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Sammandrag: Familjeföretag är den vanligaste affärsformen i Finland och ur 

samhällets synvinkel väldigt betydande aktörer. Därför är det viktigt att lägga sig in i 

de problemområden som kan riskera familjeföretagens fortlevnad. En central faktor 

som kan stå som hinder för lyckade generationsskiften i finska familjeföretag är den 

föga kännedom om kunskap som resurs. Av den orsaken är syftet med denna 

avhandling att redogöra för vilken relationen är mellan socialisering, externalisering, 

kombination och internalisering av kunskapen i ett generationsskifte. 

Litteraturgenomgången är uppbyggd av tidigare empirisk forskning kring 

familjeföretag, generationsskiften, kunskap och kunskapsöverföring. Pilotstudien som 

används för hypotesprövning baserar sig på kombinationen av Lambrecht’s 

sexstegsmodell och Nonaka och Takeuchi’s SECI-modell insatta i en finsk kontext.   

För att uppfylla syftet utgår studien ifrån en positivistisk kunskapssyn med en 

deduktiv ansats. Den kvantitativa datainsamlingsmetoden utgörs av en 

enkätundersökning riktad till en rampopulation bestående av medlemmarna i 

Finlands urmakarförbund r.f. och Finlands guldsmedsförbund r.f. 

Resultatet av den empiriska undersökningen indikerar att socialisering, 

externalisering och kombination inleds huvudsakligen i ett specifikt stadium av skiftet, 

medan internalisering av kunskap sker starkt i två olika stadier. Vid SECI-fasernas 

inledningsskeden sker utvidgandet av kunskapen främst på en individbaserad nivå. 

Respondenterna är överlag mycket positivt inställda för utvecklande av nya metoder, 

vilka kunde effektivera kunskapsöverföringen i generationsskiften.  

Nyckelord: familjeföretag, generationsskifte, kunskapsöverföring, socialisering, 
externalisering, kombination och internalisering. 



   

 

Förord 

Jag vill börja med att tacka alla som stött mig under avhandlingens skrivprocess. Till 

först vill jag tacka Finlands urmakarförbund r.f. och Finlands guldsmedsförbund r.f. 

vilka skickade ut enkäten till sina medlemmar. Tack vare dem nådde frågeformuläret ut 

till en representativ delmängd av populationen. Tacket riktas specifikt till 

förbundssekreterarna: 

Sirkka Lindström 

Finlands urmakarförbund r.f. 

Henrik Kihlman 

Finlands guldsmedsförbund r.f. 

Förutom förbundssekreterarnas marknadsföring av enkäten vill jag även tacka min far 

Juha Karvonen och min farfar Pentti Karvonen, vilka spridit ordet om 

enkätundersökningen bland sina urmakarkollegor och via sina företagsnätverk.  

Jag vill ytterligare tacka min handledare Dr. Pia Arenius, som har utvecklat mitt 

tänkesätt, samt kommit med goda förbättringsförslag under skrivprocessens gång. 

Dessutom vill jag tacka Lektor Susanna Taimitarha, som hjälpt mig med 

hanteringen av statistikprogrammen. 

Slutligen vill jag rikta ett tack till min mamma Bettina Alm-Karvonen och min 

väninna Johanna Wikström, vilka korrekturläst avhandlingen. Ett stort tack också 

till alla nära som gett mig arbetsro och förståelse för genomförande av denna 

avhandling inom utsatt tidsram. Tusen tack! 

 



   

 

INNEHÅLL 

1	   INTRODUKTION ..................................................................................... 1	  

1.1.	   Problembakgrund ................................................................................................ 2	  

1.2.	   Syfte ..................................................................................................................... 3	  
1.3.	   Avgränsningar ..................................................................................................... 4	  

1.4.	   Definitioner och begreppsutredning .................................................................... 5	  

1.5.	   Disposition ............................................................................................................ 7	  

2	   REFERENSRAM ...................................................................................... 8	  

2.1.	   Familjeföretag och generationsskiften ................................................................ 8	  

2.1.1.	   Familjen och företaget ............................................................................ 9	  

2.1.2.	   Generationsskifte och dess stadier ........................................................ 12	  
2.2.	   Kunskap och kunskapsöverföring ...................................................................... 19	  

2.2.1.	   Tyst och explicit kunskap ....................................................................... 19	  

2.2.2.	   Kunskapsöverföring ............................................................................... 21	  
2.2.3.	   SECI-modellen ...................................................................................... 23	  

2.3.	   Kunskapsöverföring vid generationsskiften ..................................................... 28	  

2.3.1.	   Kunskapsöverföring vid generationsskiftets stadier ............................ 30	  
2.4.	   Sammanfattning av referensramen .................................................................. 36	  

3	   METODDISKUSSION ............................................................................ 37	  

3.1.	   Vetenskapsteoretiska utgångspunkter ............................................................... 37	  

3.1.1.	   Vetenskapsfilosofi och ansats ................................................................ 37	  
3.1.2.	   Val av metod .......................................................................................... 39	  

3.2.	   Forskningsmetods procedur ............................................................................. 40	  

3.2.1.	   Enkät som datainsamlingsmetod ......................................................... 40	  
3.2.2.	   Population och urval .............................................................................. 41	  

3.2.3.	   Enkätens utformning och mått ............................................................. 42	  

3.2.4.	   Insamling av datamaterial .................................................................... 44	  
3.2.5.	   Generaliserbarhet .................................................................................. 45	  

3.3.	   Operationalisering ............................................................................................. 46	  

3.3.1.	   Klassificierng  av företag ....................................................................... 46	  
3.3.2.	   Beroende variabler ................................................................................. 47	  

3.3.3.	   Övriga mått ............................................................................................ 48	  

3.4.	   Strategi för dataanalys ....................................................................................... 49	  



   

 

3.5.	   Reliabilitet och validitet .................................................................................... 50	  

3.6.	   Forskningsetik .................................................................................................... 51	  

4	   RESULTAT OCH ANALYS ..................................................................... 52	  

4.1.	   Svarsfrekvensen ................................................................................................. 52	  

4.2.	   Bakgrundsinformation om respondenterna ...................................................... 53	  

4.3.	   Hypotesprövning av SECI-faserna vid generationsskiftets stadier .................. 60	  

4.3.1.	   Hypotesprövning av socialisering ......................................................... 62	  

4.3.2.	   Hypotesprövning av externalisering ..................................................... 64	  
4.3.3.	   Hypotesprövning av internalisering ..................................................... 66	  

4.3.4.	   Hypotesprövning av kombination ........................................................ 68	  

4.4.	   Hypotesprövning av kunskapsflödet vid generationsskiftet ............................ 70	  

4.5.	   Attityder till kunskapsöverföring ....................................................................... 73	  

4.6.	   Sammanfattning och diskussion av resultat och analys .................................... 75	  

5	   DISKUSSION OCH SLUTSATSER ........................................................ 78	  

5.1.	   Diskussion ......................................................................................................... 78	  

5.2.	   Företagsmässiga implikationer ......................................................................... 82	  
5.3.	   Studiens kvalitet och begränsningar ................................................................. 83	  

5.4.	   Förslag till fortsatt forskning ............................................................................. 84	  

6	   KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................ 86	  

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Följebrevet ........................................................................................................... 91	  

Bilaga 2 Frågeformuläret på svenska .............................................................................. 92	  

Bilaga 3 Frågeformuläret på finska .................................................................................. 97	  

Bilaga 4 Påminnelsebrevet ............................................................................................. 102	  

Bilaga 5 Kritiska värden för Chi2 –testet (Borg & Westerlund, 2006) ........................... 103	  

  

TABELLER 

Tabell 1 Kön och åldersfördelning av respondenterna ................................................... 54	  



   

 

Tabell 2 Respondenternas utbildningsgrad .................................................................... 54	  

Tabell 3 Typvärden av kunskapsteknikerna i generationsskiftets sju stadier ................. 61	  

Tabell 4 Mediantest av socialiseringfasens relation till generationsskiftets första 
stadium ........................................................................................................... 62	  

Tabell 5 Chi2-test på socialisering .................................................................................... 63	  

Tabell 6 Mediantest av externaliseringfasens relation till generationsskiftets andra 
stadium ........................................................................................................... 65	  

Tabell 7 Chi2-test på externalisering ................................................................................ 65	  

Tabell 8 Mediantest av internaliseringsfasens relation till generationsskiftets andra 
stadium ............................................................................................................ 67	  

Tabell 9 Chi2-test på internalisering ................................................................................ 68	  

Tabell 10 Mediantest av kombinationsfasens relation till generationsskiftets femte 
stadium ........................................................................................................... 69	  

Tabell 11 Chi2-test på kombination .................................................................................. 69	  

Tabell 12 Statistik på attitydfrågor om extern erfarenhet och formellt 
generationsskifte .............................................................................................. 71	  

Tabell 13 Statistik på attitydfrågor om uppfattningen av kunskapsöverföringen ........... 73	  

  

FIGURER 

Figur 1 Avhandlingens uppläggning ................................................................................... 7	  

Figur 2 Trecirkelmodellen av Tagiuri och Davis, 1996 (Fri översättning) ...................... 11	  

Figur 3 Sexstegsmodellen av Lambrecht, 2005 (Fri översättning) ................................. 18	  

Figur 4 SECI-modellen av Nonaka och Takeuchi, 1995 (Fri översättning) .................... 24	  

Figur 5 Kunskapsöverföring vid generationsskiftets stadier (Egen illustration 
baserad på pilotstudien av Karvonen, 2012) ................................................. 32	  

Figur 6 Den deduktiva processen av Bryman och Bell, 2013 (Fri översättning) ............ 38	  



   

 

Figur 7 Åldersfördelning av de deltagande familjeföretagen ........................................... 55	  

Figur 8 Procentuell fördelning av efterträdare inom familjen ........................................ 57	  

Figur 9 Illustrering av de sju respondenter som varken har deltagit i ett 
generationsskfite eller har en efterträdare inom familjen som kan ta över 
verksamheten .................................................................................................. 58	  

Figur 10 Antal generationsskiften i relation till företagets storlek och ålder ................. 59	  

Figur 11 Uppskattat antal år för genomförande av generationsskifte. ............................ 74	  

 

 

 



1 

 

 

1 INTRODUKTION 

Den procentuella andelen av familjeföretag i Finland är omkring 80 %, av vilka 

majoriteten består av små till medelstora företag (Familjeföretagens förbund r.f., 

2014a). En exakt andel för den dominerande affärsformen är dock svår att estimera 

eftersom det finns variationer i tolkningen av ett familjeföretag, framförallt när det 

kommer till familjemedlemmarnas ägar- och ledarskapsandelar (Tagiuri & Davis, 

1996). Samspelet mellan familjen, företaget och ägarskapet är de faktorer som bidrar 

till de största skillnaderna gentemot icke-familjeföretag (Chrisman, Chua & Sharma, 

1999). Det unika samspelet utformar verksamheten i enlighet med familjens vilja och 

visioner, samt ger form för nya generationsskiften familjemedlemmar emellan. 

Trots att familjeföretag ofta förs vidare från generation till generation är det ändå ingen 

självklarhet. Den yngre generationens vilja, engagemang och delaktighet i 

verksamheten är bundet till kvarlevandet av familjeföretaget inom familjen (Björnberg 

& Nicholson, 2012). Övriga faktorer som påverkar familjeföretagets överlevnad är 

bland annat efterträdarens innovativa och kreativa tänkesätt, samt förmågan att snabbt 

ändra på företagsmiljöförhållanden på den konkurrensutsatta marknaden (Duh, 2014). 

Dylika orsaker kan bidra till att den yngre generationen känner sig pressad att ta över 

verksamheten.  

Ansvaret känns än mer betungat i och med att den del av den äldre generationen som 

står inför pension fortfarande hör till den snabbt ökade populationen efter andra 

världskriget, ”the baby boomers”, vilka utmanar Finland på makroekonomisk nivå 

p.g.a. att familjeföretagen står för en stor del av den totala sysselsättningen och landets 

BNP (Malinen, 2001). Av den här orsaken är det viktigt att familjeföretag inte läggs ner, 

utan utvecklar sina konkurrensfördelar, ökar lönsamheten och förbättrar den 

långsiktiga prestandan. En strategi som kan vara familjeföretagen till hjälp med att 

försäkra verksamhetens existens för de efterföljande generationerna är att bevara och 

utveckla den värdefulla interna resursen, kunskapen (Duh, 2014).  

Kunskapen baserar sig på individuell och social interaktion mellan tyst kunskap och 

explicit kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). Både den yngre och den äldre 

generationens medlemmar är en del av kunskapsöverföringens långa och komplexa 

process och delansvariga att via ömsesidiga observationer och personlig interaktion 

dela med sig av sitt kunnande (Chirico, 2008). Tyvärr finner många det svårt att veta 
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hur de tillsammans kan bidra till att utveckla nya idéer genom att dela med sig av sin 

expertis (Smith, 2001). Speciellt svårt uppfattas överföringen av den tysta kunskapen 

som är djupt rotad i en person och behöver stöd för att ta form (Nonaka, Toyama & 

Konno, 2000). För att bättre förstå det nuvarande kunskapsflödet i små finska 

familjeföretag inom ur- och guld branschen är den bärande tanken i denna avhandling 

att förklara relationen mellan den tysta och explicita kunskapen vid ett 

generationsskifte. 

1.1. Problembakgrund 

Familjeföretag är ett aktuellt och mångfaldigt forskningsobjekt. I början satte forskare 

mycket tid på att komma fram till en enhetlig begreppsutredning för familjeföretag, 

utveckla förståelse för generationsskiften, samt försöka skilja affärsformen från icke-

familjeföretag (t.ex. Lansberg, 1988; Tagiuri & Davis, 1996; Chrisman et al., 1999). 

Numera kombineras familjeföretag med psykologi och entreprenörskap (bl.a. 

Sardeshmukh & Corbett, 2011; Björnberg & Nicholson, 2012). Även i Finland har 

intresset för familjeföretag och generationsskiften ökat på forskningsfronten, vilket är 

positivt då affärsformen anses vara nationalekonomins drivande kraft (Malinen, 2001). 

Eftersom många arbetsplatser de facto kan gå förlorade om familjeföretag läggs ner 

helt och hållet är det betydande att utveckla en förståelse för hur familjeföretag 

fungerar och vilka faktorer som kan riskera familjeföretagens fortlevnad. 

Det som komplicerar generationsskiften är det faktum att vi lever i en tid där 

efterfrågan på marknaden kontinuerligt förändras och konkurrensen sträcker sig långt 

över de nationella gränserna. Mycket ansvar hänger på den äldre generationen, hur den 

prioriterar tiden att lära upp efterträdaren, samt hurudan förmåga de inblandade har 

för att tillsammans utveckla företagets produktion i rätt riktning under rätt tidpunkt 

(Dyck, Mauws, Starke & Mischke, 2002). Det är önskvärt att den yngre generationen 

har möjlighet att redan i god tid börja utveckla sin upplevda egen förmåga, vilket sker 

bäst genom stöd, praktiska övningar och utmaningar av överlåtaren och övriga 

förebilder (Sardeshmukh & Corbett, 2011). Ju bredare kunskapsbas efterträdaren 

besitter, desto större är sannolikheten att företaget klarar sig på den konkurrensutsatta 

marknaden. 

Kunskap har redan tidigare kopplats samman med forskning av organisationer, 

speciellt på en internationell nivå. Japanerna Nonaka och Takeuchi (1995) 



3 

 

 

introducerade kunskapsledningsmodellen, SECI-modellen, som demonstrerar hur 

transmissionen av den tysta kunskapen och den explicita kunskapen sker via 

socialisering, externalisering, kombination och internalisering. Denna modell har blivit 

uppskattad runt om i världen. Problemet är att den inte beaktar kulturella skillnader, 

vilka kan vara avgörande i jämförelse med t.ex. det finska arbetssättet. Precis som 

Argote, Ingram, Levine och Moreland (2000) poängterar hör företagets kultur, 

struktur, storlek och bransch till de faktorer som på olika sätt kan skilja på den interna 

kunskapsöverföringen. Dessutom är familjeföretagen heterogena till sin karaktär 

(Chrisman, Chua, Pearson & Barnett, 2012). Alla familjeföretag behöver därför 

individuellt utvärdera hur transmissionen av kunskapen sker bäst för att regelbundet 

effektivera kunskapsöverföringsprocessen. 

En utvärdering av kunskapsöverföringsprocessen är speciellt viktig vid 

generationsskiftet. Vid skiftet genomgår efterträdaren nämligen olika stadier, vilka steg 

för steg utvecklar individen till företagare (Lambrecht, 2005). Under dessa stadier 

lagras och skapas det fortlöpande ny kunskap hos efterträdaren. Den röda tråden i 

lyckade skiften hänger kraftigt ihop med hur väl parterna lyckas hantera växelverkan av 

den tysta och explicita kunskapen under generationsskiftets gång. Eftersom det inte 

finns forskning om i vilket stadium av generationsskiftet socialisering, externalisering, 

kombination och internalisering av kunskapen huvudsakligen inleds finns det ett 

praktiskt behov av att utforska relationerna mellan dessa med hänsyn till den finska 

kulturen. Ett ökat medvetande om kunskapsöverföringen vid varje stadium av skiftet 

kan hjälpa företagen att välja lämpliga metoder för att effektivera processen och 

försäkra att även den tysta kunskapen genomgående bearbetas till följande generation. 

1.2. Syfte 

Avhandlingens avsikt är att förklara relationen mellan den tysta och den explicita 

kunskapen vid generationsskiftets olika stadier i små finska familjeföretag inom ur- 

och guldbranschen. Syftet med avhandlingen sammanfattas i följande forskningsfråga: 

• Vilken är relationen mellan socialisering, externalisering, kombination och 

internalisering av kunskapen i generationsskiften? 

 

Målet är att med hjälp av kvantitativa data testa en pilotstudie, utvecklad av Karvonen 

(2012), för att förklara i vilket skede av generationsskiftet SECI-faserna huvudsakligen 
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inleds, samt hurdant förhållande det existerar mellan socialisering, externalisering, 

kombination och internalisering av kunskap och kunskapsflödet i generationsskiftet. 

Generationsskiftet i sig är en pågående process som inofficiellt inleds redan innan den 

nya generationen börjar jobba inom företaget (Lambrecht, 2005). Därför grundar sig 

urvalet på familjeföretag i rampopulationen oberoende om arvingarna är aktivt 

involverade i verksamheten eller successionsprocessen. 

Syftet härleds genom åtta hypoteser, som presenteras i samband med 

litteraturgenomgången i avsnittet 2.3.1. 

1.3. Avgränsningar 

Avhandlingen baserar sig på en enkätundersökning bland små finska hantverks 

familjeföretag i ur- och guldbranschen. Antalet anställda varierar från mikroföretag 

med högst 10 personer till små företag med upp till 49 personer (Yrittäjät, 2014). 

Studien är ytterligare avgränsad att beröra endast familjeföretag som ägaren själv anser 

vara ett familjeföretag, samt ägs eller leds av en familjemedlem till minst 50 %. Dessa 

tre avgränsningar ökar på forskningens trovärdighet. De bestyrks av följande 

motiveringar: 

• Branschen. Valet att begränsa studien till små finska hantverks familjeföretag i 

branschen ur och guld grundar sig i pilotstudien (Karvonen, 2012) som baserar 

sig på en kvalitativ forskning av ett familjeföretag i ifrågavarande bransch. En 

kombination av olika branscher med olika företagskulturer och strukturer kan 

influera överföringen av speciellt den tysta kunskapen och således resultera i 

vilseledande uppfattningar om kunskapsöverföringsprocessen. 

• Företagsstorleken. I större familjeföretag kan överlåtaren ha mindre inflytande 

på potentiella efterträdare från familjen. Då sker överföringen av kunskapen 

mellan efterträdaren och överlåtaren inte i samma utsträckning genom 

generationsskiftet. 

• Familjeföretags egenskaper. De företag som själva anser sig vara familjeföretag 

och dessutom innehar minst 50 % av ägo- och ledningsandelen utvisar en större 

sannolikhet i att verksamheten fortsätter styras av familjen. Då kan 

kunskapsöverföringen till följande generation överföras genom alla stadier av 

generationsskiftet med början i latent inlärning under barndomen. 
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Tyngdpunkten med avhandlingen ligger i att förklara växelverkan mellan den tysta och 

explicita kunskapen i ett generationsskifte, d.v.s. hur överlåtaren utbildar efterträdaren 

och hur denne tar emot värdefull erfarenhet och kunskap. Därför faller varken övriga 

intressenter eller andra delmoment, såsom ekonomiska resultat eller juridiska 

implikationer, innanför denna studies ramar. Övriga möjligheter, i egenskap av att 

överföra företaget till en icke-familjemedlem eller sälja det till en utomstående partner 

är också uteslutna.  

1.4. Definitioner och begreppsutredning 

Avhandlingen bygger på sju nyckelord: familjeföretag, generationsskifte, 

kunskapsöverföring, socialisering, externalisering, kombination och internalisering. 

Eftersom studien behandlar kunskapsöverföringen vid ett generationsskifte i 

familjeföretag är det centralt att inleda med en utförlig begreppsutredning av själva 

affärsformen. De övriga nyckelorden förklaras enbart i sin korthet, eftersom de 

kommer att redogöras för mer utförligt i litteraturgenomgången i kapitel två. 

Familjeföretag är ett omdiskuterat och svårdefinierbart begrepp. Chrisman et al. 

