni göra för att rollerna ska bli
tydliga för anställda, kunder och leverantörer?
»» Ägarskiftet är en stor förändring för alla inblandade. Kommer ni att behöva ändra
ert sätt att tänka eller arbeta, och i så fall hur?
»» Till övertagaren: Vad behöver du från överlämnaren för att kunna utveckla företaget på bästa sätt? Till överlämnaren: Vad behöver du från övertagaren för att kunna
bidra till företaget på bästa sätt?
»» Maria säger att de har ett bra diskussionsklimat. Hur skulle du beskriva ert diskussionsklimat? Vad är ett bra respektive dåligt diskussionsklimat?

Hur kan filmerna användas?
Filmerna med frågeställningarna kan användas på flera olika sätt. Det kan vara i samband med en större sammankomst med tema ägarskifte. Då kan filmerna och frågorna
vara en inledande programpunkt för att sätta igång samtal och diskussioner och finnas
med som en grund inför kommande diskussioner kring ekonomi och juridik. Vid ett sådant tillfälle fungerar samtal om 2-4 personer bra. Avsätt mellan 5-10 minuters diskussionstid efter varje film.
Vid ett första rådgivningstillfälle kan filmerna fungera i de inledande diskussionerna
så att de inblandade mer aktivt kan börja prata om vilka känslor som kan tänkas uppkomma i processen.
Filmerna fungerar även hemma vid köksbordet där de inblandade i lugn och ro kan se
filmerna och efterhand diskutera frågeställningarna efter varje film.
Tänk på att:
»» kolla av så att alla berörda av ägarskiftet är med vid inledande möten.
»» se till att alla kommer till tals och får möjlighet att säga sin mening.
»» skriv gärna enkla anteckningar på överenskommelser eller några ledord som ska
känneteckna ägarskiftet. Påminn varandra under ägarskiftesprocessen och kolla av
så att ni följer de ledord ni kommit överens om.

Avslutande reflektioner
Målsättningen med filmerna är inspirera till goda samtal om hur ägarskiftet påverkar
relationerna i de inblandade parterna. Fundera tillsammans över vad som ska känneteckna ert ägarskifte och den process ni går in i. Är det öppenhet, tolerans och respekfullhet? Ödmjukhet, försiktighet eller tydlighet? Oavsett vad ni kommer fram till har ni
tagit ett steg framåt mot ett känslomässigt lyckat ägarskifte.
Lycka till med era diskussioner och reflektioner!
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