(1999) undersökte 250 artiklar och hittade 21 olika definitioner. Alla definitioner visade 

sig vara överens om att ett företag som ägs och leds av en kärnfamilj är ett 

familjeföretag, men variationer i ägarskaps- och ledarskapsmönstret utanför 

kärnfamiljen delar fortfarande åsikterna bland forskare. Syftet med undersökningen 

var att presentera en teoretisk definition, som hjälper att skilja familjeföretag från 

andra affärsformer och generalisera forskningsresultat. Resultatet av den empiriska 

undersökningen betonar vikten av att på lång sikt bedriva familjeföretagets visioner 

och beteende bland flera generationer eller i små familjegrupper, utan att specificera 

särskilda familjemedlemmar, ägar- eller ledarskapsgruppen som drivkraft. Den 

fullständiga definitionen blev:  

The family business is a business governed and/or managed with the intention to 
shape and pursue the vision of the business held by a dominant coalition controlled by 
members of the same family or a small number of families in a manner that is 
potentially sustainable across generations of the family or families. (Chrisman, Chua & 
Sharma, 1999:25) 

 

Chrisman et al. (1999) anser med andra ord att ett familjeföretag inte behöver ägas av 

familjen, men det skall styras och förvaltas av en koalition som kontrolleras av 

familjemedlemmar och själva verksamheten skall formas och drivas av familjens 
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visioner på ett varaktigt sätt som möjliggör lyckade generationsskiften i framtiden. 

Mindre företag kräver dock ofta minst 50 % ägarskap för att kunna ha kontroll över 

organisationen, medan större företag friare kan dela med sig av sina andelar, eftersom 

de har möjlighet att välja styrelsemedlemmar som övervakar att företagets visioner 

uppnås (Tagiuri & Davis, 1996). Enligt Familjeföretagens förbund r.f. (2014b) kan 

definitionen av ett familjeföretag numera spjälkas i fyra punkter: 

1. Majoriteten av rösträtten innehas av en fysisk person, hans maka eller av 

någon annan familjemedlem. 

2. Majoriteten av rösterna är endera direkt eller indirekt länkade till familjen. 

3. Åtminstone en familjemedlem eller anhörig är formellt involverad i företagets 

ledning eller administration. 

4. Noterade företag räknas till familjeföretag om personen, som har etablerat 

eller ärvt företaget eller dennas familj eller ättlingar, innehar minst 25 % av 

rösträtten i företaget. 

 

Det som är karakteristiskt för familjeföretag är strävan att genomgå ett 

generationsskifte för att föra företaget vidare till följande led (Handler, 1994). Ett 

generationsskifte (även kallad för generationsväxling och succession) är en 

flerstegsprocess där efterträdaren förbereds att ta över verksamheten och överlåtaren 

planerar sin avgång (Handler 1994; Lambrecht, 2005). Eftersom inget familjeföretag är 

exakt likt ett annat kan processen till viss mån variera. De typiska dragen i växlingen 

kan dock steg för steg illustreras med hjälp av Lambrecht’s sexstegsmodell (2005) som 

börjar med att efterträdaren redan som barn observerar företagsamheten och slutar i 

själva maktskiftet. 

Genom hela generationsskiftesprocessen förflyttas det värdefull expertis mellan 

parterna. Vid denna kunskapsöverföring skapas, bearbetas och sprids både tyst 

kunskap och explicit kunskap. Den explicita kunskapen som är kodifierad och kan 

återges i skrift är enklare att överföras än den tysta kunskapen som grundar sig i 

individuella värderingar och sprids främst genom delgivning av erfarenheter (Nonaka 

& Takeuchi, 1995). Hur individerna delar med sig och skapar ny kunskap är mycket 

beroende av kunskapsledningen (eng. knowledge management), som har inflytande på 

hur växelverkan mellan den tysta och explicita kunskapen utnyttjas i organisationen för 

att skapa mervärde. Denna växelverkan är sammanställd i Nonaka och Takeuchi’s 

(1995) kunskapsledningsmodell, SECI-modellen, där de båda kunskapstyperna 



7 

 

 

ständigt samspelar på fyra olika sätt, via socialisering (tyst-tyst), externalisering 

(tyst-explicit), kombination (explicit-explicit) och internalisering (explicit-tyst).  

1.5. Disposition 

Avhandlingen följer en traditionell disposition där materialet är logiskt strukturerat i 

fem delar. Framställningen av materialet för denna avhandling presenteras i följande 

visuella uppläggning (figur 1).  

 

 

Figur 1 Avhandlingens uppläggning 

1	  

• Introduk)on	  
• Bakgrund	  ,ll	  ämnet,	  sy5e,	  avgränsningar,	  defini,oner	  och	  begreppsutredning	  av	  
centrala	  nyckelbegrepp,	  samt	  e>	  visuellt	  upplägg	  av	  avhandlingens	  disposi,on.	  	  

2	  

• Referensram	  
• Genomgång	  av	  ,digare	  forskning	  i	  ämnena	  familjeföretag	  och	  genera,onsski5en,	  
kunskap	  och	  kunskapsöverföring,	  samt	  kunskapsöverföring	  vid	  genera,onsski5en.	  
• Framställning	  av	  studiens	  hypoteser.	  

3	  

• Metoddiskussion	  
• Beskrivning	  av	  metod,	  enkät	  som	  datainsamling,	  sampel,	  opera,onalisering,	  strategi	  för	  
datanalys,	  metodkri,k	  för	  det	  valda	  angreppssä>et,	  samt	  forsksningse,k.	  

4	  

• Resultat	  och	  analys	  
• Sta,s,sk	  framställning	  av	  det	  empiriska	  materialet	  och	  analysering	  av	  resultaten	  med	  
hjälp	  av	  IBM	  SPSS	  22.	  
• Verifiering	  eller	  falsifiering	  av	  studiens	  hypoteser.	  

5	  

• Diskussion	  och	  slutsatser	  
• En	  sammanfa>ande	  diskussion	  och	  slutsatser	  baserade	  på	  resultat	  och	  analys,	  
framställning	  av	  företagsmässiga	  implika,oner,	  beskrivning	  av	  studiens	  kvalitet	  och	  
begränsningar,	  samt	  förslag	  ,ll	  fortsa>	  forskning.	  
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2 REFERENSRAM 

I följande kapitel diskuteras litteraturgenomgången i arbetet. Avsikten med 

referensramen är att presentera tidigare forskning för att skapa en teoretisk bas, som 

utformar grunden till analysdelen i kapitel fyra. 

Referensramen är uppdelad i tre delområden. Det första avsnittet (2.1) presenterar 

familjeföretaget och generationsskiften för att ge en djupare inblick i vilken typ av 

företagsvärld avhandlingen grundar sig på. Här beskrivs generationsskiftets olika 

stadier och hur olika psykologiskt-ekonomiska handlingar påverkar utfallet av valet av 

familjemedlem som efterträdare. Det följande avsnittet (2.2) börjar med att beskriva 

olika dimensioner av kunskap med betoning på tyst och explicit kunskap, vilka ständigt 

samarbetar med varandra för att bilda vår individuella kunskapsbas. Hur kunskapen 

överförs i praktiken och vilka barriärer som finns på vägen framställes därefter.  Detta 

avsnitt sammanförs av en presentation av den mest inflytelserika japanska 

kunskapsledningsmodellen, SECI-modellen, av Nonaka och Takeuchi (1995). Följande 

avsnitt (2.3) framställer studiens hypoteser genom att koncentrera sig på en 

redogörelse av hur vi skapar och genererar kunskap vid generationsskiften. Detta läggs 

upp både ur ett allmänt och finskt perspektiv. Fokus ligger på pilotstudien (Karvonen, 

2012) av kunskapsöverföring vid en generationsväxling i finska familjeföretag. Slutligen 

kopplas dessa avsnitt ihop till ett kort sammandrag (2.4). 

2.1. Familjeföretag och generationsskiften 

En tydlig linjedragning för vem som får kalla sig för ett familjeföretag finns inte. Det är 

speciellt ägarskaps- och ledarskapsmönstret utanför kärnfamiljen som fortfarande 

delar åsikter, medan företag som på lång sikt bedrivs av familjens visioner får 

understöd för att kalla sig för familjeföretag (Chrisman et al., 1999). Hur familjen 

influerar företaget har därför blivit ett framträdande tema inom forskning (t.ex. 

Dawson, Sharma, Irving, Marcus & Chirico, 2013). Generellt är forskare av den åsikten 

att det är familjens engagemang, samspel och styrmönster som ger företagsformen de 

specifika strategiska och strukturella egenskaper, som icke-familjeföretag har 

svårigheter att utöva i samma omfattning (Chrisman et al., 1999; Chrisman et al., 

2012). Astrachan, Klein och Smyrnios (2002) anser ändå att det väsentligaste inte är att 

utveckla en enhetlig definition av begreppet familjeföretag, som drar en tydlig gräns 

mot icke-familjeföretag, utan det som är av betydelse är att bättre förstå hur familjens 
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deltagande i praktiken influerar företaget och till vilken grad. På det sättet anser 

författarna att det finns möjlighet att jämföra företag med varandra och undersöka hur 

familjen, som ett verktyg, påverkar företagets organisatoriska val. 

Det är inget märkvärdigt att familjen kan uppfattas som ett verktyg, eftersom den är ett 

grundläggande instrument för varje individ. Mellan familjemedlemmarna skapas det en 

unik sammansättning av lojalitet, förtroende och sympatisk förståelse som är några av 

de egenskaper som även behövs för att hålla företaget samman (Tagiuri & Davis, 1996). 

När ett generationsskifte blir aktuellt har alla familjemedlemmar, mer eller mindre, 

följt med den äldre generationens möda med företaget och kan därför känna en viss 

tillhörighet, men även till viss mån ett moraliskt tvång till att fortsätta driva företaget 

(Malinen, 2001). Ett generationsskifte inom familjen eftertraktas ofta av den äldre 

generationen, eftersom många emotionella uppoffringar för verksamheten har gjorts 

och en särskild gemensam identitet för familjeföretaget har skapats (Lambrecht, 2005). 

Men trots att företaget kan vara av emotionell betydelse för nästa generation är det 

ändå viktigt att beakta företagets framtidsutsikter och förutse aktuella scenarion som är 

möjliga vid en generationsväxling. 

2.1.1. Familjen och företaget 

Familjen och företaget är de två huvuddelar som bildar ett familjeföretag. Familjen i sig 

består av individer som delar en gemensam historia, erfarenhet och en känslomässig 

gemenskap (Brännback, Carsrud & Schulte, 2008). Varje individ, eller familjemedlem, 

är en del av familjen som i sin tur blir en del av familjeföretaget (Lambrecht, 2005). 

Även om den yngre generationen inte personligen deltar i verksamheten uppfattas 

företaget ändå som en del av familjen, eftersom företaget frambringar samhörighet och 

en meningsfull image för de inblandade individerna (Tagiuri & Davis, 1996). Således 

sker det en kontinuerlig växelverkan mellan familjen och företaget som utformar unika 

mönster i ledarstilen, ägarstrukturen och strategivalen, vilka utgör framstående 

skillnader gentemot icke-familjeföretag (Chrisman et al., 1999). Två utmärkande 

egenskaper är även familje-engagemang, som tyder på förmågan hos en familj att 

använda sitt inflytande på företaget, samt familjeessensen som indikerar viljan att 

utnyttja sitt inflytande (Chrisman et al., 2012). Ett nära samspel mellan familjen och 

företaget kan såtillvida styrka och trygga tilltron till företagets ställning. 
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Hur familjen påverkas av kulturella aspekter, hur den förändras genom tiderna och till 

vilken omfattning dess deltagande har på företaget, är frågor som Astrachan et al. 

(2002) resonerar kring vid definitionen av familjeföretag. De anser att det relevanta för 

framtida forskning av definitionen familjeföretag är att beakta familjens deltagande och 

dess inverkan på prestandan mellan olika företag. Därför utvecklade författarna ett 

verktyg som kom att bestå av tre dimensioner: makt, erfarenhet och kultur, som 

tillsammans kom att forma indexet F-PEC (förkortningar från engelskans family, 

power, experience, culture), som är ett standardiserat instrument för att urskilja 

familjens deltagandenivå och dess inverkan på företaget (Astrachan et al., 2002). De tre 

dimensionerna sammanbinder därmed familjen till företaget.  

Holt, Rutherford och Kuratko (2010) testade indexets mätningsegenskaper, som visade 

sig ge kompletterande understöd. Dimension makt i indexet F-PEC grundar sig alltså 

på procentuella andelar av familjemedlemmar i ägar- och ledarpositioner (Astrachan et 

al., 2002). Oberoende av om en familjemedlem är med i företagsledningen eller inte 

sker det ändå en konstant interaktion mellan dem och de representativa 

familjemedlemmarna i maktpositionen (Lambrecht, 2005). Denna samverkan inverkar 

i sin tur på den andra dimensionen, erfarenhet, som representeras av de äldre och 

yngre generationerna som direkt eller indirekt verkat för verksamheten (Astrachan et 

al., 2002). Enligt Holt et al. (2010) sker erfarenhetsväxlingen dock bäst vid första och 

andra generationsskiftet varefter den börjar avta generation efter generation.  

Den sistnämnda dimensionen, d.v.s. kulturen, grundar sig på familjens värderingar, 

gemenskap och engagemang i företagsverksamheten (Astrachan, 2002). Kulturens 

samverkan med de två första dimensionerna varierar dock systematiskt beroende på 

hur önskvärt det är att hålla kvar företaget i familjen (Holt et al., 2010). Redan Tagiuri 

och Davis (1996) konstaterade att det känslomässiga engagemanget 

familjemedlemmarna emellan å ena sidan kan underlätta samarbetet, men å andra 

sidan kan det åstadkomma negativa känslor som i sin tur kan skada både 

familjeförhållanden och företagsverksamheten. Därför är det viktigt för ledningen att 

utveckla en förståelse av hur kulturen inverkar på familjeföretagets delsystem för att 

med effektivitet kunna styra verksamheten. 
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Figur 2 Trecirkelmodellen av Tagiuri och Davis, 1996 (Fri översättning) 

 

De delsystem som familjeföretag ofta indelas i illustreras med Tagiuri och Davis’ (1996) 

överlappande trecirkelmodell av familj, ägarskap och företag (figur 2). Eftersom det är 

en familjemedlem som kan inneha upp till tre roller samtidigt betyder det att 

familjeföretaget både ägs och leds av familjen (Tagiuri & Davis, 1996). Som tidigare 

nämnts delar definitionen familjeföretag åsikter och därför ifrågasätter bl.a. Lambrecht 

(2005) detta venndiagram helt enkelt för att familjeföretag inte behöver ägas av 

familjen så länge som företaget har familjemedlemmar kvar i ledningen. Det väsentliga 

med figuren är dock att klargöra de tre delsystem som inverkar på familjeföretagets 

verksamhet och hurdant samspel de har med varandra. 

Grundläggande från familjens perspektiv är att även familjemedlemmar som varken 

jobbar eller innehar en ägoandel i företaget är en del av familjeföretaget. Följaktligen 

har de möjlighet att stifta bekantskap med företaget och dess visioner, samtidigt som 

den äldre generationen indirekt förser individerna med värdefull tyst kunskap 

(Mazzola, Marchisio & Astrachan, 2008). Sammankopplingen av familjen och företaget 

tyder dock även på att familjen är väldigt beroende av företagets ekonomiska situation. 

Dåliga tider för företaget påverkar negativt på familjens välbefinnande (Williams, Zorn, 

Crook & Combs, 2013). Men sämre tider påverkar inte enbart på familjen, utan även de 

anställda och icke-familjemedlemmar med en ägarandel är hopkopplade i 

verksamheten och således beroende av företagets framgång. Därför är det i alla tre 

delsystems intressen att främja företagets tillväxt och lönsamhet. 
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De tre sammankopplade klasserna i venndiagrammet har ett speciellt ansvar att stöda 

varandra när ansvarspersoner byts ut. Det är inte självklart att den nya ägaren har ett 

emotionellt band till företaget, som nog till viss mån är nödvändigt för en fortgående 

verksamhet (Björnberg & Nicholson, 2012). Det är inte heller självklart att ägar- och 

ledarpositionerna i familjeföretaget fortsätter inom familjen. I första hand har den 

nuvarande ledaren ändå som avsikt att överföra ledarskapet i företaget till en yngre 

familjemedlem (Williams et al., 2013). Ty det är det mest tillförlitliga sättet att bevara 

och föra familjens traditioner och värderingar vidare. 

2.1.2. Generationsskifte och dess stadier 

Sedan 90-talets början har intresset för forskning kring generationsskiften i 

familjeföretag ökat, och även i Finland har empiriska undersökningar gjorts men 

tillsvidare i en betydligt mindre skala (Malinen, 2001). Ett generationsskifte, eller 

generationsväxling, syftar till att säkerställa företagets fortlevnad över generationer. 

Det är en flerstegsprocess som existerar över tiden och påverkar alla parter i 

familjeföretaget redan långt innan själva växlingen blir aktuell (Handler, 1994; 

Lambrecht, 2005). 

Eftersom generationsskiftet avgör företagets fortsatta existens uppfattas den som den 

viktigaste processen som familjeföretag oundvikligen stöter på (Handler, 1994). 

Processen i sig delar åsikter. Endera upplevs den som ett besvärligt och ofrånkomligt 

förlopp som måste bemötas eller så kan den ses som en strategisk möjlighet för 

företagets utveckling och tillväxt (Dyck et al., 2002). Det senare förespråkar skapandet 

av kunskap som främjar innovation och framställer nya affärsmöjligheter (Duh, 2014). 

Nya visioner på affärsmöjligheter integrerar strategin i familjeföretaget och ger en 

attraktiv framtidsbild för följande generation. 

Det som gör generationsskiftet besvärligt är att de traditionella mönstren omfördelas 

av en ny sammansättning av parterna i trecirkelmodellen (Tagiuri & Davis, 1996). 

Således sätter generationsväxlingen inte enbart familjerelationerna på spel, utan även 

de anställda är beroende av företagets ekonomiska välbefinnande (Lansberg, 1988). 

Konflikter mellan grupperna i trecirkelmodellen kan uppstå ifall de har olika önskemål 

om hur resurserna skall användas för att effektivera företagets tillväxt (Tagiuri & Davis, 

1996). Därför måste överlåtaren analysera och överväga nyttan av att överföra 

ledarskapet till den följande generationen och vilka konsekvenser ett nytt ledarskap kan 
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medföra (Williams et al., 2013). Endera är det lönsamt att överföra ledarskapet till en 

familjemedlem eller så är det bäst att sälja eller lägga ner hela verksamheten. 

I första hand är det önskvärt att generationsskiftet sker inom familjen, eftersom det är 

det som utgör essensen i familjeföretag (Williams et al., 2013). Andra härledande 

orsaker är att företaget uppfattas som en del av familjens identitet och det förväntas att 

verksamheten fortsätter inom familjen, eller att det finns begränsade möjligheter till en 

annan karriär och då tas positionen emot som en ekonomisk trygghet, en arbetsplats 

(Lansberg, 1988; Dawson et al., 2013). Alla medlemmar i den yngre generationen har 

dock inte som avsikt att välja familjeföretaget som sitt framtida yrke.  

Dawson et al. (2013) lyfter fram olika typer av engagemang, som styr den potentiella 

efterträdarens intention att följa den äldre generationens fotspår. Den senare 

generationen vars karriärintressen är i linje med de möjligheter familjeföretaget kan 

erbjuda är med hög sannolikhet affektivt engagerad i verksamheten, d.v.s. känner en 

stark identitet med företaget (Dawson et al., 2013). Författarna fortsätter att ett 

normativt engagemang, där den äldre generationen styr senare generationens 

intressen, bygger på familjär skyldighet och påverkar på det sättet efterträdarens 

intension att stanna kvar i företaget på positivt sätt då förväntningarna som uppfylls 

ofta härleder till tillfredsställelse. 

Hur mycket vilja, engagemang och delaktighet i verksamheten familjemedlemmarna i 

nästa generation har i företaget påverkar starkt kvarlevandet av familjeföretaget 

(Björnberg & Nicholson, 2012). För starka traditioner kan stå som hinder för ett 

entreprenöriellt utvecklande av företagstillväxten, som kan vara en intressefaktor för 

den yngre generationen (Malinen, 2001).  Därför är det viktigt att i god tid samla hela 

familjen för att tillsamman diskutera företagets utveckling och framtid, samt klargöra 

vilka förväntningar som ställs gentemot familjemedlemmarna (Lansberg, 1988). Det är 

även ett effektivt sätt att lära känna varandras styrkor och svagheter för att sedan 

kunna analysera hurdan strategi det behövs för generationsväxlingen. 

Hur väl växlingen lyckas är mycket beroende av den planering som familjeföretag 

lägger ner för att försäkra företagets framtid. Ifall det finns fler än en potentiell 

efterträdare är det speciellt viktigt att det finns en successionsplan som undviker 

onödiga tvister familjemedlemmarna emellan (Duh & Letonja, 2013). 

Successionsplanering är dock överlag väldigt ovanlig bland familjeföretag och har 

identifierats till den främsta orsaken till att successionen inte går vidare (Lansberg, 
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1988). Ignorering av planering leder ändå lätt till att problem efter problem uppstår 

(Malinen, 2004). Ju längre den skjuts upp, desto svårare blir den att hantera. 

Några av de vanliga orsakerna till att skjuta upp successionsplaneringen är att ägaren 

varken vill bli påmind om sin ålder eller det förändrade förhållandet med efterträdaren, 

från ett familjärt till ett professionellt (Lansberg, 1988). Därför är det typiskt att 

successionsplaneringen inte tar fart förrän överlåtaren närmar sig pensionsåldern och 

efterträdaren har haft tid att utveckla en förståelse och ett intresse för företaget 

(Handler, 1994). I vissa fall kan växlingen också bli aktuell utan varsel, t.ex. om 

överlåtaren uttråkas med sina arbetsuppgifter och vill förpensionera sig (Malinen, 

2004). Ibland kan även den yngre generationen vara bakom en uppskjuten 

planeringsprocess, eftersom den känner ett psykologiskt avskräckande av att 

föräldrarna blir gamla (Lansberg, 1988). Alternativt kan barnen också till viss mån bli 

skeptiska till företagsamhet då de följt med vilka uppoffringar som ställts på 

föräldrarna, med betoning på deras frånvaro från familjelivet (Zellweger, Sieger & 

Halter, 2011). En öppen kommunikation båda generationerna emellan kan minska på 

spekuleringar kring växlingen och underlätta genomförandet av processen. 

Även om familjen inte är säker på om barnen har intresse för familjeföretaget, 

exponeras barnen i en tidig ålder till verksamheten med föräldrarnas åtanke om en 

eventuell generationsväxling (Henry, 2012). Individen, familjen och företaget har en 

konstant interaktion under hela generationsskiftet oberoende om de är aktivt med i 

företagsledningen eller inte (Lambrecht, 2005). Därför är det av stor betydelse att 

överlåtaren får stöd av den övriga familjen och att alla är öppna för kommunikation, 

samt aktiverade till idébyten för utvecklingen av företaget (Lansberg, 1988; Handler, 

1994). Båda generationerna måste vara medvetna om att en legitim och trovärdig 

efterträdare, som kan skapa en tydlig vision för ett innovativt och konkurrenskraftigt 

familjeföretag, endast nås av aktivt och kreativt deltagande i planeringen av 

successionen (Mazzola et al., 2008; Duh, 2014). Därför uppfattas kvaliteten av 

förhållandet mellan överlåtaren och efterträdaren som en avgörande faktor vid 

successionsprocessen, ju bättre förhållandet är desto slagkraftigare är slutresultatet av 

processen. 
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Vilka stadier finns det i ett generationsskifte? 

I företagsvärlden är familjeföretag både unika och inflytelserika (Chrisman et al., 1999; 

Williams et al., 2013). De heterogena företagen kommer således inte att följa en exakt 

likadan successionsprocess i jämförelse med varandra (Chirsman et al., 2012). 

Eftersom skiftet utbryter inofficiellt redan innan den nya generationen börjar jobba 

inom företaget och slutar inte förrän nästa generationsskifte sätter i gång finns de olika 

skeden som efterträdaren genomgår för att mogna till en affärskunnig ledare 

(Lambrecht, 2005). I en empirisk undersökning gjord av Lambrecht (2005) kan 

generationsskiftesprocessen beaktas som en kronologisk modell uppbyggd i sex steg, 

därav namnet ”The six-stepping stones of the transfer of family business” (figur 3).  

Det första stadiet i modellen, intraprenörskap, innebär en stegvis och naturlig 

överföring av både den yrkesmässiga kunskapen och mentaliteten av familjeföretaget 

för att uppnå ömsesidig respekt och inte avskräcka den nya generationen (Lambrecht, 

2005). Därför är det möjligt att barnen redan i en tidig ålder i lugn och ro kan bekanta 

sig med de möjligheter och utmaningar som en entreprenöriell karriär inom 

familjeföretaget kan hämta med sig (Zellweger et al., 2011). Egentligen är det svårt att 

säga när denna fas börjar eftersom familjeföretaget i mångt och mycket fungerar som 

ett andra hem, som påbörjar integrationen i familjeföretaget redan i en tidig ålder och 

överlappas med barndomsminnen (Björnberg & Nicholson, 2012). 

I det första trappsteget, d.v.s. i andra stadiet, uppmuntras den yngre generationen till 

valfria studier, som endera stöder familjeföretagets verksamhet eller det 

intresseområde som efterträdaren kan falla tillbaka på om det inte är lönsamt att 

fortsätta i den äldre generationens fotspår (Lambrecht, 2005). Studier och erfarenhet 

utvecklar inte endast individen, utan hämtar också med nya verktyg till företagets 

utveckling (Sardeshmukh & Corbett, 2011). Det som Lambrecht (2005) poängterar är 

att känslan av samhörighet endast kan influera de potentiella efterträdarnas val av 

studieinriktning åt önskvärt håll, men inte ge påtvingande signaler av ett kommande 

generationsskifte. Antalet studieår eller huvudämne spelar inte en signifikant roll vid 

valet att ta över familjeföretaget (Zellweger et al., 2011). All extern erfarenhet hämtar 

med sig nya inblickar och redskap. 

En särskild identitet av samhörighet, som bidrar till positiva känsloupplevelser, bildas 

bäst genom att bli väl omhändertagen av den äldre generationen och få en möjlighet att 

jobba i företaget (Björnberg & Nicholson, 2012). Det här passar in i det tredje stadiet, 
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som Lambrecht (2005) kallar för en formell intern utbildning där de potentiella 

efterträdarna skapar en insyn i affärsverksamheten och dess potential i framtiden, 

samtidigt som de har en möjlighet att binda kontakter med framtida arbetskolleger. 

Öppen kommunikation, konsultering och specifika utbildningsprogram är centrala 

inlärningsmetoder i det här skedet (Malinen, 2001). I sådana fall där företagets framtid 

är osäker kan en stressig atmosfär uppstå och negativt påverka kommunikationen och 

därpå själva generationsskiftet (Dyck et al. 2002). Därför måste överlåtaren i alla 

situationer försöka ge ett positivt inflytande genom att stöda den yngre generationen. 

En faktor som gör intryck på företagets framtid är hur väl verksamheten hålls med i 

förändringarna som sker på marknaden. Därför bör den yngre generationen inte 

fullständigt lita på att klara sig med den kunskap som fås under successionsprocessen 

utan hålla ögonen öppna för all utveckling som sker på marknaden för att identifiera 

trender som sätter igång innovationsprocesser (Duh, 2014). Att jobba utanför 

familjeföretaget är en lärorik upplevelse där individen har en möjlighet till interaktion 

med flera chefer och kolleger som indirekt kan lägga fram idéer till en ny riktning för 

familjeföretagets framtidsvisioner (Sardeshmukh & Corbett, 2011). Den externa 

arbetserfarenheten, som låter efterträdaren växa är därför en viktig del av 

generationsskiftets framgång och räknas som den fjärde fasen i Lambreht’s 

sexstegsmodell (2005). En minnesvärd regel är dock att det inte är antalet arbetsår 

utanför familjeföretaget som räknas, utan kvaliteten (Sardeshmukh & Corbett, 2011). 

Endast den kvalitetsrika informationen kan tillämpas för familjeföretagets utveckling. 

En samling av olika typers erfarenhet via studier och externa arbetsuppgifter bygger 

upp ett bättre självförtroende hos efterträdaren. All utbildning och erfarenhet 

förbättrar dock inte entreprenörens upplevda egen förmåga, d.v.s. tilltron till själv 

bedömning av kunskaper som krävs för att klara av en uppgift (Sardeshmukh & 

Corbett, 2011). Författarna understryker dock att en upplevd entreprenöriell egen 

förmåga är viktig för att lyckas kämpa och uppnå tillväxt genom nya affärsmöjligheter. 

Det handlar om att tro på sig själv och att aktivt ta del av strategisk planering, som 

enligt Mazzola et al. (2008) lär och utvecklar individen. Det bidrar sedan till en 

förbättrad upplevd egen förmåga (Sardeshmukh & Corbett, 2011). Överlag gäller det att 

hitta en balans mellan intern och extern praktisk övning. 

Enligt Sardeshmukh och Corbett (2011) kan individen skapa en starkare upplevd egen 

förmåga genom att observera entreprenörer och rollmodeller, såsom överlåtaren t.ex. 



17 

 

 

vid interna praktiska övningar. Sådana egenskaper utvecklas bäst i Lambrecht’s (2005) 

femte stadie, efterträdarens officiella startpunkt i familjeföretaget. Här får 

efterträdaren en möjlighet att skapa en helhetsbild av företaget och dess kunder, 

förtjäna arbetstagarnas förtroende, samt utveckla en förståelse av de tidigare 

generationernas insatser (Lambrecht, 2005). I samband med att den följande 

generationens medlemmar aktivt deltar i företagets strategiska planering stiftar de 

bekantskap med företagets kultur, visioner och värderingar, samt lär sig hur strategier 

byggs upp (Mazzola et al., 2008). Efterträdaren skall också snarast ges möjlighet att 

fatta företagsrelaterade beslut för att via egen erfarenhet lära sig av de eventuella 

konsekvenser som besluten kan hämta med sig (Cadieux, 2007). Då fastnar lärdomen 

allra bäst.  

Även om generationsskiftet har pågått enda till det nästsista steget är det inte en 

självklarhet att ett maktskifte inträffar. I viss mån kan efterträdaren ha stiftat 

bekantskap med verksamheten för att denne haft en pliktkänsla att fortsätta 

familjeföretagets överlevnad för att inte göra familjen besviken (Lambrecht, 2005). 

Under det långa generationsskiftet kan det dock ha skett förändringar i hur arvingarna 

mäter vikten på andra business alternativ. Det finns också en risk att individen inte tror 

sin entreprenöriella upplevda egen förmåga vara tillräcklig för verksamheten 

(Sardeshmukh & Corbett, 2011). Tidpunkten för successionsprocessen kan således ha 

ett inflytande på hur väl de socioemotionella fördelarna åtas för att bidra till ett lyckat 

generationsskifte (Williams et al., 2013). 

Före slutföringen av successionsprocessen är det förnuftigt att analysera 

socioemotionella och finansiella konsekvenser av att omvandla ledarskapet (Williams 

et al., 2013). I familjeföretag uppfattas dock det emotionella värdet ofta som mer 

betydelsefullt än de monetära termerna (Björnberg & Nicholson, 2012). Därför kan det 

hända att verksamheten fortsätter trots att lönsamheten är tveksam. Speciellt i små 

familjeföretag där familjens involveringsgrad är hög är det naturligt att förhållandet 

mellan familjens engagemang, familjens essens och betoningen av familjecentrerade 

icke-ekonomiska mål är mer markanta än i stora familjeföretag där spridningen av 

beslutspåverkarna är större (Chrisman et al., 2o12). Däremot spelar företagets storlek 

och ålder i sig ingen någon roll när det kommer till transgenerations intension, men 

större företag skapar överlag högre attraktivitet med åldern (Williams et al., 2013). 

Följaktligen kan det vara svårt att förutspå om, hur och när växlingen inträffar. 
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Ifall generationsskiftet når sitt nästsista och sjätte stadium börjar den skriftliga 

dokumenteringen av planer och avtal (Lambrecht, 2005). Enligt finska entreprenörer 

är det mest problematiska med succession bristen till extern rådgivning för själva 

planeringen och dokumenteringen av växlingen (Malinen, 2004). Dokument på vad 

som ska göras vid olika scenarier underlättar dock åtskilligt t.ex. vid dödsfall eller vid 

eventuella tvister inom familjen (Tagiuri & Davis, 1996; Lambrecht, 2005). Dessutom 

kan analysering av bokslut och finansiella rapporter avgöra om det sista steget 

överhuvudtaget lönar sig att tas inom familjen. 

Efter det sjätte steget är efterträdaren uppe på det sjunde trappsteget, som Lambrecht 

(2005) kallar för familjeföretag. Här förflyttas kontrollen slutligen över till den yngre 

generationen. I Finland blir det ändå allt mer vanligare att överlåtaren för en tid 

stannar kvar i familjeföretaget efter själva maktskiftet (Malinen, 2004). Dels för att 

stöda och dels för att med vetorätt ingripa om det känns att ett beslut kunde skada 

verksamheten (Cadieux, 2007). Den gamle veteranen kan skapa trygghet för både 

efterträdaren och verksamheten. 

 

Figur 3 Sexstegsmodellen av Lambrecht, 2005 (Fri översättning) 
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2.2. Kunskap och kunskapsöverföring 

Kunskap är ett brett begrepp, som kan definieras från flera olika perspektiv. Nonaka 

och Takeuchi (1995), som är omtalade forskare inom ämnet, beskriver kunskap som en 

relativ betydelse som är uppbyggd av tro, engagemang och valda handlingar. Eftersom 

den främst skapas via sociala interaktioner mellan individer och organisationer kan den 

även uppfattas som både dynamisk och humanistisk (Nonaka et al., 2000). De 

dynamiska erfarenheter som individen stöter på i den dagliga omgivningen styr till ett 

ständigt insamlande av information via dokument och uttalanden, som med tiden 

formas till kunskap (Chirico, 2008). Mathew och Kavitha (2008) poängterar dock att 

inte all information och data bidrar till kunskap, endast det som anses viktigt skapar 

kunskap hos människan och bildar ny förståelse, som används för att spridas vidare. 

Den största skillnaden mellan information och kunskap är alltså att det sistnämnda 

behöver en kontext för att kunna uppfattas och tolkas av individen (Nonaka et al., 

2000). När informationen tolkas formar den individens personliga kunskapsbas och 

expertis (Smith, 2001), även kallat för humankapital (Chirico, 2008). Eftersom alla 

individer tolkar informationen individuellt kommer humankapitalet också att utvecklas 

olika hos var och en. De som lyckas värdera och välja det viktigaste ur den givna 

informationen kommer effektivast att kunna bearbeta sin kunskapsbas. 

Den information och det data som bidrar till utvecklande av kunskapsbasen kan ha 

olika karaktärsdrag. Karaktärsdragen, tyst och explicit, bygger på teorin av Michael 

Polanyi (1966), som var bland de första som resonerade om de tydliga distinktionerna 

kunskapstyperna emellan. Han menar att all kunskap inte kan uttryckas i ord och 

såtillvida existerar den tysta kunskapen utan att vi nödvändigtvis vet om det, “We can 

know more than we can tell” (Polanyi, 1966:4). Dessa två kunskapstyper utgör en 

utmaning när det kommer till att skapa och bearbeta, men även när det gäller att 

överföra. Hur väl man lyckas förvalta kunskapsöverföringen påverkar sedan 

utvecklingen av individen och influerar samtidigt omgivningen runt omkring. Lämpliga 

strategier kan förbättra kunskapsledningen och minska att kunskap går förlorad. 

2.2.1. Tyst och explicit kunskap 

En grundligare beskrivning av skillnaderna mellan de två olika kunskapstyperna, tyst 

och explicit, underlättar förståelsen av vad kunskap är och vilken växelverkan det finns 

när det kommer till bearbetning och överföring av respektive kunskaps typ.  
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Den tysta eller informella formen av kunskap är subjektiv och härstammar ifrån 

individens egna mentala modeller och känslomässiga handlingar (Nonaka & Takeuchi, 

1995; Nonaka et al., 2000). Den är djupt rotad i de individuella värderingarna och svår 

att föra vidare, framförallt eftersom individerna innehar olika grad av kunskap 

beroende på deras personliga erfarenhet (Polanyi, 1966). Historier och analogier har 

dock visat sig vara fungerande medel för att försöka sprida de personliga lärdomarna 

vidare (Smith, 2001). De underlättar att ta till sig kunskapen och bistår såtillvida att 

generera nya mentala modeller.  

Den svårt kommunicerbara dolda kunskapen uppfattas som en betydande resurs för 

organisationernas framgångsutsikter (Argote et al., 2000). Av den orsaken är det 

viktigt att det finns ett klart system för hur den effektivt kan samlas in och spridas inom 

organisationen för att minimera risken att den går helt förlorad, speciellt vid sådana 

situationer då det sker stora omstruktureringar såsom sammanslutningar eller 

nedskärningar i företaget där personalen snabbt byts ut (Smith, 2001). Därför krävs det 

kontinuerlig förbättring av organisationens samarbetsförhållanden, samt en utveckling 

av flödet av förtroende och den sociala kompetensen bland individerna (Sardeshmukh 

& Corbett, 2011). Då kan gynnsammare förutsättningar för viljan att dela med sig av sitt 

personliga kunnande skapas. 

I motsats till den dolda kunskapen består den explicita kunskapen till största delen av 

akademiskt forskningsresultat såsom skrifter, manualer, samt matematiska uttryck 

som fås via strukturerade studier (Nonaka & Takeuchi, 1995). Den faktabaserade 

kunskapstypen är inte alltid lätt att förstå, men när den en gång kodifieras är det enkelt 

att när som helst använda sig av den för att lösa liknande problem i framtiden (Smith, 

2001). Därför lönar det sig att lägga ner lite av sin tid för att begripa sig på skrifterna 

till hands, vilka kan vara till nytta vid liknande problemlösningstillfällen. 

 

Även den explicita kunskapen är betydelsefull för organisationen. Jämfört med sitt 

motsatspar ses den mer som en naturlig del av företagets informationsflöde (Smith, 

2001). Alla organisationer dokumenterar och samlar data som de sedan behändigt kan 

sprida vid behov. Hur väl informationen på rätt sätt lagras och överförs inom 

organisationen är beroende av omgivningen, dels hurudan teknologi som finns till 

hands, men även hurudana ekonomiska möjligheter företaget innehar eftersom det är 

både kostsamt och tidskrävande att vidarebefordra den explicita kunskapen (Smith, 
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2001). På det hela taget är en genomtänkt kunskapsledningsstrategi inom 

organisationen mycket viktig även då det handlar om den dokumenterade kunskapen. 

 

Trots att båda kunskapstyperna är signifikanta för organisationen består kunskap på 

arbetsplatsen ändå till närmare två tredjedelar av tyst kunskap, som uppstått från 

vardagliga diskussioner ansikte mot ansikte, mentorprogram, praktik eller via andra 

kreativa tillställningar för informationsutbyte (Smith, 2001). Orsaken till den tysta 

kunskapens flöde är den effektiva spridningen via sociala nätverk och idémöten med 

outside-the-box tänkande, samt via learning-by-doing metoden (Nonaka & Takeuchi, 

1995). Ju bättre webbmiljöer och öppna omgivningar, desto effektivare är utbytet av 

innovativa idéer som föds i kreativa diskussioner och genom aktivt lyssnande (Smith 

2001). Därför är det fördelaktigt att organisationen strävar efter en öppen atmosfär 

inom organisationen och därtill utformar nya möjligheter för informationsutbyte bland 

personalen. 

I sin helhet kan det konstateras att den tysta kunskapen är lättare att komma ihåg 

(Smith, 2001), medan den explicita kunskapen igen är lättare att dela med sig (Nonaka 

& Takeuchi, 1995; Nonaka et al., 2000). Trots att endast en bråkdel av den totala 

kunskapsbasen representeras av explicit kunskap kompletterar de ständigt varandra, 

eftersom de behöver stöd av varandra för att skapa ny kunskap (Nonaka & Takeuchi, 

1995; Nonaka et al., 2000). Enbart explicit kunskap skulle dessutom utesluta 

igenkännande av problem och förmågan att leta efter lösningar till dem (Polanyi, 1966). 

Båda två behövs för att resultera i en positiv effekt på kunskapshanteringen hos 

individen och kunskapsledningen inom organisationen. 

2.2.2. Kunskapsöverföring 

Realkapital och naturkapital är viktiga resurser för organisationer. Numera understryks 

vikten av humankapital (Smith, 2001). Individers kompetens behövs till en allt större 

grad för att klara sig i den dynamiska affärsmiljön (Andreeva & Kianto, 2012). Därför 

värdesätter organisationerna kunskap som ett verktyg som stöder deras innovativa 

tillväxt och deras möjlighet att stå kvar bland konkurrenterna (Duh & Letonja, 2013). 

Andreeva och Kianto (2012) framhäver att den organisatoriska prestanda och förmågan 

att hantera och förvalta kunskap har ett positivt samband och medför tillsammans både 

bättre finansiella resultat och starkare konkurrenskraft. Lyckas organisationen 

ytterligare förhindra att ny expertis direkt sprids till externa företag uppnås ännu 
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ljusare kortsiktiga framgångsvisioner (Argote & Ingram, 2000). Det handlar om att 

sammanställa en slagkraftig kunskapsöverföringsmetod som väger nyttan av den 

kunskap företaget önskar hålla inom företagets väggar och den som internt ska spridas 

för att främja företagets framgång. 

För att sprida den företagsinterna expertisen krävs en individuell strategi som stödjer 

missionen att uppnå de bästa och kostnadseffektiva kunskapsöverföringsmetoderna för 

att effektivt kunna lagra, överföra och utveckla kunnandet (Mathew & Kavitha, 2008). 

Organisationen kan välja mellan olika metoder, varav kommunikation, utbildning, 

konstruktiv respons och framför allt att låta personalen rotera inom organisationen är 

några användbara mekanismer (Argote & Ingram, 2000; Argote et al., 2000; Mathew & 

Kavitha, 2008). Då de anställda roterar förflyttar sig både den tysta och explicita 

kunskapen med dem och samtidigt skaffar de sig ny information som kan sättas in i nya 

kontexter och ytterligare höja kunskapsnivån. Det här anses därför vara mycket mer 

lönsamt än att rotera på teknologi och övriga explicita verktyg (Argote & Ingram, 

2000). Informationsteknologi med välorganiserade databaser underlättar dock 

kodifiering och distribution av den explicita kunskapen (Smith, 2001). I vilken 

omfattning organisationen har möjlighet att investera i sådan utrustning begränsas 

ändå av dess resurser. Speciellt hos småföretag är resurserna oftast dyrbara, 

begränsade eller dåligt kända (Hutchinson & Quintas, 2008). 

Valet av strategi och metod är knutet till organisationens struktur och kultur. Mathew 

och Kavitha (2008) beskriver att synergin mellan företaget, individen och teamet 

tillsammans bildar organisationens kunskapsbank, som genom stödjande taktiker kan 

utvecklas t.ex. genom att skaffa ny teknologi, att uppmuntra till aktiviteter eller att 

konkret belöna deltagande i kunskapsöverföringsprocesser. En uppmuntrande 

omgivning effektiverar överföringen av den tysta kunskapen och bidrar positivt till 

själva arbetsprocessen (Smith, 2001). Överlag anses olika former av 

utbildningsprogram vara ett behändigt sätt att öka kunskapsöverföringen och har 

samtidigt visat sig höja arbetskvaliteten, motivationen och nytänkandet hos 

arbetstagarna (Mathew & Kavitha, 2008). Därför är det gynnsamt att ständigt motivera 

deltagarna och sporra dem till informella gruppdiskussioner som bär den dolda 

kunskapen vidare.  

Slutligen kan det konstateras att kunskapsöverföringsprocesser är ofullständiga till sin 

natur (Argote & Ingram, 2000). Pågående processer inom individer sker nämligen 



23 

 

 

oavbrutet (Smith, 2001). Huvudsyftet med kunskapsöverföring i organisationer är ändå 

att från första början stimulera och lagra kunskapen på ett sådant sätt att den går lätt 

att identifiera, sprida och utnyttja gemensamt för att uppnå de organisatoriska målen 

(Mathew & Kavitha, 2008). Eftersom kunskapen sprids bland grupper och avdelningar, 

som influeras av varandras beteende och erfarenheter, är sammansättningen av 

individuella kunskaper, organisationens struktur, kultur och den fysiska arbetsmiljön 

faktorer som otvivelaktigt inverkar på flödet (Argote et al., 2000). Ignorering av 

förvaltande av kunskapsflödet kan dock vara kostsamt för verksamheten.  

Kunskapsledning består av en uppsättning av förvaltningsverksamhet som gör det 

möjligt för företaget att leverera värde från sina kunskapstillgångar (Andreeva & 

Kianto, 2012). Även om finska småföretag förstår vikten bakom kunskapsledning är det 

inte en självklarhet att alla klarar av att frambringa effektiva och balanserade 

kunskapsledningsmetoder (Salojärvi, Furu & Sveiby, 2005). Men eftersom det blir allt 

svårare att klara sig på den konkurrensutsatta marknaden finns det en stor sannolikhet 

att även småföretag i framtiden kommer att satsa mer på formella metoder för att 

utveckla en starkare infrastruktur och ökade stödfunktioner (Hutchinson & Quintas, 

2008). I små finska företag har intresset för mer systematiska och formella 

diskussioner redan ökat (Salojärvi et al., 2005). Trots det är det ännu vanligt att 

kunskapen för det mesta hanteras informellt men på ett strukturerat och noga övervägt 

sätt (Hutchinson & Quintas, 2008). Det är ändå upp till vart och ett företag att välja till 

vilken grad det behövs formella kunskapsledningsmetoder för att förvalta den 

inneboende kunskapen och i snabbare takt förse sig med långsiktiga 

konkurrensfördelar. Huvudsaken är att individerna på en organisatorisk nivå får 

möjlighet att ständigt influeras av varandras erfarenheter. 

2.2.3. SECI-modellen 

Nonaka och Takeuchi (1995) är exempel på två japanska forskare som visar ett starkt 

intresse för taxonomin för den tysta och explicita kunskapen. Författarna bygger sin 

kunskapsledning på Polanyi’s (1966) kunskapsteori. Det är ändå värt att nämna att 

författarna inte gör någon skillnad mellan tyst och implicit kunskap, utan kombinerar 

båda till den först nämnda (Li & Gao, 2003). Eftersom implicit kunskap tyder på sådan 

tyst kunskap som kan artikuleras men av olika orsaker inte sprids vidare hävdar Li och 

Gao (2003) att de japanska författarna inte hänvisar till samma sak som Polanyi. Å 

andra sidan spänner den implicita kunskapen över de båda polerna och det är klart att 
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det finns både tyst och explicit kunskap som hemlighålles av diverse orsaker. Det 

väsentliga är därför att förstå relationen mellan de två yttre polerna. 

Eftersom kunskapsöverföring uppfattas som en svår process introducerade Nonaka och 

Takeuchi (1995) SECI-modellen, som idag är en av de kändaste modellerna inom 

kunskapsledning (figur 4). SECI-modellen är uppdelad i fyra delar, socialisering 

(socialization), externalisering (externalization), kombination (combination) och 

internalisering (internalization). Den beskriver hur individerna delar med sig och 

skapar ny kunskap genom växelverkan mellan den tysta och explicita kunskapen. 

Utgångspunkten är en spiral, som ständigt samspelar mellan dessa två kunskapstyper 

genom fortlöpande rotation från tyst till explicit och från explicit till tyst kunskap. 

Kunskapsspiralen tvinnar först hos en individ och överflyttas sedan till en grupp, 

varefter den tar språng på en organisatorisk nivå. Den iterativa spiralen går alltså via 

olika organisatoriska nivåer för att slutligen uppnå det önskade målet. Ju fler varv 

spiralen roterar, desto rikligare blir kunskapsbasen både kvalitativt och kvantitativt. 

(Nonaka & Takeuchi, 1995) 

 

Figur 4 SECI-modellen av Nonaka och Takeuchi, 1995 (Fri översättning) 

 

Modellen ger en förklaring till de framgångsrika japanska organisationerna under 

1970-1980 talet samtidigt som målet med studien var att sammanföra 

kunskapslednings råd till västvärlden (Nonaka & Takeuchi, 1995). Även om modellens 

användbarhet för att hantera kunskapstillgångar och lärprocesser har fått acceptans 
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globalt, är globaliserade kunskapsledningsmodeller inte problemfria (Henry, 2012; 

Hong, 2012). Det som utmanar tillämpningen av SECI-modellen i västvärlden är att 

den de facto är baserad på japansk organisatorisk kultur i tillverkningsindustrin och 

inte till fullo beaktar de särskilda egenskaperna kulturen (Glisby & Holden, 2003) eller 

industrin samt miljön hämtar med sig (Li & Gao, 2003). För den skull anser Glisby och 

Holden (2003) att modellen skall betraktas mer som en planritning, vilken skall 

granskas kritiskt med tanke på hur kunskap skapas över de kulturella gränserna. Då de 

fyra delarna till näst presenteras beaktas därför även de utmaningar som kulturella 

faktorer kan hämta med sig. 

Socialisering är en process där individerna överför tyst kunskap mellan sig, främst 

genom att dela med sig av sina erfarenheter då de exempelvis tillbringar tid 

tillsammans eller umgås i samma kretsar (Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka et al., 

2000). Den erfarenhet som sprids sker effektivast genom bl.a. observation, imitation 

eller övning (Nonaka & Takeuchi, 1995). Interaktion individerna emellan är således 

nödvändigt för att bearbeta den tysta kunskapen. 

Japanerna är kända för interaktion och för att dela med sig av sitt erfarenhetskunnande 

via informella möten utöver arbetstid, dels för att skapa förtroende och dels för att 

utöka sina sociala kretsar (Glisby & Holden, 2003). De använder sig av kollektiva 

intressen och försöker tillsammans göra sitt yttersta för att integrera med kunderna och 

leverantörerna, och således försöka uppnå ömsesidigt förtroende sinsemellan (Nonaka 

et al., 2000). Glisby och Holden (2003) konstaterar dock att klyftan mellan japanernas 

mentala vanor, som värdesätter erfarenhet och experimentellt lärande, jämfört med 

västerländska kulturer, som värderar högt rationalitet och formella analyser, är stor. 

Det är naturligt att utbytet av kunskap är produktivare i kulturer med gruppbaserade 

omgivningar där individer fritt kan dela med sig av sina idéer och där idémöten 

fungerar som en gemensam plattform för kunskapsöverföring (Hong, 2012).  

Traditionella utbildningsmiljöer och arbetsomgivningar där individer har möjlighet att 

utöva praktiska övningar och samtidigt skapa sina egna mentala modeller och 

världsbilder främjar socialiseringsprocessen (Nonaka et al., 2000). Trots det sker en 

effektiv socialisering inte med tvång, utan arbetstagarna måste personligen vara villiga 

att dela med sig av sin kunskap både på intern och extern nivå (Glisby & Holden, 

2003). De måste inneha en stark önskan till samspel, samt utveckla upprätthållandet 

av samarbete (Hong, 2012). I den japanska företagsmiljön är det vanligt att känna 
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engagemang för organisationen och bygga upp starka relationer mellan ledningen och 

de anställda (Glisby & Holden, 2003; Hong, 2012). I västvärlden uppfattas kunskap 

mer som en personlig guldkälla som man inte i första hand vill dela med sig av i den 

konkurrensutsatta atmosfären (Glisby & Holden, 2003). Med andra ord ses kunskap i 

västvärlden mer som en resurs, som ständigt utvecklas och tävlar med konkurrenterna, 

ifall konkurrenterna har samma kunnande kan företaget inte kalla sin kunskap för en 

konkurrensfördel (Argote & Ingram, 2000). På det sättet kan det västerländska 

tänkesättet resultera i en begränsning av hur effektivt kunnandet kommuniceras.  

Det följande steget i modellen, externalisering, anses vara nyckeln till nyskapande av 

kunskap då det är i denna fas som explicita koncept utarbetas från den tysta kunskapen 

(Nonaka & Takeuchi, 1995). Externalisering sker främst med hjälp av modeller, 

metaforer, diagram och begrepp som bidrar till att den okända tysta kunskapen kan ta 

form och bli enklare att förstå och dela med sig med andra (Nonaka et al., 2000). Hur 

väl individer lyckas omvandla den tysta kunskapen till explicit är mycket starkt knutet 

till individens förmåga att samarbeta och lita på andra (Smith, 2001). Men även hur 

individen själv uppfattar behovet för transformation (Hong, 2012). Således är det inte 

enbart kulturen som påverkar viljeinriktningen, utan även individuella normer 

påverkar precissonen av hur väl individen lyckas omforma sin kunskap i ord. 

Huvudsyftet med externalisering är att tillsammans utveckla nya koncept via formella 

möten och gemensamma arbetsuppgifter (Nonaka et al., 2000). Precis som i 

socialiseringsfasen har denna fas sin utgångspunkt i den japanska kulturen med en 

grupporienterad syn där viljan att omvandla den tysta kunskapen till explicit kunskap 

är mycket högre i de kollektivistiska kulturerna än i de västerländska länderna med 

mer individualistiskt beteendemönster (Glisby & Holden, 2003). Enligt Glisby och 

Holden (2003) är västerländska individer mindre benägna att arbeta med diffusa 

processer, som utläggningen av tyst kunskap oundvikligen kräver, medan japanerna 

däremot upplever mindre tryck och kan naturligt sprida sina resurser friare för att 

externalisera dem i organisationen.  

Den tredje fasen, kombination, är en process där den explicita kunskapen 

sammankopplas av andra samlingar av explicit kunskap, exempelvis kan individer 

utbyta sin expertis över telefonsamtal, i dokument, på möten eller via kommunikation 

på nätet (Nonaka & Takeuchi, 1995). I praktiken samlas den explicita kunskapen in 

både från interna och externa delar av organisationen för att kombineras och bearbetas 
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till ny kunskap, varefter den sprids bland alla medlemmar inom organisationen 

(Nonaka et al., 2000). Hur kunskapen i verkligheten sprids påverkas dock av den 

individuella personligheten, speciellt av individens eget intresse att dela med sig av sin 

explicita tillgång (Hong, 2012). För alla är det inte en självklarhet att delge sina 

personliga skrifter och dokument.  

Även kombinationsfasen stöds av vissa japanska principer, såsom rådgivande 

beslutsfattande och öppen tillgång till organisatorisk information som existerar tack 

vare det intensiva personliga engagemanget i det japanska samhället (Glisby & Holden, 

2003). I icke-grupporienterade miljöer med mer koncentrerade myndigheter och 

beslutsfattande processer är det inte lika vanligt att alla i organisationen har tillgång till 

viktiga dokument, vilket i viss mån begränsar kunskapsflödet (Hong, 2012). Dessutom 

är japanerna kända för att vara välanpassade till att hantera flera uppgifter samtidigt, 

medan kulturen i västvärlden uppmärksammar en sak i taget (Glisby & Holden, 2003). 

En mindre sträng kultur med en mera grupporienterad syn kunde sålunda effektivera 

kunskapsflödet i västvärlden. 

SECI-modellens sista fas, internalisering, omvandlar explicit kunskap till tyst 

kunskap genom verbalisering av lästa dokument eller via muntliga historier (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). Då erfarenheten över tid formas av socialisering, externalisering och 

kombination till individers utvecklade tysta kunskapsbas, i form av gemensamma 

mentala modeller och tekniskt kunnande, blir de väldigt värdefulla tillgångar (Nonaka 

et al., 2000). Nonaka och Takeuchi (1995) likställer denna fas med konceptet ”Learning 

by doing”. Praktisk tillämpning och handling får således den explicita kunskapen att 

gradvis internaliseras till tyst kunskap. 

Internaliseringsfasen grundar sig även tydligt i japanska traditioner och 

arbetsmarknadssystem. Japanernas temperament och deras starka vilja att dela med 

sig av sin kunskap för att tillsammans utveckla organisationen skapar grunden för 

effektiv internalisering (Glisby & Holden, 2003). I den japanska arbetsmiljön 

eftersträvas även rotation på arbetsplatsen, vilket stödjer medarbetarna att förstå 

verksamheten från flera perspektiv och på så vis rationaliseras samarbetet (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). I västvärlden kan rotation på arbetsplatsen till olika avdelningar 

upplevas som nervärderande av själva roteraren (Glisby & Holden, 2003). Rotation på 

arbetsplatsen kan därför å ena sidan främja internalisering och å andra sidan upplevas 
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som nervärderande. Men samtidigt kan varierade arbetsuppgifter motivera 

arbetstagaren. 

Oberoende av hur arbetsomgivningen inverkar på internaliseringsfasen är den slutliga 

effekten beroende av hur man lyckas uppnå den explicita kunskapen i organisationen 

och omforma den till tyst kunskap. Det är nämligen den tysta kunskapen som samlats 

på individnivå som igen sätter igång en ny spiral av kunskapsskapande för att delas till 

andra genom socialisering (Nonaka et al., 2000). Nonaka och Takeuchi (1995) 

poängterar att individbaserad kunskap kan skapas i varje fas skilt för sig, men 

verkningsfull kunskap skapas enbart då interation sker mellan de olika faserna. 

Av de fyra faserna att döma är kunskapsöverföringen i västvärlden mer individbaserad 

och som starkast i externaliserings- och kombinationsfasen, medan japanska 

organisationer är starkare när det kommer till gruppbaserad socialisering och 

internalisering av den tysta kunskapen (Nonaka & Takeuchi, 1995). Enligt den japanska 

kunskapsledningsteorin borde västvärlden fästa mindre uppmärksamhet vid explicita 

metoder och fokusera mera på de subjektiva och kroppsliga handlingar som underlättar 

flödet av det tysta kunskapsflödet. För att lyckas med detta krävs dock engagemang i 

strategier gällande organisationsstrukturen och ledarstilen, vilka enligt Nonaka och 

Takeuchi (1995) även är bidragande faktorer för att främja kunskapsflödet i enlighet 

med SECI-modellens principer. 

2.3. Kunskapsöverföring vid generationsskiften 

SECI-modellen kompletterades senare med teorin Ba, som kommer från japanskan och 

betyder ”place and space” (Nonaka et al., 2000). Författarna beskriver Ba som ett delat 

mentalt utrymme uppbyggd av gemensamma sociala samspel, kulturella koder och 

historiska kontext där individerna är bundna genom ömsesidigt erkännande och 

integration och där informationen tolkas för att skapa mening och ny kunskap.  I 

familjeföretag där gränsen mellan familjen och företaget är suddigt passar denna 

precisering väl för att beskriva miljön av kunskapsgenereringen mellan gamla och nya 

generationer i företagsverksamheten (Brännback et al. 2008). De är bundna till 

varandra och delar ständigt med sig av sin kunskap mer eller mindre omedvetet. 

Eftersom det inte finns en tydlig linjedragning mellan familjen och företaget, utan de 

delar ett gemensamt utrymme där kunskapen alstras, är kunskap ett väsentligt 

stödverktyg under hela processen. Det som ofta ställer krav på kunskapsgenereringen 
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är svårigheten generationerna emellan att förmedla den svårt artikulerade tysta 

kunskapen, som är den dominerande delen av den samlade kunskapen (Polanyi, 1966). 

För att den branschspecifika tysta kunskapen inte skall gå förlorad är det ytterst viktigt 

att den äldre generationen gör sitt innersta för att lämna sin expertis i företaget och 

minska risken för återuppfinning av hjulet (Smith, 2001). Förutom att upprätthålla och 

bevara den äldre generationens kunskap är det också lika viktigt att sträva efter ett 

ömsesidigt lärande som även beaktar den expertis som det unga ledet hämtar med sig 

(Chirico, 2008). Fräscha idéer kan lägga fart på den tysta och explicita kunskapens 

interaktion och bli del av företagets kollektiva visdom. 

Relationen mellan den tysta och explicita kunskapen är överlag mer utmanande vid 

generationsskiften. Då efterträdaren snappar upp mycket information redan innan en 

officiell start i företaget försvårar det framläggningen av en fungerande 

kunskapsledningsstrategi. En del av företagsinformationen kan enkelt och snabbt 

överföras i skrift (Smith, 2001; Chirico, 2008). Däremot kräver den komplexa dolda 

kunskapen en längre tid för att genom observationer och personlig kontakt uppfattas 

och kodifieras (Chirico, 2008). Speciellt ansträngande är det att kontinuerligt förbättra 

kvaliteten på den dolda kunskapen och dess växelverkan med den explicita kunskapen 

(Duh & Letonja, 2013). Därför kämpar både efterträdaren och överlåtaren en lång tid 

med att skapa, överföra och erhålla all nödvändig expertis sinsemellan. 

Överlåtaren kan erbjuda olika handlingsplaner för efterträdaren. Mentorskapsprogram, 

intern utbildning och att involvera efterträdaren i möten är t.ex. några 

kunskapsöverföringsmetoder som värdesätts högt av efterträdaren (Duh & Letonja, 

2013). Även engagemang utan tvång i företaget och efterträdarens personliga vilja att 

jobba hårt för att upprätthålla framgången inom familjeföretaget ökar på 

förhoppningen att se att företaget fortsätter inom familjen och kan i sin tur underlätta 

kunskapsförmedlingen (Chirico, 2008). I sin helhet främjar en god och pålitlig 

atmosfär ett friare och verkningsfullare flöde av kunskap. 

Trots att den viktigaste kunskapsöverföringen sker mellan överlåtaren och 

efterträdaren är de inte ensamma i atmosfären. Alla familjemedlemmar är mer eller 

mindre del av denna långa och komplexa process och delansvariga för att via 

observationer och personlig interaktion dela med sig av sitt kunnande (Chirico, 2008). 

Därför påverkar familjerelationerna kraftigt hela successionsprocessen. För ett 

grundläggande kunskapsutbyte fordras således förtroende och glädje samtliga 
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familjemedlemmar emellan (Henry, 2012). Till vilken grad de passiva 

familjemedlemmarna tar del av kunskapsöverföringsprocessen är upp till de aktiva 

parterna. Som tidigare nämnts är hela familjen dock en del av familjeföretagets Ba och 

kan ge värdefulla individbaserade insikter som är skapade ifrån en eller flera av de fyra 

faserna i SECI-modellen. 

De individbaserade insikterna från familjemedlemmarna kan hämta nya perspektiv och 

förslag till slagkraftigare strategier för kunskapsledningen och företagsutvecklingen 

(Argote et al., 2000). Dessutom kan den tysta och explicita kunskapen som 

familjemedlemmarna tillsammans bär å ena sidan öppna nya utmaningar för 

verksamheten och å andra sidan utveckla en helhetsbild av företagets nuvarande 

position och möjligheter. Helhetsbilden av företagets tillgångar kan den yngre 

generationen sedan använda för att fattat beslut om att slutföra eller inte slutföra 

generationsskiftet med ett maktskifte inom familjen.   

2.3.1. Kunskapsöverföring vid generationsskiftets stadier 

Tidigare i avhandlingen framgick det att trots att generationsskiftet är en pågående 

process finns det olika steg som den yngre generationen genomgår före själva 

maktskiftet. Den sexstegsmodellen som Lambrecht (2005) kom fram med explicerar en 

kronologisk växling. Pilotstudien av Karvonen (2012) tyder dock på att händelserna 

inte behöver ske kronologiskt. Av empirin kan det tolkas att en del skeden visserligen 

sker före andra, såsom formell intern utbildning infaller före officiell start i 

familjeföretaget, medan andra händelser kan inträffa flera gånger, exempelvis kan 

extern arbetserfarenhet fås före, under och efter akademiska studier. Den största 

förändringen som pilotstudien utpekar är att då generationsskiftet analyseras som en 

stegprocess byter den informella interna utbildningen och studier plats i jämförelse 

med Lambrecht’s (2005) studie (jämför figur 3 med figur 5). Det här förklarar 

Karvonen (2012) med att det är vanligt i familjeföretag i ur- och guldbranschen att den 

yngre generationen hjälper till under sommaren eller säsongsvis redan innan de inleder 

akademiska eller yrkesspecifika studier. 

Syftet med pilotstudien (Karvonen, 2012) är att redogöra för vilka skeden det 

förekommer i ett generationsskifte och hur kunskap skapas och överförs vid respektive 

skede i små finska familjeföretag inom ur- och guld branschen. Den andra modellen 

som kombineras med Lambrecht’s sexstegsmodell (2005) är SECI-modellen av Nonaka 
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och Takeuchi (1995). Hur den tysta och explicita kunskapen skapas i de olika faserna 

må vara teoretiskt liknande, men rent praktiskt kan de skilja sig åt p.g.a. olika 

kulturella eller företagsrelaterade aspekter. Dessutom menar Henry (2012) att 

familjeföretag inte nödvändigtvis följer samma progression av kunskapsspiralen under 

själva generationsskiftet främst för att generationsskiftet är informellt och instabilt till 

sin natur. Både Henry (2012) och Karvonen (2012) är därför av den åsikten att 

tillämpningen av Nonaka och Takeuchi’s (1995) SECI-modell är en utmaning i 

generationsskiftes sammanhang. 

I sin helhet är SECI-modellen ett bra verktyg för att illustrera och förstå kunskapsflödet 

inom företaget. Trots att små finska familjeföretag inom ur- och guldbranschen visar 

stora skillnader mellan kultur, industri och miljö jämfört med den japanska stilen går 

det ändå av empirin (Karvonen, 2012) att utläsa tydliga mönster av hur kunskap 

överförs. Överlag dominerar socialiseringsfasen de övriga i SECI-modellen, eftersom 

efterträdaren i ett generationsskifte under en lång tid är passivt med i den operativa 

verksamheten och då lär sig genom att lyssna och observera. Ur författarens reviderade 

modell kan det även utläsas att tyst och explicit kunskap kontinuerligt genereras på 

arbetsplatsen, men inte i form av en spiral. En del kanaler börjar utvecklas i ett tidigt 

skede av generationsskiftet, medan andra får större betydelse först i ett senare skede 

(Karvonen, 2012). Det betyder att efterträdaren har möjlighet att utveckla sin 

individbaserade kunskap fas för fas, men det inte sagt att den under generationsskiftets 

indirekta fas utvecklas i enlighet med den iterativa spiralprocessen. Det är först efter 

det femte stadiet som efterträdaren har tillgång till all sorts kunskap och tidigast då kan 

interation mellan faserna ske och verkningsfullt kunskapsutbyte skapas.  

 

Framställning av hypoteser 

Figur 5 används som grund för utvecklingen av studiens hypoteser för att förklara och 

förstå statistiska samband i vad relationen är mellan socialisering, externalisering, 

kombination och internalisering av kunskapen i generationsskiften. I jämförelse med 

pilotstudien (Karvonen, 2012) har några språkstilistiska ändringar i figuren gjorts 

angående kunskapsteknikerna och generationsskiftesskedena. Därtill är illustrationen 

av figuren uppdaterad till ett mer lättförståeligt format. Innehållet är det samma.  
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Figur 5 Kunskapsöverföring vid generationsskiftets stadier (Egen illustration baserad på 
pilotstudien av Karvonen, 2012) 
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Socialiseringsfasen sätter naturligt igång kunskapsöverföringen, eftersom den uppstår 

redan innan efterträdaren börjar jobba i företaget och stagnerar där en lång tid förrän 

den övergår till spiralens följande skeden (Henry, 2012). Det är här som efterträdaren 

redan som barn börjar ta emot information genom att observera, lyssna och imitera 

den äldre generationen, samt via övning av praktiska uppgifter (Karvonen, 2012). Vid 

det här skedet utvecklar efterträdaren en djup förståelse av den företagsspecifika tysta 

kunskapen, som med tiden utarbetas till individens explicita kunskapsbas. Ett 

namnbyte för det första steget är gjort från intraprenörskap till latent inlärning som 

barn, eftersom det beskriver steget bättre vid ett generationsskifte i ett familjeföretag. 

Den latenta inlärningen som barn ger uttryck till den första hypotesen som antar att det 

huvudsakligen är vid det första stadiet i generationsskiftet som socialisering av kunskap 

börjar. 

Hypotes 1: Socialisering inleds huvudsakligen vid latent inlärning som barn i 

generationsskiftets första stadium. 

De två påföljande skedena, sommarjobb och extra hjälp, samt akademiska studier 

eller yrkesstudier har fått en omvänd ordning i jämförelse med Lambrecht’s modell 

(figur 3). Orsaken till ombytet är att den potentiella efterträdaren inom den utsedda 

branschen har för sed att hjälpa till i familjeföretaget förrän studierna påbörjas 

(Karvonen, 2012). I början av det här skedet kan den yngre generationen vara ung och 

har inte skaffat sig desto mera erfarenhet. Därför är det vanligt att de börjar ställa 

frågor, reflektera, kommunicera och samarbeta med den äldre generationen för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter (Karvonen, 2012). Dessa kunskapstekniker 

förekommer enligt Nonaka och Takeuchi (1995) i externaliseringsfasen, som också är 

följande steg i SECI-modellen. 

I samband med att de arbetar som sommar- och extrahjälp har arvingarna även 

möjlighet att lära sig specifik produktkunskap och kundservice. Egenskaper som 

effektivast uppnås genom ”learning by doing” och eventuellt via deltagande i 

fortbildningskurser eller inköpsmässor (Karvonen, 2012). Sådana inlärningsmetoder 

härstammar från explicit kunskap för att omvandlas till tyst kunskap och hör därför till 

SECI-modellens sista fas, internalisering (Nonaka & Takeuchi, 1995). Både 

externalisering och internalisering av kunskap påbörjas alltså redan när efterträdaren 

börjar hjälpa till i företaget. Därför formuleras följande två hypoteser. 
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Hypotes 2: Externalisering inleds huvudsakligen vid sommarjobb och extern 

hjälp i generationsskiftets andra stadium. 

Hypotes 3: Internalisering inleds huvudsakligen vid sommarjobb och extern 

hjälp i generationsskiftets andra stadium. 

Vid sidan av sitt arbete som extra hjälp är det möjligt, men inte nödvändigt, att 

efterträdaren skaffar sig extern erfarenhet. När efterträdaren sedan i sitt unga vuxenliv 

återvänder till familjeföretaget är det vanligt att själva slutförande av 

successionsprocessen inleds (Henry, 2012). I det här skedet får efterträdaren tillgång 

till alla företagsrelaterade arbetsuppgifter och dokument. Det är vanligt att 

föregångaren börjar överföra de uppgifter som ligger minst inom sitt eget 

intresseområde eller sådana uppgifter som efterträdaren är mer kvalificerad att ta över 

(Cadieux, 2007). Inom ur-och guldbranschen är det sedvanligt att efterträdaren deltar i 

möten, sköter om viktiga dokument eller ansvarar för viktiga e-postärenden först när 

de officiellt börjar arbeta i familjeföretaget (Karvonen, 2012). Samtidigt får 

efterträdaren möjlighet att utnyttja sin externa erfarenhet som denna har uppnått via 

studier och arbetsuppgifter. Det betyder att omvandlingen av explicit till explicit 

kunskap inte sker i generationsskiftet förrän ansvaret hos arvingen är tillräckligt stort. 

Därför utbyter kombinationsfasens kunskapstekniker huvudsakligen först vid 

generationsskiftes femte stadie. 

Hypotes 4: Kombination inleds huvudsakligen vid officiell start i företaget i 

generationsskiftets femte stadium. 

Av hypoteserna att döma har den tysta och explicita kunskapen sina huvudsakliga 

inledningsskeden i ett generationsskifte. Mellan det andra och femte skedet har 

efterträdaren möjlighet att vidga sin kunskapsbas genom extern erfarenhet. Studier och 

arbetserfarenhet efter grundskolan utvecklar inte enbart individen som person, utan 

samtidigt bidra den nya tysta och explicita kunskapen till nya insikter för företagets 

framsteg (Sardeshmukh & Corbett, 2011). Eftersom branschen plötsligt kan bli osäker 

är det dessutom bra att studera något man kan falla tillbaka på om familjeföretaget inte 

visar sig vara ekonomiskt lönsam på långsikt. All den externa kunskap som nås ger 

tillika efterträdaren legitimitet och en ansedd position inom verksamheten (Henry, 

2012). Ett förtroende mellan alla deltagare i trecirkelmodellen (Tagiuri & Davis, 1996) 

kan i början vara utmanande för efterföljaren och därför kan extern erfarenhet vara till 

sin fördel för att förtjäna relationell tillit så väl som affärskompetens förtroende bland 
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de inblandade. Den externa kunskap som nås hjälper till i generationsskiftets slutliga 

flöde av kunskap och är därför att föredra innan efterträdarens officiella karriärstart i 

företaget. Därmed framställs följande två hypoteser. 

Hypotes 5: För kunskapsflödet i generationsskiftet är studier att föredra 

innan en officiell start i familjeföretaget. 

Hypotes 6: För kunskapsflödet i generationsskiftet är extern 

arbetserfarenhet att föredra innan en officiell start i familjeföretaget. 

Den färska expertisen som efterträdaren skaffar sig via extern erfarenhet kan sedan 

utnyttjas vid själva successionsprocessen. Som tidigare nämnts är generationsväxlingen 

en flerstegsprocess som existerar under en längre tid och börjar långt innan själva 

växlingen blir aktuell (Handler, 1994; Lambrecht, 2005). Själva växlingen behöver dock 

inte börja förrän den yngre generationen officiellt har börjat jobba i företaget och denne 

medvetet tillsammans med de övriga inblandade börjar en flerårig process till 

maktskiftet (Karvonen, 2012). Dessa insikter ger upphov till följande hypotes. 

Hypotes 7: Det officiella generationsskiftet inleds huvudsakligen när 

efterträdaren inleder sin karriärstart i företaget. 

När efterträdaren officiellt börjar jobba inom företaget och utarbetar ny explicit 

kunskap av införskaffad explicit kunskap har denne genomgått alla SECI-modellens 

faser skilt för sig på en individbaserad nivå. Hädanefter är det kunskapsförvaltarens 

uppgift att välja en lämplig metod för att kultivera och upprätthålla ett mottagligt 

klimat för socialisering, externalisering, kombination och internalisering av 

kunskapsaktiviteter mellan individer (Li & Gao, 2003). Det behövs i generationsskiftets 

två sista stadier där begreppet företag är ombytt till maktskifte (Karvonen, 2012), 

eftersom det förklarar bättre generationsskiftes avslutande händelse där makten och 

således också kunskapsledningen överförs till följande släktled. 

I femte stadiet är efterträdaren officiellt en del av företaget och då kan denne börja dela 

med sig av sin individbaserade kunskap på grupp- och organisationsnivå, vilka Nonaka 

och Takeuchi (1995) beskriver som den iterativa kunskapsspiralens kännetecknande 

drag. På det sättet kan SECI-modellen börja tvinna som sedvanligt först när 

efterträdaren fått fotfäste i verksamheten efter att ha genomgått det inofficiella 

generationsskiftet i de fyra första skedena. Tills dess sker kunskapsgenereringen mellan 
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generationerna enligt Karvonen (2012) via socialisering, externalisering och 

internalisering. 

Eftersom generationsväxlingen är utspridd på många år och den första halvan av skiftet 

sker i en mer indirekt anda är relationen mellan de olika kunskapstyperna och 

kunskapsteknikerna inte självklara fenomen. Därför kan det vara fördelaktigt att 

utveckla nya metoder som kan vara till hjälp för kunskapsflödets generering både före 

och efter den yngre generationens officiella start i företaget. Själva 

successionsprocessen varierar också till sin omfattning. Enligt Karvonen (2012) är ett 

skifte omkring fem år ett lämpligt mått på för att göra i ordning avtal, sköta om 

skattemässiga förpliktelser och lämna över verksamheten i goda händer.  

Längden och omfattningen på maktskiftet kan överlag påverka hur väl den tysta och 

explicita kunskapen överförs, bearbetas och skapas. För att bättre förstå den aktuella 

växelverkan mellan SECI-faserna relation till generationsskiftet är det betydande att 

utveckla en uppfattning kring kunskapsöverföringen idag, längden på det officiella 

skiftet, samt hur ur- och guldbranschen ställer sig till nya metoder för att effektivera 

själva flödet av den tysta och explicita kunskapen. Den aktuella synen på kunskapen i 

generationsskiftet ger därför upphov till studiens sista hypotes. 

Hypotes 8: Nya metoder för kunskapsöverföring vid generationsskifte är att 

föredra. 

2.4. Sammanfattning av referensramen 

Syftet med avhandlingen är att nå statistiska samband av forskningsfrågan: Vilken är 

relationen mellan socialisering, externalisering, kombination och internalisering av 

kunskapen i generationsskiften? För att hitta lämpliga analysverktyg som svarar på 

forskningsfrågan har tre modeller presenterats. Den första, Lambrecht’s 

sexstegsmodell beskriver generationsskiftets stadier och den andra, SECI-modellen av 

Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver kunskapsöverföringsprocessen av den tysta och 

explicita kunskapen. En kombination av dessa två bildar den tredje modellen, 

pilotstudien, som baserar sig på kunskapsöverföringen vid generationsskiften i små 

finska ur- och guld familjeföretag och skapades av Karvonen (2012). Pilotstudien utgör 

denna studies kärna och ger upphov till åtta hypoteser, som används som verktyg för 

att ge förklaring på forskningsfrågan. 
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3 METODDISKUSSION 

I det här kapitlet diskuteras och motiveras den empiriska undersökningens 

forskningsmetod. Kapitlet inleds med en beskrivning av de vetenskapsteoretiska 

utgångspunkterna, som styr valet av metod för dataurvalsprocessen (3.1). Sedan 

presenteras forskningsmetodens procedur från enkät som datainsamlingsmetod till val 

av urvals ram (3.2). Därefter beskrivs operationaliseringen av studiens variabler med 

ett inlägg av sorteringen av företagen (3.3).  Därpå presenteras strategin för 

rapportering och analysering av det insamlade data (3.4). Ett kritiskt förhållningssätt 

till undersökningens metodologiska uppläggning i form av reliabilitet och validitet 

behandlas därtill (3.5). Slutligen motiveras studiens etiskt godtagbara former (3.6). 

3.1. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Verklighetsuppfattningen är den grundläggande varudeklarationen för forskarens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Hur forskaren uppfattar den verklighet som 

studeras (ontologin) och med hurdan kunskapssyn denne väljer att verkligheten skall 

studeras (epistemologi) framställer arbetssättet hos forskaren (Bryman & Bell, 2013). 

Ontologin och epistemologin baserar sig på forskarens personliga människosyn, 

erfarenhet och tolkning av omvärlden. Dessa personliga värderingar dyker upp under 

hela forskningsprocessen med början i valet av forskningsområde och med ändpunkt 

först i slutsatserna (Bryman & Bell, 2013). Således kan utfallet av studien influeras av 

hur kunskapen uppfattas och skapas av forskaren. För att undvika skevheter och 

bakomliggande antaganden av resultatet klargör jag, som forskare, härnäst mitt 

vetenskapliga ställningstagande. 

3.1.1. Vetenskapsfilosofi och ansats 

Forskningsobjektet för denna avhandling är familjeföretag. Eftersom familjeföretagen 

är belagda av konkreta strukturer och system som kan betraktas från en extern 

synvinkel, samt omformar verkligheten oberoende av betraktaren baserar sig studien 

på en realistisk, objektiv ontologi (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012; Bryman & Bell, 

2013). Den objektiva kontexten hävdar ytterligare att de sociala företeelserna som 

formas av en yttre verklighet inte går att påverkas och därför är verkligheten oberoende 

av aktörer (Bryman & Bell, 2013). Den kunskap som nås och förvandlas till fakta har 

inte en anknytning till observatörens subjektiva tolkning, utan verkligheten kan 
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förklaras ur objektiv kunskapshämtning (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson, 2008). 

Resultatet av denna studie skall således bli det samma även om forskaren byts ut, 

eftersom den objektiva inriktningen inte ger forskaren rätt till fritt tolkande utan stöder 

en förklarande epistemologi. 

Det vetenskapsteoretiska perspektivet som understryker det faktum att forskarens 

förhållningssätt skall vara logiskt, analytiskt och framförallt objektivt i relation till 

forskningsobjektet är positivismen (Patel & Davidson, 2011). Positivismen upptar 

kunskapen genom att samla in fakta för att härleda hypoteser, vilka kan prövas med 

hjälp av vetenskapliga metoder för att slutligen finna lagmässiga förklaringar som 

svarar på syftet (Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2013). För att kunna härleda 

hypoteser behövs fakta i form av existerande teori, som inom området för 

familjeföretag och kunskapsöverföring är omfattande. Den existerande teorin härleder 

antaganden i förhållande till verkligheten, samt bestämmer vilken information som 

skall samlas in via en hypotesprövning för att slutligen relatera resultaten tillbaka till 

den befintliga teorin (Patel & Davidson, 2011). Med avsikt att kunna förklara resultatet 

från insamlat data är det nödvändigt att hypoteserna är noga bestämda antaganden 

med klart definierade och mätbara variabler (Bryman & Bell, 2013). Annars är det svårt 

att hitta en relevant sanning som möjliggör generalisering av utfallet.  

Eftersom positivismen bygger på logiskt prövbara iakttagelser med ett hypotetiskt 

arbetssätt lutar forskningsansatsen mot en deduktiv ansats (Patel & Davidson, 2011). 

Det deduktiva angreppssättet (figur 6) utgår ifrån teorin och avser även att testa den 

med deducerade hypoteser som underkastas en empirisk granskning (Bryman & Bell, 

2013). Det insamlade data från ur och guld familjeföretag kommer antingen att 

verifiera eller falsifiera studiens åtta uppställda hypoteser, vilka står till svars för en 

eventuell omformulering eller komplettering av den existerande teorin. En revidering 

av modellen av kunskapsöverföring vid generationsskiften kan bli aktuell om resultaten 

av det empiriska datamaterialet avviker från tidigare forskning, i det här fallet 

pilotstudien som statistiskt testas.  

 

Figur 6 Den deduktiva processen av Bryman och Bell, 2013 (Fri översättning) 
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3.1.2. Val av metod 

Det vetenskapliga ställningstagandet med kunskapsteoretiska frågor är aktuella vid 

valet av den kvantitativa metoden. Typiskt för den kvantitativa metoden är att synen 

på verkligheten är objektiv och förhållandet mellan teori och forskning är deduktivt 

(Bryman & Bell, 2013). Dessutom förespråkar den förklarande positivistiska 

epistemologin tvärsnittsstudier med ett stort sampel (Easterby-Smith et al., 2008). 

Valet av en kvantitativ metodteori framom den kvalitativa motiveras härnäst mer 

djupgående. 

För det första är pilotstudien uppbyggd av en kvalitativ metod, som går in på djupet 

och bredden (Dahmström, 2011). Därför är avsikten med denna studie att komplettera 

bristen i den kvalitativa metoden - att nå ut till en representativ delmängd av 

population för att testa statistiska mönster. Avsikten är att komma fram till ett 

generaliserbart resultat för målpopulationen, finska familjeföretag i ur- och 

guldbranschen.  

För det andra baserar sig avhandlingen på ett orsaksförklarande syfte, d.v.s. avsikten 

är att mäta variabler för att senare i studien förklara relationen mellan socialisering, 

externalisering, kombination och internalisering vid generationsskiften. För att kunna 

förklara orsakssamband är studien upplagd som hypotesprövande (Patel & Davidson, 

2011). Intresset av resultatet ligger i variation avseende variablerna, exakta 

distinktioner och upptäckter av sambandsmönster (Bryman & Bell, 2013). I motsats till 

ett kvalitativt angreppssätt bearbetas data från en neutral och objektiv synvinkel, 

eftersom forskaren omöjligtvis kan ta del av respondenternas sociala verksamhet – hur 

kunskap skapas och överförs i respektive familjeföretag. 

För det tredje är de insamlade data mätbart och kvantifierbart, eftersom kodning av de 

kvalitativa variablerna om kunskapsteknikerna och de sju stadierna i generationsskiftet 

kodas och omvandlas från data till siffror (Dahmström, 2011). Dessa utgör det 

empiriska materialet som används vid analyseringen med intention att finna statistiska 

mönster och verifiera hypoteserna. 
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3.2. Forskningsmetods procedur 

Kvantitativa undersökningar genomförs främst genom experiment eller 

enkätundersökningar (Easterby-Smith et al., 2008; Saunders et al., 2012; Bryman & 

Bell, 2013). Intresset i denna studie är att samla in standardiserad information av 

kunskapsöverföringsprocessen i form av primärdata. Fokus ligger på flera variablers 

växelverkan vid en viss tidpunkt och därför tyder forskningsdesignen på en 

tvärsnittsstudie, som förespråkar en enkätundersökning (Easterby-Smith et al., 2008). 

Det orsaksförklarande och utredande syftet med studien och frågeställningarna talar 

även för enkäten som en lämplig teknik för datainsamlingen.  

3.2.1. Enkät som datainsamlingsmetod 

Forskningsfrågan innehåller flera variabler både i frågan om kunskapstekniker och 

generationsskiften.  

”Vilken är relationen mellan socialisering, externalisering, kombination och 
internalisering av kunskapen i generationsskiften?”  

Eftersom studiens avsikt är att mäta statistiska mönster i finska familjeföretag inom ur- 

och guldbranschen är även den geografiska spridningen stor. För att på ett tidseffektivt 

och ekonomiskt fördelaktigt sätt samla in en stor mängd data från en population 

utspridd på ett stort geografiskt område för att mäta relationer mellan variabler är en 

enkät som forskningsdesign att föredra (Saunders et al., 2012). Insamlat data kan 

sedan kvantitativt bearbetas för att förklara orsakssamband med frågeställningen. 

All data som används i studien samlas in via enkäten och karakteriseras av primärdata, 

eftersom det inte tidigare har bedrivits liknande forskning för den utvalda målgruppen. 

En primärdataundersökning ger aktuella datauppgifter som kan avgränsas och 

anpassas specifikt till syftet (Dahmström, 2011). För att erhålla ändamålsenlig 

information via enkäter är det dock viktigt att alla variabler är tydligt identifierade så 

att de kan framställas i frågeformuläret och senare mätas i analyseringsskedet 

(Easterby-Smith et al., 2008). Formuleringen av frågeformuläret kräver allt som allt en 

hel del planering för att resultera i en tillförlitlig undersökning. 

Planeringen av ett välutformat frågeformulär är inte enbart av central betydelse för att 

uppnå tillförlitlighet men även för att nå upp till en eftertraktad svarsfrekvens. I många 

fall kan de utvalda respondenterna tolka en enkät som jobbig och har svårt att se nyttan 
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av att ta sig tid att svara på frågorna. I motsats till kvalitativa studier går det inte heller 

att ställa tolkningsfrågor eller uppföljningsfrågor som kunde motivera respondenten till 

deltagande (Bryman & Bell, 2013). Därför är det viktigt att klargöra för respondenterna 

till vilket ändamål individens bidrag kommer att användas, vem målgruppen består av, 

samt att poängtera deltagandets anonymitet (Patel & Davidson, 2011). Efter att enkäten 

skickats ut finns det ingen möjlighet till komplettering, vilket betyder att alla sätt för att 

minimera bortfallet skall beaktas redan vid planeringsskedet. 

Ett väluttänkt och bearbetat frågeformulär är inte enbart en fördelaktig 

datainsamlingsmetod för forskaren. Även respondenten värdesätter realiteten att vara 

oberoende av intervjuaren och själv kunna välja en lämplig tidpunkt att besvara 

frågeformuläret (Dahmström, 2011). Så länge enkäten som helhet inte är för lång, 

temat är aktuellt, frågorna lättbegripliga och respondenten har möjlighet att delta i 

undersökningen är sannolikheten för en god svarsfrekvens stor. 

3.2.2. Population och urval 

De element som står inför en granskning av egenskaper och attityder kallas för 

population, medan undersökningens ideala målgrupp kallas för målpopulation 

(Dahmström, 2011). I denna studie är populationen familjeföretag och mer specifikt 

består målpopulationen av alla finska mikro och små familjeföretag i ur- och 

guldbranschen sommaren 2014. I praktiken är det dock svårt att nå ut till varje enhet i 

målpopulationen och därför väljs en förteckning över populationen, en rampopulation, 

med avsikt att stöda studiens datainsamling, analys och tolkning av resultaten 

(Dahmström, 2011). Till studiens rampopulationen hör de företag som i juli sommaren 

2014 är registrerade i Finlands urmakarförbund r.f. och Finlands guldsmedsförbund 

r.f. För de ifrågavarande branscherna är dessa förbund de enda i Finland, vilket innebär 

att de flesta ur och guld familjeföretagen är medlem i någondera. Den bråkdel av 

företag som inte är registrerade i förbunden medför undertäckning i studien, men även 

övertäckning kan uppstå om någon av mottagarna svarar på enkäten trots att de inte 

längre tillhör förbunden eller de begränsningarna som nämns i följebrevet. 

I en tvärsnittsstudie är en totalanalysundersökning via en enkätundersökning 

ogenomförbar (Patel & Davidson, 2011). Främst, eftersom det inte finns någon garanti 

på att den äldre generationen har en e-postadress till sitt förfogande. Därför begränsas 

samplingsenheten till ett urval av populationen (Dahmström, 2011). Representanterna 
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av populationens enhet består av två grupper, medlemmarna i registret för Finlands 

urmakarförbund r.f. och Finlands guldsmedsförbund r.f. Urvalsmetoden för detta 

aggregat av populationsenheter förliknas därför närmast ett slumpmässigt klusterurval 

(Bryman & Bell, 2013). Författarna framställer att denna urvalsmetod är mycket 

lämplig då samplet är nationellt och geografiskt utspritt, vilket är fallet i denna studie. 

Vilka företag som hör till förbundens medlemsregister är okänt för forskaren, eftersom 

utomstående inte har tillgång till registret. Följaktligen fungerar kontaktpersonerna till 

respektive förbund som mellanhänder för att distribuera enkäten vidare. För studiens 

tillförlitlighet finns det flera positiva aspekter med att låta en mellanhand sköta om 

distribueringen av enkäten. Sannolikheten att respondenten lägger märke till e-posten 

med enkäten, samt öppnar och fyller i frågeformuläret är större när informationen 

kommer från ett känt nätverk. Dessutom kan inställningen till deltagande bli mer 

seriöst och undersökningen kännas mer relevant för respondenten. Alla dessa orsaker 

kan bidra till ett lägre bortfall, vilket annars riskerar en snedvridning av det slutliga 

resultatet (Dahmström, 2011). Det representativa urvalet från populationen kan således 

skjuta till en bättre svarsfrekvens. På det sättet kan även de erhållna resultaten 

tillförlitligare generaliseras från samplet till populationen. 

3.2.3. Enkätens utformning och mått 

Enkäten utformades utgående från forskningsfrågan och den teoretiska referensramen. 

I e-postmeddelandet inleds frågeformuläret med ett följebrev (bilaga 1) för att beskriva 

nyttan med undersökningen, samt skapa en positiv inställning och förtroende hos 

mottagaren (Patel & Davidson, 2011). I missivet framgår även syftet med 

undersökningen, till vilken population respondenten tillhör, samt forskarens 

kontaktuppgifter för att få svar på eventuella frågor. Eftersom frågeformuläret skickas 

ut via medlemsförbunden, vilka också har ett intresse av resultaten, bidrar även de med 

några ord för att väcka medlemmarnas intresse. Informationen och frågeformuläret är 

skrivna både på finska och svenska för att respektera respondenten och ge denne 

möjlighet att svara på sitt eget modersmål. 

Det strukturerade frågeformuläret är i sin helhet relativt kort, tidsmässigt tar det kring 

10 minuter att fullborda den. Formuläret med 19 frågor framställdes med hjälp av det 

internetbaserade enkätverktyget Webropol (Webropol, 2014) och är tillagd i sin helhet 

som bilaga 2 och bilaga 3. Eftersom aspekter kring layouten av formuläret kan påverka 
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kvaliteten av svaren läggs vikt på sammanställningen av formuläret (Dahmström, 

2011). Valet av bakgrundsfärgen är neutral, frågorna är logiskt uppdelade på sex sidor 

och uppe i högra hörnet finns det en förloppsindikator som visar hur stor andel av 

frågorna som är besvarade och hur mycket som återstår. Uppe på varje sida står 

dessutom temat för undersökningen ”Kunskapsöverföring vid generationsskiften” för 

att påminna respondenten om kontexten. 

Det finns inga strikta regler för ordningsföljden av frågorna, men det vanliga är att de 

egentliga frågorna som rör det preciserade problemet kommer i mittenavsnittet och de 

neutrala bakgrundsfrågorna ställas i början av enkäten (Patel & Davidson, 2011). 

Denna teknik används även i detta formulär, som är indelat i tre delar, inledning, 

huvuddel och avslutning. Grupperingen baserar sig på vad frågorna i formuläret har 

som avsikt att mäta. 

I inledningen ställs 10 bakgrundsfrågor med tyngd på frågor kring respondentens 

egenskaper, familjeföretagets storlek och ålder, samt antalet genomgångna 

generationsskiften. Frågorna finns till för att dels kunna utesluta respondenter som 

inte tillhör studiens målgrupp och dels för att mäta statistiska mönster med olika 

gruppindelningar. Svarsalternativen till bakgrundsfrågorna anger antingen eller 

påståenden. Variablerna är kvalitativa till sin karaktär och mäts på nominal datanivå 

(Dahmström, 2011). För analyseringen kommer dessa variabler således att kodas om. 

Huvuddelen består av fråga 11. Den är uppbyggd som en korstabell och omfattar själva 

forskningsfrågan. Avsikten är att studera hur de lodräta variablerna (radvis) och 

vågräta variablerna (kolumnvis) är relaterade till varandra. Kolumnvis finns 

generationsskiftet sju stadier uppställda ordningsvis.  Radvis finns 

kunskapsteknikerna, varav fyra representerar socialisering, fyra externalisering, fyra 

kombination och fem internalisering. Här skall respondenten kryssa för i vilket av de 

sju stadier i generationsskifte var och en kunskapsteknik inleds för efterträdaren. 

Alternativen är ömsesidigt uteslutande, d.v.s. endast ett svar per kunskapsteknik antas. 

Den avslutande biten är ytterligare uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om 

förhållningssätt till den yngre generationens utveckling av kunskapsbasen, samt hur 

det formella generationsskiftet uppfattas. I den andra delen mäts påståenden kring 

kunskapsöverföring. För dessa attitydfrågor används en bipolär sjugradig Likert-skala, 

som tar fasta på subtila skillnader som respondenterna upplever (Easterby-Smith et al., 

2008). Skalans etta står för inte alls av samma åsikt och sjuan står för helt av samma 
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åsikt. Valet för en längre skala motiveras med att den ger en bättre spridning och 

minskar centraltendensen (Patel & Davidson, 2011). Sista delen består av en öppen 

fråga för frivilliga kommentarer, input eller åsikter angående enkäten eller studien. Alla 

dessa attitydfrågor är respondenternas subjektiva åsikter, inte fakta (Dahmström, 

2011). Därför betraktas och analyseras den avslutande delen med försiktighet. 

För att minska på partiellt bortfall är svarsalternativen fasta och obligatoriska att svara 

på för att kunna gå vidare i enkäten (Dahmström, 2011). En brist med denna teknik är 

att respondenten i värsta fall kan lämnar enkäten på hälft om det finns någon fråga de 

inte vill svara på. Den här undersökningen innehåller dock inga känsliga frågor och 

därför är denna grund väldigt osannolik. Frågorna innehåller inte heller tvetydiga eller 

främmande ord som lätt kan misstolkas (Patel & Davidson, 2011). Trots det är det svårt 

att förutse hur frågorna kommer att tolkas och därför är det nyttigt att låta någon 

utomstående, som inte vet vilka svar som förväntas men ändå förstår sig på ämnet, 

prov fyller frågeformuläret (Dahmström, 2011). För denna granskning valdes två 

personer som kognitiva pilottestare för att sitta bredvid forskaren och öppet 

kommentera enkäten i sin helhet (Saunders et al., 2012). Pilottestet resulterade i några 

stilistiska ändringar och ordbyten, vilka torde bistå till en förbättrad svarskvalitet. 

3.2.4. Insamling av datamaterial 

Insamling av primärdata från ett representativt urval är viktigt för att de erhållna 

resultaten kan generaliseras från samplet till populationen. Därför är förbunden i 

branschen valda till rampopulationen. Dock, att ombilda mottagarna av enkäten till 

respondenter är inte det enklaste trots att e-post är en effektiv metod att nå ut till de 

flesta. Den stora utmaningen är att locka den arbetsbelastade företagaren att delta i 

undersökningen. Ett sätt att öka deltagandet är att undersökningen skrivs under av en 

relevant kontakt (Bartholomew & Smith, 2006). Ett annat sätt är att kombinera två 

strategier. Följaktligen utgår denna studie ifrån en hybrid access strategi, som samlar in 

data via en kombination av traditionell access via telefonkontakt, samt via en internet-

medierad access per e-post (Saunders et al., 2012). 

Telefonkontakt användes 25.6.2014 för att nå kontaktpersonerna i Finlands 

urmakarförbund r.f. och Finlands guldsmedsförbund r.f. För dem presenterades 

undersökningens syfte och enkätundersökningen diskuterades i detalj. Eftersom 

utomstående inte har tillträde till målgruppens kontaktuppgifter var 
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överenskommelsen att distribueringen av enkätundersökningen sköts av förbunden. 

Förbunden skickar enkäten som en publik länk (enskilda mottagare kan endast 

genomföra en undersökning) i ett e-postmeddelande tillsammans med följebrevet 

(bilaga 1). Eftersom förbunden visade stort intresse för temat i undersökningen bad 

kontaktpersonerna om lov att marknadsföra undersökningen på respektive förbundets 

hemsida och Facebook sida. Det var en lämplig metod för att ge enkäten mer synlighet. 

Den 22.7.2014 påbörjades datainsamlingen via det internetbaserade enkätverktyget 

Webropol (Webropol, 2014). Enkäten skickades ut till sammanlagt ca 600 företag, 

varav ca 400 tillhör Finlands urmakarförbund r.f. och ca 200 räknas till Finlands 

guldsmedsförbund r.f. Valet att skicka ut enkäten i slutet av juli motiveras med att 

företagaren inom dessa branscher oftast tar semester i endera juli eller augusti. För att 

försäkra sig att alla har möjlighet att delta, är enkätundersökningen därför tillgänglig 

under båda månaderna. Svarsfrekvensen ökas genom att skicka ut en påminnelse 

6.8.2014. Påminnelsen skickas till samtliga mottagare, eftersom svaren från en publik 

länk inte kan identifieras till en e-postadress för att kopplas till respondenten. I 

påminnelsebrevet (bilaga 3) tackas alla respondenter som redan har svarat och 

samtidigt påminns de övriga mottagarna att delta i undersökningen. Svarstiden via 

administrationssidan på Webropol avslutades den 13 augusti. 

Nyttjande av forskarens personliga sociala och professionella kontaktnätverk är en 

kostnadseffektiv strategi för att öka på svarsfrekvensen (Bartholomew & Smith, 2006). 

Av denna orsak spreds ordet om enkäten till släktingar och bekanta inom branschen 

samtidigt som de ombads att sprida ordet vidare till sina bekantingar. Dessutom 

skickade forskarens far ut ett meddelande via Finlands urmakarförbund r.f. där han 

ombad sina yrkeskamrater att delta i undersökningen. Denna snöbollseffekt 

resulterade i en svarsfrekvens som bestod av 52 respondenter, d.v.s. 8,5 % av alla 

mottagare besvarade enkäten. Huruvida denna svarsprocent stämmer överens med 

totala antalet mottagare diskuteras närmare i analysen om svarsfrekvensen i avsnitt 4.1. 

3.2.5. Generaliserbarhet 

I kvantitativa undersökningar finns det ett intresse hos forskaren att förklara i vilken 

utsträckning resultaten är generaliserbara till individer och grupper utöver den 

studerade populationen (Bryman & Bell, 2013). Överlag sträcker sig generaliserbarhet, 

den externa validiteten, endast till den populationsram som undersöks och kan inte 
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generaliseras för totalpopulationen (Saunders et al., 2012). Författarna menar alltså att 

resultaten endast kan generaliseras till de finska ur och guld företag som är 

medlemmar i de medverkade förbunden. 

Begränsningen av generaliseringen står dock hand i hand med hur representativt och 

pålitligt urvalet är. Ifall urvalet representerar en väsentlig del av populationen kan de 

erhållna resultaten generaliseras från samplet till populationen (Easterby-Smith et al., 

2008). Urvalet av en representativ miniatyr av populationen är tanken med denna 

studie, eftersom avsikten är att kunna generalisera resultaten utifrån den empiriska 

undersökningen till alla finska mikro och små familjeföretag inom ur- och 

guldbranschen. Därför består respondenterna från branschens enda medlemsförbund i 

Finland. Studiens populationsram jämfört med totalapopulationen är således stor. 

Således kan generaliserbarheten anses vara relativt hög för denna studie. 

3.3. Operationalisering 

Studien samlar in empirisk data via enkätundersökningen med avsikt att testa 

hypoteserna som är baserade på litteraturgenomgången. För att göra studiens 

abstrakta begrepp mätbara identifieras och operationaliseras de relevanta variablerna 

som används för att beskriva relationen mellan socialisering, externalisering, 

kombination och internalisering i generationsskiften. Till näst beskrivs klassificeringen 

av företagen och sedan redovisas operationaliseringen av studiens variabler.  

3.3.1. Klassificierng  av företag 

Det finns inte ett direkt register på de familjeföretag som passar in med 

begränsningarna i den här avhandlingen. För det första är enkäten avsedd för mikro- 

och små familjeföretag och därför ställs bakgrundsfrågan om antal arbetstagare. 

Dessutom är studien avgränsad till företag som själva definierar sig som ett 

familjeföretag, samt ägs och kontrolleras till minst 50 % av familjen. En lägre 

ägarstruktur kan ha inverkan på kunskapsöverföringen mellan familjemedlemmar. 

Eftersom avsikten med avhandlingen är att analysera kunskapsöverföringen i 

generationsskiftet är det också centralt att den äldre generationen endera har 

erfarenhet av en växling eller att det eventuellt finns en yngre generation som kan ta 

över familjeföretaget. Företagets ålder tillsammans med antalet genomgångna 

växlingar belyser ytterligare i vilken takt kunskapen överförs, t.ex. hoppar det över en 
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generation eller sker skiftet till den yngre generationen i ett tidigt skede. Därför inleds 

enkäten med följande frågor som bistår till att kunna urskilja de aktuella företagen, 

samt gruppera dem enligt karaktärsdrag.  

• Företagets ålder 

• Antal arbetstagare 

• Betraktas företaget som ett familjeföretag enligt ägarna? 

• Vilken är ägarandelen inom familjen? 100 %, 50 %, eller mindre än 50 %. 
• Har ni genomgått ett generationsskifte inom familjeföretaget? 

• Finns det en yngre generation som eventuellt kan ta över familjeföretaget? 

• Antal genomgångna generationsskiften 
 

Till bakgrundsfrågorna hör även kön, ålder och högsta utbildningsgrad. Dessa ger 

delvis en bild av respondenternas bakgrund, men samtidigt fungerar åldern som en 

kontrollvariabel för att kontrollera att antalet skiften är möjliga. Utbildningsgraden ger 

däremot information om hur kunskapen har utvecklats hos individen. Alla de 

ovanstående frågorna består av slutna svarsalternativ och är kodade som 

dummyvariabler i enlighet med antalet svarsalternativ i enkäten (bilaga 2 & 3) 

3.3.2. Beroende variabler 

I den elfte frågan i frågeformuläret är variablerna operationaliserade och konstruerade 

i en korstabell. Varje kvalitativ variabel kodas till kvantitativa siffervärden som kan 

användas för mätning (Dahmström, 2011). Avsikten med studien är att mäta statistiska 

mönster mellan socialisering, externalisering, kombination och internalisering vid 

generationsskiftets olika stadier. Intresset ligger i att testa styrkan mellan två variabler 

för att pröva om SECI-faserna huvudsakligen sker i ett förväntat stadie. 

I korstabellen är generationsskiftets sju stadier kolumnvis uppställda i ordningsföljd. 

Alla dessa sju variabler operationaliseras och kodas med 1-7. De 19 kunskapstekniker, 

vilka radvis är listade i en slumpmässig ordning grupperas i fyra grupper för att 

matchas med skiftets förväntade stadie. Socialisering representerar den första gruppen 

och till den hör begreppen lyssna, observera, imitera och öva praktiska uppgifter, vilka 

sker i skiftets första stadie. Externaliseringens kunskapstekniker, samarbeta, reflektera, 

kommunicera och ställa frågor är kodade till andra stadiet. Kunskapsteknikerna för 

kombination är att delta i företagsmöten, hantera viktiga dokument, hantera viktig e-

post, och utnyttja extern erfarenhet, vilka är kodade till skiftets femte stadium. Den 
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sista gruppen står för internalisering med begreppen learning by doing, utveckla 

kundserviceförmågan, utveckla produktkunskapen, delta i fortbildning och besöka 

inköpsmässor och är passade med skiftets andra stadium. De två återstående, 

arbetserfarenhet och ämnesstudier, används för hypotesprövningen i den avslutande 

delen. 

För att kunna genomföra statistisk analys av datamängden, av hur variablerna fördelar 

sig och vilka mönster som existerar, används deskriptiv statistik. Huvudpoängen är att 

testa om de fyra grupperna tydligt kan kopplas till det förväntade stadiet i 

generationsskiftet i enlighet med de uppställda hypoteserna. Mer om detta i avsnitt 3.4. 

3.3.3. Övriga mått 

Från pilotstudien går det att utläsa att studier och extern arbetserfarenhet är 

mellanstadier förrän kombination av den tysta och explicita kunskapen äger rum. Hur 

viktigt kunskapsflödet i form av extern erfarenhet uppfattas av den äldre generationen 

undersöks med hjälp av tre frågor uppställda på en Likert-skala från 1-7. Dessutom 

ställs en bonus fråga, med fasta svarsalternativ, om hur länge det formella 

generationsskiftet beräknas ta. Dessa frågor ger en bild av familjeföretagets position 

och värderingar, vilka är till hjälp för att förklara relationen av den tysta och explicita 

kunskapen vid generationsskiftet. 

• Innan den yngre generationen officiellt börjar jobba inom familjeföretaget är 
det önskvärt att denne utbildar sig? 

• Innan den yngre generationen officiellt börjar jobba inom familjeföretaget är 
det önskvärt att denne jobbar utanför familjeföretaget? 

• Det formella generationsskiftet börjar inte förrän den yngre generationen 
inleder sin arbetskarriär? 

• Det formella generationsskiftet uppskattas ta ca x år? 
 

Enkäten avslutas med tre generella frågor angående uppfattningen om kunskap och 

kunskapsöverföring mellan generationer. Frågorna mäts på en Likert-skala från 1-7 och 

är ställda för att hypotespröva behovet av nya metoder för kunskapsöverföringen. 

• Kunskapsöverföring från den äldre till den yngre generationen uppfattas 
problematisk? 

• Det finns tydliga metoder om hur kunskap överförs till den yngre generationen? 

• Utveckling av nya metoder för kunskapsöverföring från den äldre till den yngre 
generationen skulle underlätta skiftet? 
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3.4. Strategi för dataanalys 

När svarstiden via administrationssidan på Webropol avslutas kombineras svaren från 

båda språkkopiorna till Webropol via en demografisk Excelfil för att göra en gemensam 

rapportering möjlig. I Excelfilen kodas nominal- och ordinalvariablerna automatiskt till 

siffervärden, samt alla frågetexter omformuleras manuellt till numeriska variabler. 

Därefter importeras resultaten till databehandlingsprogrammet IBM SPSS 22 för att 

rapporteras och analyseras. För att åskådliggöra statistiska mönster omvandlas data till 

information i form av tabeller och grafer. Dessa framställs med hjälp av 

rapporteringsmoduler från Webropol och SPSS och presenteras närmare i kapitel 4. 

Dikotomisering av variablerna som gäller bakgrundsfrågorna och attitydfrågorna görs 

för att föra samman de olika variabelvärden till grupper (Dahmström, 2011). Frågorna 

framställs med deskriptiv statistik för att presentera fördelningen av karaktärsdragen 

hos de deltagande familjeföretagen. De familjeföretag som tillhör rampopulationen 

men inte deltog i underökningen analyseras närmare i avsnittet om svarsfrekvensen 

(4.1). För att via en bortfallsanalys kontrollera om det finns märkliga skillnaderna 

grupperna emellan som kan påverka det slutliga forskningsresultatet är inte möjlig att 

utföra, eftersom det inte finns fakta om mottagargruppen. Därför utgår analysen om 

svarsfrekvens enbart från deltagarfrekvensen och dess spridning. 

Strategin för dataanalysen av själva forskningsfrågan (frågeformulärets elfte fråga) 

grundar sig i hypotesprövning. För verifiering eller falsifiering av de sju första 

hypoteserna används tre tekniker, som tillsammans bygger upp en helhet och en större 

sanning än om de står ensamma. Till först undersöks typvärdena per kunskapsteknik 

för att tillsammans med ett mediantest få en uppfattning om kunskapsteknikerna sker i 

de förväntade stadierna av generationsskiftet (Wahlin, 2011). För att sedan analysera 

hur väl den teoretiska modellen från pilotstudien korresponderar med de empiriska 

data konstrueras ett modellanpassningstest, Goodness-of-fit (Borg & Westerlund, 

2006). Indexet som används är Chi2-testet som författarna beskriver att om en viss 

sannolikhetsfördelning jämför anpassningen av observerade frekvenser från 

underökningen med förväntade frekvenser baserade på hypoteserna.  

Den avslutande delen av enkäten består allt som allt av sju påståenden om hur 

respondenterna upplever kunskapsflödet av extern erfarenhet, samt behovet av nya 

metoder för kunskapsöverföring i generationsskiftet. För analyseringen av dessa 

används det aritmetiska medelvärdet, medianen och standardavvikelsen. De två 
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sistnämnda används som kompletterande mått för att öka precisionen vid 

bedömningen av signifikansen i de uträknade medelvärdena som används för att 

verifiera eller falsifiera studiens sista hypotes. 

3.5. Reliabilitet och validitet 

Avsikten i denna studie är att nå generaliserbara slutsatser, extern validitet, och därför 

är det viktigt att resultaten av enkätundersökningen är både reliabla och valida. 

Reliabilitet är ett mått på mätningarnas följdriktighet och pålitlighet ifall 

undersökningen genomförs en gång till under i övrigt lika omständigheter, medan 

validitet förklarar hur väl mätinstrumentet med syfte att mäta ett begrepp verkligen 

mäter det ifrågavarandet begreppet (Bryman & Bell, 2013). Det innebär att 

frågeformuläret, som fungerar som studiens mätinstrument, bör vara tillförlitligt och 

att frågorna speglar forskningsfrågan och inget annat irrelevant. För att uppnå god 

kvalitet förutsätts att noggrannhet försiggås genom hela datainsamlingsprocessen med 

betoning på mätinstrumentet (Dahmström, 2011).  Enligt Saunders et. al (2012) är 

enkätens utformning och mått, samt kvaliteten på pilottestet de faktorer som starkt 

influerar undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. 

I en enkätstudie är det svårt att kontrollera reliabiliteten i förhand och därför är det 

viktigt att vara extra noggrann med att bygga upp en enkät med frågor som inte 

misstolkas (Patel & Davidson, 2011). För att försäkra enkätens ytvaliditet utfördes ett 

kognitivt pilottest där två testpersoner tänkte högt, kommenterade och ifrågasatte sig 

begreppen och frågorna i formuläret medan de utförde själva undersökningen. Enkäten 

visade sig vara tydlig och det fann inga svårigheter med ifyllande av formuläret. 

Eftersom enkäten är kort ökas reliabilitet ytterligare med att göra frågorna fasta och 

ömsesidigt uteslutande. De stabila måtten och lättförstådda frågorna torde resultera i 

stabilitet och hög extern reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Den interna reliabiliteten 

påverkas dock av omständigheterna under vilken undersökningen görs (Saunders et al, 

2012). Eftersom enkäten distribueras elektroniskt kan respondenternas humör och 

situationsplats inte till fullo kontrolleras, men däremot kan denne välja en lämplig 

tidpunkt att besvara på den anonyma enkäten vilket kompenserar de ovanstående i 

reliabiliteten. 

Undersökningens tillvägagångssätt och mått är detaljerat dokumenterat för att försäkra 

att upprepade mätningar vid olika tidpunkter och olika förhållanden resultatmässigt 
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överensstämmer (Saunders et al., 2012). Replikerbarhet betraktas överlag som ett 

viktigt drag i den kvantitativa forskningen och höjer på studiens reliabilitet och interna 

validitet (Bryman & Bell, 2013). Begreppsvaliditeten, som förutsätter reliabilitet, är 

även noggrant motiverad då begreppen är tydligt beskrivna i avsnittet om 

operationalisering. Dessutom läggs stor vikt vid konvertering av abstrakta begrepp till 

mätbara variabler. Följaktligen kan studien endast till en liten utsträckning påverkas av 

tillfälligheter.  

Av diskussionen att döma kan det konstateras att undersökningens utgångsläge för 

reliabilitet och validitet är förhållandevis höga. 

3.6. Forskningsetik 

Etiska frågor dyker upp under hela undersökningsprocessen, från planeringen till 

rapporteringen (Saunders et al., 2012). Författarna beskriver att frågorna exempelvis 

berör konfidentialitet, anonymitet, frivillighet, och forskarens integritet och 

hederlighet. Dessa bör identifieras och beaktas på ett rättvisande sätt för att försäkra 

att studien sker under etiskt godtagbara former. 

Fullständig information om forskningsändamålet och vad deltagande innebär beskrivs i 

informationsbrevet som skickas tillsammans med enkäten. Mottagarna deltar frivilligt 

och inga påtryckningar försiggår. I dataanskaffningen, dokumenteringen och 

bedömningen av undersökningsresultaten iakttas ärlighet och noggrannhet (Finlands 

Akademis Forskningsetiska anvisningar, 2003). Dessutom lägger forskaren ner stor 

vikt på objektivitet och ärlighet mot sig själv och andra. 

Öppenhet vid publicering av forskningsresultaten och hänsyn till medarbetarna hör till 

god vetenskaplig praxis (Finlands Akademis Forskningsetiska anvisningar, 2003). De 

medverkande fackförbunden, Finlands urmakarförbund r.f. och Finlands 

guldsmedsförbund r.f., som skickade ut enkäten till sina medlemmar värderas och 

utlovas tillgång till forskningsresultaten. Öppenhet av forskningen försäkras ytterligare 

genom att skicka avhandlingen i sin helhet i elektroniskt format åt förbunden som 

sedan har möjlighet att informera sina medlemmar om resultatet. I avhandlingens 

förord erhåller de även tacksamhetens ord för ett uppskattat samarbete. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras och analyseras undersökningens empiriska material. 

Inledningsvis framställs en analys av svarsfrekvensen (4.1). Därefter sammanförs 

bakgrundsinformation om respondenterna och deras familjeföretag (4.2). Efter det 

behandlas enkätundersökningens huvuddel angående relationen mellan socialisering, 

externalisering, kombination och internalisering av kunskap vid generationsskiftet 

(4.3). Därpå resoneras respondenternas attitydfrågor om kunskapsöverföring vid 

generationsskiften (4.4). Avslutningsvis förs avsnitten samman till en kort 

sammanfattning (4.5). 

4.1. Svarsfrekvensen 

I metodavsnittet framställdes siffran 600 som antalet mottagare av 

enkätundersökningen, varav ca 400 medlemmar hör till Finlands urmakarförbund r.f. 

och ca 200 medlemmar till Finlands guldsmedsförbund r.f. Mottagarna kan antingen 

vara enskilda företagare som jobbar för någon annan eller personer som driver ett eget 

företag, inte nödvändigtvis ett familjeföretag. Eftersom enkäten skickades ut till 

samtliga medlemmar innebär det att totala antalet mottagare är mycket större än 

förbundens verkliga antal av små finska familjeföretag inom ur- och guldbranschen.  

För en riktgivande siffra för studiens rampopulation undersökte förbundssekreterarna 

medlemsavgifternas storlekar. Sirkka Lindström kom fram till att ungefär 90 % av 

medlemmarna i urmakarförbundet har ett företag. Den motsvarande siffran för 

guldsmedsförbundet är enlig Henrik Kihlman 85 %. Kihlman poängterade dock att 

procenten för ur- och guldbranschens förbundsmedlemmar innehåller samtliga företag, 

varav alla inte är familjeföretag. Överlag menar han att privata familjeföretag har 

minskat drastiskt de senaste åren p.g.a. att det inte finns intresserade efterträdare inom 

familjen. Eftersom följebrevet tydligt förklarade att enkäten endast gäller familjeföretag 

är de naturligt att icke-familjeföretagare direkt ignorerat enkäten. 

Övriga orsaker till undersökningens slutliga svarsfrekvens är mottagarnas vilja och 

möjlighet att besvara enkäten (Dahmström, 2011). Viljan kan delvis påverkas av 

individuella orsaker, såsom lathet eller principiella orsaker. Ämnet på undersökningen 

är en annan bidragande faktor, t.ex. kan mottagaren endera känna sig olämplig för 

undersökningen p.g.a. att denne inte har erfarenhet av ett generationsskifte eller att 
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generationsskifte inte längre kommer att vara aktuellt. Det kan också hända att 

växlingen eller kunskapsöverföring är privata ämnen som inte vill diskuteras utanför 

företagets väggar. Möjlighet att delta i undersökningen påverkas främst av tiden. 

Endera har mottagaren inte haft tid att svara på enkäten eller glömt bort att svara inom 

utsatt tid. Trots att enkäten skickades ut i slutet av juli och en påminnelse i början av 

augusti finns det även en risk att mottagaren varit på semester under månadsskiftet.  

Vilka faktorer som i denna studie inverkat mest på svarsfrekvensen är omöjligt att 

bevisa. Kihlman berättade i telefon (24.9.2014) att det är förväntat att svarsprocenten 

av någon orsak tenderar att vara låg inom ur- och guldbranschen. Liknande empiriska 

undersökningar som skickats ut har oftast resulterat i ungefär 10 svar. Därför menar 

han att över 50 respondenter är exceptionellt många för denna bransch. Så även om 

svarsprocenten blir endast 8,5 % då respondenterna sätts i relation till 600 mottagare 

uppskattar Kihlman de facto att en riktgivande svarsprocent för denna studies 

rampopulation ligger kring 30 %, vilken är en relativt acceptabel andel. Den 

uppskattade svarsprocenten tar i beaktande att en del av de samtliga mottagarna 

varken driver ett företag eller hör de till gruppen familjeföretag. För denna studie är det 

uppskattade procenttalet viktigt, eftersom svarsprocenten influerar urvalets 

representativitet (Bryman & Bell, 2013). En väldigt låg svarsfrekvens kan t.ex. 

ifrågasätta studiens generaliserbarhet.  

Trots att antalet respondenter är få ger den riktgivande svarsprocenten kring 30 % ett 

gott underlag för att utföra en empirisk undersökning. Från resultaten, som diskuteras 

närmare i följande avsnitt (4.2), kan det även utläsas att spridningen på 

respondenternas företag är stor. Det finns företag av alla åldrar, både mikro och små 

företag, samt genomgångna generationsskiften i alla kategorier. Överlag kan 

svarsgruppen således ses som en representativ miniatyr av populationen. 

4.2. Bakgrundsinformation om respondenterna 

I undersökningen deltog 52 respondenter. En av dessa utesluts från analyseringen, 

eftersom denne inte passar in i studiens avgränsningar (mer om detta längre fram). De 

respondenter som i enlighet med avgränsningarna deltog i undersökningen består av 13 

kvinnor och 38 män, vilket ger en procentuell könsfördelning på 25,5 % och 74,5 %. 

Denna procentuella fördelning är förväntad då ur- och guldbranschen i den äldre 

generationen är mer mansdominerad. Hur fördelningen ser ut i framtiden är svår att 
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spekulera, men en jämnare fördelning är trolig då kvinnor har bättre möjligheter att 

utveckla ett entreprenöriellt kunnande (Henry, 2012). Den äldsta respondenten är född 

år 1931 och den yngsta är född år 1989. Ungefär hälften är födda före 60-talet och den 

andra hälften efter 60-talet. Den största åldersgruppen på omkring 40 % består av 

företagare födda på 50-talet.  

Tabell 1 Kön och åldersfördelning av respondenterna 

Kön Frekvens Procent Kumulativ procent 

 Kvinna 13 25,5 25,5 
Man 38 74,5 100,0 
Totalt 51 100,0  

Ålder Frekvens Procent Kumulativ procent 

 Födda 1930-1949 4 7,8 7,8 

Födda 1950-1969 31 60,8 68,6 

Födda 1970-1989 16 31,4 100,0 
Totalt 51 100,0  

 

I en hantverksbransch som ur och guld är det naturligt att majoriteten och 39,2 % av 

respondenterna har valt yrkesinstitut eller yrkeshögskola före inträde i företagsvärlden. 

Alternativt har 13,7 % uppnått den branschspecifika kunskapen via utbildning på 

yrkesskola. Enligt Zellweger et al. (2011) är studieområde eller antalet studieår ändå 

inga mått eller nödvändigheter för att ta över familjeföretaget. Det framgår även av 

denna undersökning då 5,9 % har inlett sin företagskarriär genast efter grundskolan 

och 23,5 % efter gymnasiet. Den branschspecifika kunskapen har efterträdaren då 

förmodligen nått via passivt och aktivt deltagande i familjeföretagets verksamhet. Det 

passiva kunskapsutbytet påbörjas oftast redan då den yngre generationen som barn 

indirekt kommer in i verksamheten och snappar upp branschspecifik tyst kunskap 

(Mazzola et al., 2008). Medvetet hantverkskunskapsutbyte sker sedan mellan båda 

generationerna när efterföljaren börjar jobba i företaget. 

Tabell 2 Respondenternas utbildningsgrad 

Högsta utbildningsgrad Frekvens Procent Kumulativ procent 
 Grundskola 3 5,9 5,9 

Yrkesskola 7 13,7 19,6 
Gymnasium 12 23,5 43,1 
Yrkeshögskola  / 
Yrkesinstitut 20 39,2 82,4 

Universitet 7 13,7 96,1 
Annan 2 3,9 100,0 
Totalt 51 100,0  
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Många efterträdare skaffar sig också extern know-how via diverse studier på 

universitetsnivå. I denna studie har 13,7 % universitetsnivå som den högsta 

utbildningsgraden. Därtill finns de två respondenter som inte kunde kategorisera sig i 

något av alternativen för den högsta utbildningsgraden. Endera kan de ha en högre 

utbildning än universitetsnivå eller möjligtvis en internationell bakgrund. All extern 

erfarenhet som nås via studier utvecklar dock värdefulla redskap för nya innovationer 

för familjeföretaget (Duh, 2014). Precis som Lambrecht (2005) poängterar är det 

dessutom viktigt att studera något man kan falla tillbaka på om familjeföretaget vid 

maktskiftet visar sig vara olönsamt eller utanför intresseområdet. Denna fördelning av 

studievariation tyder på att det finns flera vägar en efterträdare kan välja och således 

överförs och upptas kunskap också på olika sätt vid olika tillfällen. 

Bakgrundsinformation om respondenternas familjeföretag fås genom en förfrågan om 

företagsåldern. I nedanstående graf (figur 7) kan det utläsas att största delen av 

respondenterna är del av ett företag som är kring 25-75 år eller 50-75 år. Några som 

deltog i undersökningen har även lyckats föra företaget vidare genom flera generationer 

och är t.o.m. över 100 år gamla. Det intressanta med resultaten är att flera nya 

familjeföretag inom ur och guld branschen fortfarande kommit in på marknaden under 

det senaste decenniet. Delvis läggs affärer ner och det uppstår plats för nya, men delvis 

kan det också vara ett tecken på att intresset för branschen fortsätter att leva trots att 

det ekonomiska läget, precis som för små företag överlag, är osäkert.  

 

Figur 7 Åldersfördelning av de deltagande familjeföretagen 

Som det redan tidigare nämnts finns det en respondent som utesluts från 

analyseringen, eftersom denne inte möter alla avgränsningar för studien. De frågor som 

ställdes för att kontrollera att respondenterna är tillförlitliga för studien gällde 

företagsstorleken, relationen till familjeföretaget och ägarandelen i familjeföretaget. 

Orsaken till avgränsningen är att en avstickande representation av dessa tre kan 
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medföra skillnader i kunskapsutbytesprocessen mellan generationerna, eftersom 

familjens kultur, erfarenhet, samspel och ägarstruktur ger företagsformen sådana unika 

egenskaper som skiljer sig ifrån andra företagstyper (Chrisman et al., 1999; Astrachan 

et al., 2002). Givetvis finns det även skillnader mellan respondenternas företag, men 

närmare samband i organisationsstrukturen och ledarstilen förekommer jämfört med 

stora familjeföretag eller små icke-familjeföretag. 

Fördelningen av storleken på respondenternas företag räknas vara till 84,3 % 

mikroföretag och till 15,7 % småföretag. Av mikroföretagen har hela 68,6 % av 

företagen färre än fem anställda. De största småföretagen hör till kategorin 30-39 

anställda. Det betyder att inget företag överskrider 49 anställa, vilket skulle beräknas 

till medelstora företag och inte ingå i denna studie som endast behandlar mikro och 

små familjeföretag. Därför utesluts ingen respondent på basis av denna fråga.  

De två följande frågorna i frågeformuläret mäter respondentens relation till 

familjeföretaget. Till först ställdes frågan om företaget betraktas som ett familjeföretag 

enligt ägaren. I denna fråga finns det en respondent som svarade nej och det är denne 

respondent som utesluts från analyseringen p.g.a. att studien endast ämnar behandla 

familjeföretag, som använder sig av familjens inflytande på företaget (Chrisman et al., 

2012). Familjens engagemang och samspel i de tre delsystem som Tagiuri och Davis 

(1996) framställde kommer även fram i ägarstrukturen där en 50 procents minimi 

ägarandel förespråkas. Av det totala antalet respondenter är det endast en som har en 

ägarandel på 50 %, medan de övriga har ägarandelen till 100 % i familjen. Ingen av 

respondenterna håller en ägarandel inom familjen som är lägre än 50 % och därför 

passar alla in med studiens avgränsningar berörande begreppet familjeföretag. 

Från familjeföretag går avgränsningarna vidare till generationsskiften, som enligt 

Lambrecht (2005) är en stegvis pågående process som börjar redan under den yngre 

generationens barndom. Till denna studie beräknas därför alla de familjeföretag som 

har genomgått ett generationsskifte, samt de som påbörjat en kommande växling 

antingen via företags uppköp eller via grundandet av ett eget familjeföretag inom ur 

och guld branschen. Unga företag i den här gruppen har givetvis mindre erfarenhet av 

kunskapsutbyte än de som redan genomgått ett maktskifte. Trots det är 

frågeformuläret till sin natur logiskt uppbyggt på hur den äldre generationen delar eller 

kommer att dela med sig av sitt kunnande till en potentiell efterträdare inom familjen. 

Därför är det inte en omöjlighet för start-ups att ta del av undersökningen.  
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Start-ups eller unga företag har procentuellt sett en stor representation i denna 

undersökning (se figur 7). Detta framgår ifrån det empiriska materialet som tyder på 

att 13 av respondenterna (25,5 %) inte har tagit del av ett generationsskifte. Av dessa 13 

respondenter har 12 av företagen nämligen inte än genomgått en växling. Den sista i 

gruppen, som också ansåg att denne inte varit del av ett generationsskifte, har de facto 

köpt upp ett familjeföretag som tidigare genomgått två växlingar. Eftersom företaget är 

uppköpt av en annan familj kan en ny start av företagets historia med 

generationsväxlingar inom familjen starta om och därför beräknas denna respondent 

till gruppen som tillsvidare genomgått noll växlingar. 

 

Figur 8 Procentuell fördelning av efterträdare inom familjen 

Av de 13 företagare som inte genomgått ett generationsskifte anser sju stycken att det 

inte inom familjen finns en efterföljare för verksamheten (figur 9). Därtill finns det fyra 

respondenter med generationsskiften bakom sig som delar samma åsikt. Endera har de 

inte (ännu) barn eller så är barnen redan i den åldern att de har gjort ett medvetet val 

att gå åt ett annat håll. En av de 13 företagare anser sig ha en familjemedlem som 

efterträdare och det anser även omkring 30 % av dem som redan genomgått en växling. 

För den äldre generationen är det önskvärt att företaget hålls inom familjen (Williams 

et al., 2013). Till viss mån kan även den yngre generationen känna ett moraliskt tvång 

till att fortsätta driva företaget (Malinen, 2001). Alternativt kan företaget skapa en så 

stark identitet hos den yngre generationen att ett karriär intresse naturligt växer fram 

(Dawson et al., 2013). Om intresset hos efterföljaren är tudelat är familjeföretagets 

existens dock osäkert. I denna undersökning har nästan hälften, 47,1 %, svarat att de 

kanske har en efterföljare inom familjen som är villig att fortsätta i företrädarens 

fotspår. Delvis består denna andel av unga företagare, men delvis är respondenterna av 

en äldre generation som närmar sig ett generationsskifte. Det verkar alltså som om 

successionsplaneringen inte körs i gång i tillräckligt god tid. Den realitet som redan 

forskarna Lansberg (1988) och Handler (1994) framförde i sin forskning. 
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Figur 9 Illustrering av de sju respondenter som varken har deltagit i ett generationsskfite 
eller har en efterträdare inom familjen som kan ta över verksamheten 

 

Enligt det empiriska materialet har förutom den fjärdedel som inte varit med om ett 

generationsskifte 49 % av företagen genomgått en växling och 21,6 % har genomgått två 

växlingar. Endast ett företag har varit med om tre växlingar och ett annat har 

genomgått fler än tre generationsskiften. För att kontrollera växlingarnas trovärdighet 

jämförs företagets ålder med antalet generationsskiften i följande graf (figur 10). I 

grafen ställs även företagets storlek i relation till företagsåldern och antalet 

generationsskiften för att granska om någondera påverkar företagets fortlevnad.  

I grafens första och andra rad är företagen under 25 år gamla. Vid den åldern är det 

naturligt att inget generationsskifte än har upplevts. I de fåtal fall där en växling redan 

har skett kan företagaren ha inlett sin företagskarriär i ett sent skede eller av diverse 

orsaker gett ansvaret vidare till följande generation. Ett generationsskifte behöver dock 

inte bli aktuellt ännu i den tredje åldersgruppen där företaget är mellan 25-50 år, men i 

det här skedet är det inte heller omöjligt att företaget har genomgått upp till två 

växlingar. I denna grupp finns det dock ett fall där företaget påstår sig har genomfört 

fler än tre skiften, vilket är ogenomförbart för ett så ungt företag. Antagligen har 

respondenten tagit miste på frågan om antalet generationsskiften eller frågan om 

företagets ålder. Alternativt kan det hända att företaget har köpts upp under det 

senaste halvseklet, men respondenten har ändå räknat med alla de generationsskiften 

som företaget genomgått sedan det grundades. 

I de sista tre raderna i grafen finns det inget märkvärdigt. I en hantverksbransch som 

ur och guld är det vanligt att företaget hålls länge i en generation förrän ett skifte blir 

aktuellt. Det är inte en omöjlighet att ett skifte t.o.m. hoppar över en generation. En 

poäng som ändå är viktig att lyfta fram är att det finns en risk att en del respondenter 
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har missförstått begreppet generationsskifte, d.v.s. trots att företaget har varit del av 

två generationer har endast ett skifte fullbordats. 

Oberoende av fördelningen av antalet skiften kan det i sin helhet konstateras att 3/4 av 

familjeföretagen har lyckats överföra verksamheten. Från grafen går det ytterligare att 

utläsa att lyckade generationsskiften gäller både gamla och unga, samt stora och små 

företag. Det finns inga tydliga mönster för att åldern eller storleken skulle påverka 

antalet skiften. Detta stöder resonemanget att en transgenerations intension sällan 

påverkas av företagets ålder eller storleken som Williams et al. (2013) i sin studie 

framhäver. Små familjeföretag som går vidare från generation till generation behöver 

inte grunda sig på ekonomiska skäl. Mer ofta mäts värdet i emotionella framom 

monetära termer (Björnberg & Nicholson, 2012). För den skull fordras det stora 

förändringar ute i näringslivet som negativt tär på ur och guld branschens nuvarande 

status och existens. 

 

 

Figur 10 Antal generationsskiften i relation till företagets storlek och ålder 
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4.3. Hypotesprövning av SECI-faserna vid generationsskiftets stadier 

I detta avsnitt presenteras och analyseras enkätundersökningens huvuddel, fråga 

nummer 11. Av övriga kommentarer att döma fanns det en respondent som påpekade 

att denna fråga var oklar. Det som kan influera svårighetsgraden på frågan är den 

erfarenhet som respondenten har. Trots att kunskapsteknikerna i sig är lättbegripliga 

kan det ändå uppstå svårigheter med att kombinera dem med ett stadium i 

generationsskiftet. För vissa kan generationsskiftet endast begrunda maktskiftet och 

för andra kan det vara svårt att förstå att skiftet redan omedvetet börjar under 

efterföljarens barndom. Dessutom är familjeföretagen i sig heterogena och det finns 

ingen kronologisk ordningsföljd för ett generationsskifte (Karvonen, 2012). De sju 

stegen i generationsskiftet är en logisk illustration om hur växlingen sker steg för steg, 

men antalet stadier och ordningsföljden kan dock variera från företag till företag. 

Trots stadiernas följdriktighet kan respondentens erfarenhet om generationsskiften 

påverka tolkningen. Exempelvis kommenterade en respondent i fältet för övriga frågor 

att frågeformuläret till sin natur var svårartat eftersom företaget är ett dödsbo som 

köptes upp för 3,5 år sedan. Ifrån föregående avsnitt (4.2) framgår det att det finns allt 

som allt 11 stycken som aldrig genomgått ett generationsskifte och av dem är sju sådana 

som inte heller har en efterträdare inom familjen som kan ta över verksamheten. De sju 

som inte har någon som helst erfarenhet av ett kunskapsutbyte mellan generationerna 

kan resultera i avvikande resultat jämfört med den mer erfarna gruppen. Därför 

kommer de statistiska testen att utföras för både den totala gruppen, 51 respondenter, 

och jämföras med den begränsade gruppen, 44 respondenter (51-7=44). På det sättet 

går det att analysera om de sju mindre erfarna respondenterna medför signifikanta 

skillnader för den totala gruppen. 

Spridningen av den totala gruppens svar för den elfte frågan är presenterade i följande 

sifferöversikt (tabell 3). Det svärtade lägesmåttet representerar typvärdena, vilka 

används för att beskriva den observation som har den högsta frekvensen (Wahlin, 

2011). I denna studie åskådliggör typvärdet det stadie som flest gånger har kryssats för 

per kunskapsteknik. Lyssna är den kunskapsteknik som har den högsta relativa 

frekvensen (32/51). Det lägsta typvärdet är reflektera med ett understöd på 25 %, 

eftersom denne visar jämt med stöd för flera olika stadier. Trots att det finns tydliga 

mönster för att en del kunskapstekniker sker i vissa stadier berättar typvärdet ändå inte 

hela sanningen, eftersom den inte beaktar extremvärden eller det faktum att en 
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kunskapsteknik kan ha två starka stadier, vilket kan inverka på den statistiska 

säkerställdheten. 

För att ta hänsyn till extremvärden kompletteras analysen med ett mediantest. 

Medianen omarbetar observationerna i storleksordning och anger sedan det mittersta 

värdet (Wahlin, 2011). Eftersom den inte påverkas av extremvärden i ytterområdena 

ger den en mer realistisk bild av den verkliga mittpunkten. Därför lämpar den sig bra 

för att ange binomialfördelningen, d.v.s. fördelningens egenskaper utifrån två grupper. 

Signifikansnivån för frekvensfördelningen redovisas ytterligare av ett 

modellanpassningstest, Chi2test (χ2-testet), som inte enbart jämför enstaka 

förhållanden utan begrundar över hela modellen genom att jämföra fördelningen av 

empiriska data med den förväntade teoretiska fördelningen (Borg & Westerlund, 

2006). Tillsammans kompletterar dessa tre analysstrategier varandras svagheter och 

uppbringar en helhet av ett mer sannenligt slutresultat än vad de ensamma kan bistå 

till för att antingen verifiera eller falsifiera hypoteserna. Hypoteserna av SECI-

modellens faser presenteras och analyseras skilt för sig till näst. Ordningsföljden för 

hypotesprövningen är baserad på den i pilotstudien.  

Tabell 3 Typvärden av kunskapsteknikerna i generationsskiftets sju stadier 

                
SECI-modellens faser  
med kunskapstekniker 

Svarsfördelningen på 
generationsskiftets stadier     n=51  

                
 Socialisering I II III IV V VI VII 
 Lyssna 32 8 4 2 5 0 0 
 Observera 25 15 3 2 4 2 0 
 Imitera 27 14 4 2 4 0 0 
 Öva praktiska uppgifter 6 24 6 1 10 3 1 
 Externalisering               
 Samarbeta 9 22 5 1 11 3 0 
 Reflektera 3 13 9 7 10 8 1 
 Kommunicera 10 13 4 3 16 3 2 
 Ställa frågor 11 14 11 1 9 4 1 
 Kombination               
 Delta i företagsmöten 2 1 9 3 30 2 4 
 Hantera viktiga dokument 1 3 7 3 27 6 4 
 Hantera viktig e-post 1 2 5 5 28 5 5 
 Utnyttja extern erfarenhet 1 3 6 10 28 2 1 
 Internalisering               
 "Learning by doing" 3 19 10 2 13 3 1 
 Utveckla kundservice förmågan 2 19 6 4 18 2 0 
 Utveckla produktkunskapen 1 11 10 3 24 1 1 
 Delta i fortbildning 1 3 6 9 24 3 5 
 Besöka inköpsmässor 5 10 9 1 22 2 2 
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4.3.1. Hypotesprövning av socialisering 

I socialiseringsfasen omarbetas den tysta kunskapen till ny tyst kunskap t.ex. genom att 

lyssna, observera, imitera eller via självständiga praktiska övningar (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). Överföringen av den tysta kunskapen börjar då redan när barnen 

indirekt följer med efterträdaren på arbetsplatsen (Karvonen, 2012). Från 

typvärdestabellen kan det utläsas att generationsskiftets första stadium får mycket stöd 

av gruppens tre första kunskapstekniker, medan utövning av praktiska uppgifter sker 

starkast först i det andra stadiet. 

Ur mediantestet (tabell 4) går det att utläsa vilken fördelningen är av två grupper med 

ett förväntat p-värde på 0,5. Eftersom den observerade andelen av observera delar sig 

relativt jämnt på båda grupperna ger den tvåsidiga signifikansen p=1,000, vilket 

betyder att denne inte signifikant skiljer sig från det hypotetiska p-värdet på 50 % 

(ensidig signifikans = 1,000/2=0,5). Samtidigt tyder den jämna fördelningen på att den 

förväntade gruppen ≤1 inte får ett starkare stöd än sin motpart. 

Två av de observerade värdena, lyssna och imitera, har majoritets representation i 

gruppen ≤1. Den tvåsidiga signifikansen för att imitera är ändå relativt nära p=1,000, 

vilket indikerar att skillnaden mellan grupperna inte är så stor. Däremot är 

signifikansnivån för öva praktiska uppgifter under α=0,000. Det låga p-värdet pekar 

på att det finns en signifikant skillnad i jämförelse med mediantestets gupp ett och två.  

Eftersom en av grupperna är överrepresenterat förskjuts fördelningen till någondera av 

binomialfördelningens ändpunkter. I det här fallet är överrepresentationen inte i den 

förväntade gruppen x≤1, utan i grupp x>1, vilket även framgår från typvärdet i tabell 3. 

 
Tabell 4 Mediantest av socialiseringfasens relation till generationsskiftets första stadium 

 Stadium 1 n = 51 
Signifikans  
(2-sidigt) n = 44 

Signifikans  
(2-sidigt) 

Lyssna Grupp 1 <= 1 32 0,092 28 0,096 
Grupp 2 > 1 19                     16   
Totalt  51                     44  

Observera Grupp 1 <= 1 25 1,000  22 1,000 
Grupp 2 > 1 26                     22  
Totalt  51                     44  

Imitera Grupp 1 <= 1 27 0,780  24 0,652 
Grupp 2 > 1 24                     20   
Totalt  51                     44  

Öva praktiska 
uppgifter 

Grupp 1 <= 1 6 0,000 5 0,000 
Grupp 2 > 1 45                     39  
Totalt  51                     44  
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Varken i mediantestet eller Chi2-testet (tabell 5) finns det märkliga skillnader mellan 

totala gruppen och den begränsade gruppen av respondenterna. Båda grupperna (n=51 

och n=44) visar liknande fördelningar mellan kunskapsteknikerna för socialisering. 

Även i Chi2-testet går det att utläsa att öva praktiska uppgifter har den minsta 

förväntade cellfrekvensen, eftersom den har högsta frihetsgraden (df=6). I takt med att 

majoriteten av respondenterna lutar sitt svar till det andra stadiet har denna 

kunskapsteknik bland totala gruppen (n=51) ett förväntat värde på 7,3 som är större än 

det observerade värdet på 6,0 i första stadiet. De övriga observationerna är starkt 

koncentrerade i det teoretiskt förväntade första stadiet. Från typvärdestabellen (tabell 

3) kan det konstateras att det observerade värdet för samtliga respondenter för lyssnar 

är 32, observera 25 och för imitera är frekvensen 27. Följaktligen överstiger dessa klart 

värdet för de minsta förväntade cellfrekvenserna från 6,3 - 10,2. 

Tabell 5 Chi2-test på socialisering 

 Lyssna Observera Imitera 
Öva praktiska 

uppgifter 
Chi2 60,078a 52,882b 43,216a 53,176c 
df 4 5 4 6 
Signifikansnivå 0,000 0,000 0,000 0,000 
a.     Den minsta förväntade cellfrekvensen är 10,2. 
b.     Den minsta förväntade cellfrekvensen är 8,5. 
c.     Den minsta förväntade cellfrekvensen är 7,3. 
 

 Lyssna Observera Imitera 
Öva praktiska 

uppgifter 
Chi2 54,636a 51,727b 40,773a 43,818c 
df 4 5 4 6 
Signifikansnivå 0,000 0,000 0,000 0,000 
a.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 8,8. 
b.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 7,3. 
c.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 6,3. 

 
 

För samtliga fyra observationer är frihetsgraderna utspridda från 4 till 6. Med df=4 är 

det kritiska värdet för Chi2-fördelningen vid 1 % signifikansnivå 13,28 och vid 0,1 % 

18,47 (de kritiska värdena för Chi2-testet finns i bilaga 5). För df=5 är värdena 15,09 

respektive 20,52 och för df=6 16,81 respektive 22,46. Dessa kritiska värden är nästan 

hälften lägre än Chi2-värdena i testet där de lägsta är imitera med χ2=40,773. Denna 

betydande skillnad mellan kritiska värden och testets χ2-värden resulterar i en liten 

risk där signifikansnivån för samtliga observationer ligger under α=0,000, vilket ger ett 

n = 51 

n = 44 
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p-värde < 0,000. Det åskådliggör att avvikelsen mellan samtliga kategorier är väldigt 

liten och sannolikheten för att resultaten beror på slumpen ytterst liten. 

Trots att socialiseringsfasens fjärde kunskapsteknik skiljer sig åtskilligt när det kommer 

till typvärdet och medianfördelningen har även denna observation ett p-värde < 0,000. 

Som skilda enheter skulle öva praktiska uppgifter falla inom generationsskiftets andra 

stadium. Men eftersom denne faller nära den förväntade teoretiska fördelningen och 

dessutom hör till en av socialiseringsfasens fyra tekniker upplyser det tecken på att 

slumpen inte påverkar att socialisering huvudsakligen sker i generationsskiftets första 

stadium. Därmed verifieras hypotes 1 på starka signifikanta grunder med en 

signifikansnivå på 0,1 %. 

Hypotes 1: Socialisering inleds huvudsakligen vid latent inlärning som barn i 

generationsskiftets första stadium. 

4.3.2. Hypotesprövning av externalisering 

Externalisering innebär att den tysta kunskapen skapar explicit form (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). För ur- och guldbranschen sker detta kunskapsflöde redan vid 

generationsskiftets andra stadium (Karvonen, 2012). Angående respondenternas svar i 

typvärdestabellen har de fyra kunskapsteknikerna för externalisering inte en lika 

konsekvent fördelning som i socialiseringen. Typvärdena är lägre och höga värden finns 

utspridda på flera stadier. Typvärdestabellen talar ändå om att det endast är 

kommunicering som börjar vid ett senare skede, i stadie fem, medan de övriga håller 

sig inom det andra och det förväntade stadiet. 

Ur mediantestet (tabell 6) går det dock att upptäcka att kommunicering de facto inte är 

så långt borta från andra stadiet som typvärdet låter anta, eftersom denne har flera 

höga värden i första stadiet som på det sättet drar åt sig ett medianvärde närmare det 

förväntade stadiet. Observationen ställa frågor ligger precis vid medianen, medan 

samarbeta får procentuellt sätt mera stöd i gruppen x≤2 än mediantestets 

sannolikhetsandel, p=0,5. Däremot visar kunskapstekniken, reflektera, ett mindre 

stadigare läge på medianens hypotetiska värde på 50 %, eftersom största delen av 

respondenterna har yttrat för att denna kunskapsteknik sker i ett senare stadie än två, 

>2. De låga p-värdena för reflektera (n=51, p=0,011 & n=44, p=0,004) pekar på att 

fördelningen drar sig åt gruppen x=>2, vilken inte är studiens förväntade grupp. 
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Tabell 6 Mediantest av externaliseringfasens relation till generationsskiftets andra stadium 

 Stadium 2 n = 51 
Signifikans.  

(2-sidigt) n = 44 
Signifikans.  

(2-sidigt) 
Samarbeta Grupp 1 <= 2 31 0,161 26 0,291 

Grupp 2 > 2 20                     18  
Totalt  51                     44  

Reflektera Grupp 1 <= 2 16 0,011 12 0,004 
Grupp 2 > 2 35                     32  
Totalt  51                     44  

Kommunicera Grupp 1 <= 2 23 0,576 19 0,451 
Grupp 2 > 2 28                     25  
Totalt  51                     44  

Ställa frågor Grupp 1 <= 2 25 1,000 22 1,000 
Grupp 2 > 2 26                     22  
Totalt  51                    44  

 
 
Reflektera hör också till den kunskapsteknik som i Chi2-testet (tabell 7) har den största 

avvikelsen i signifikansnivån då p-värdet för totala gruppen är 0,031 och för den 

begränsade gruppen 0,044. Då p-värdet ändå förhåller sig under 5 % (p<0,05) finns det 

ingen signifikant skillnad på en signifikansnivå på 5 %. Närmare sagt ligger p-värdet 

emellan 2 % -5 % eftersom df=6 ger χ2.005=12,59 och χ2.002=15,03 (bilaga 5). Således 

kan vi ur bilaga 5 se att testets χ2-värden ligger någonstans mellan dessa kritiska 

värden, n=51, χ2=13,922 och n=44, χ2=12,955. Orsaken till denna avvikelse är den 

stora spridningen av de observerade värdena och typvärdet som befinner sig i stadie 

fem istället för i det andra och förväntade stadiet. 

 
Tabell 7 Chi2-test på externalisering 

 Samarbeta Reflektera Kommunicera Ställa frågor 
Chi2 33,824a 13,922b 26,275b 22,157b 
df 5 6 6 6 
Signifikansnivå 0,000 0,031 0,000 0,001 
a.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 8,5. 
b.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 7,3. 
 

 Samarbeta Reflektera Kommunicera Ställa frågor 
Chi2 26,091a 12,955b 29,182b 13,000a 
df 5 6 6 5 
Signifikansnivå 0,000 0,044 0,000 0,023 
a.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 7,3. 
b.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 6,3. 
 

 

n = 51 

n = 44 
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Att ställa frågor har för båda grupperna en minsta förväntad cellfrekvens på 7,3 men 

p-värdena skiljer sig en aning. För n=51 är sannolikheten att resultaten beror på 

slumpen endast 0,1 %, medan n=44 har en aning högre avvikelse på 2,3 %. Trots att 

den inte förhåller sig på 1 % signifikansnivå förhåller den sig ändå på statistiskt 

signifikanta grunder, p<0,05. 

De övriga två observationerna för externalisering har p-värden som understiger 

α=0,000, vilket innebär att signifikansnivån är lägre än 0,1 %. Trots det är χ2-värden 

överlag mycket lägre jämfört med socialiseringens. Det påvisas att respektive 

kunskapsteknik har en mindre signifikant skillnad mellan den observerade och 

förväntade variabeln.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bort från typvärdet finner kommunicering 

signifikant stöd av de två andra metoderna, vilka beaktar spridningen av 

respondenternas svar som lutar sig närmare andra stadiet än vad typvärdet låter förstå. 

Även om begreppet reflektera också är utspritt finner det statistiskt signifikanta 

grunder kring generationsskiftets andra stadium. Därför talar externaliseringsfasens 

kunskapstekniker för att slumpen till en 5 % signifikansnivå inte påverkar att 

externalisering av kunskapen huvudsakligen sker i generationsskiftets andra stadium. 

Därmed verifieras hypotes 2 på en 5 % signifikansnivå. 

Hypotes 2: Externalisering inleds huvudsakligen vid sommarjobb och extern 

hjälp i generationsskiftets andra stadium. 

4.3.3. Hypotesprövning av internalisering 

 
Internalisering handlar om att den explicita kunskapen igen omvandlas till värdefull 

tyst kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). I pilotstudien skiljer sig denna fas från SECI-

modellen så att den sker före kombinationsfasen, redan vid generationsskiftets andra 

skede (Karvonen, 2012). Av typvärdena att döma finner tre av de fem observerade 

kunskapsteknikerna dock starkast stöd i det femte stadiet, där också 

kombinationsfasens typvärden har sin högsta frekvensregion (tabell 3). De två 

återstående observationerna har sitt typvärde i det förväntade andra stadiet. Den näst 

högsta frekvensen har båda grupperna i respektive motsatta kategori, vilket är ett 

tecken på att både andra och femte stadiet är betydande för internalisering av kunskap 

vid generationsskiftet. 



67 

 

 

Fördelningen av svaren skiljer sig en aning från grupperna n=51 och n=44. I 

mediantestet (tabell 8) ger den begränsade och mer erfarna gruppen (n=44) testets 

jämnast fördelade värde för observationen utveckling av kundservice förmågan, 

α=0,652. Enligt den begränsade gruppen är det också aningen naturligare att redan i 

andra stadiet delta i inköpsmässor och utveckla produktkunskapen jämfört med vad 

den totala gruppen förespråkar. Förutom utveckling av kundservice förmågan visar 

även learning by doing, precis som i typvärdestabellen, en liten skillnad från 

medietestets hypotetiska värde på 50 %. För dessa två observationer är medianen nära 

till gruppen x≤2, men det som skjuter på binomialfördelningen till andra gruppens 

fördel är den höga frekvensen i stadium fem.  

De tre sista observationerna i mediantestet finner inte stöd till en 50/50 fördelning. De 

låga tvåsidiga signifikanserna pekar på att testets ena grupp är betydligt större än den 

andra. I det här fallet anser största delen av respondenterna att dessa tar plats först 

efter andra stadiet, x=>2, vilket också går att tyda från typvärdestabellen där dessa 

grupperas i femte stadiet. 

Tabell 8 Mediantest av internaliseringsfasens relation till generationsskiftets andra 
stadium 

 Stadium 2 n = 51 
Signifikans  
(2-sidigt) n = 44 

Signifikans  
(2-sidigt) 

Learning by 
doing 

Grupp 1 <= 2 22 0,401 18 0,291 
Grupp 2 > 2 29                  26  
Totalt  51                  44  

Utveckla 
kundservice 
förmågan 

Grupp 1 <= 2 21 0,262 20 0,652 
Grupp 2 > 2 30                  24  
Totalt  51                  44  

Utveckla produkt-
kunskapen 

Grupp 1 <= 2 12 0,000 12 0,004 
Grupp 2 > 2 39                  32  
Totalt  51                  44  

Delta i 
fortbildning 

Grupp 1 <= 2 4 0,000 2 0,000 
Grupp 2 > 2 47                  42  
Totalt  51                  44  

Delta i 
inköpsmässor 

Grupp 1 <= 2 15 0,005 13 0,010 
Grupp 2 > 2 36                  31  
Totalt  51                  44  

 

Precis som i mediantestet uppgår det i Chi2-testet i tabell 9 att det finns skillnader 

mellan den totala (n=51) och den begränsade gruppen (n=44). Frihetsgraderna är 

högre för den totala gruppen, vilket betyder att de sju mindre erfarna respondenterna 

har utövat ett inflytande på resultaten för internalisering av kunskap. Mellan 

observationerna framgår det stora skillnader i χ2-värdena där df=5 har en ca 10 
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enheters skillnad och df=6 upp till 30 enheters skillnad. Ju lägre χ2-värdet är, desto 

svagare är signifikansen (Borg & Westerlund, 2006).  

Tabell 9 Chi2-test på internalisering 

 
Learning by 

doing 

Utveckla 
kundservice 

förmågan  

Utveckla 
produkt-

kunskapen 
Delta i 

fortbildning 
Delta i 

inköpsmässor 
Chi2 38,627a 36,647b 60,039a 50,157a 44,941a 
df 6 5 6 6 6 
Signifikansnivå 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
a.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 7,3. 
b. Den minsta förväntade cellfrekvensen är 8,5. 

 

 
Learning by 

doing 

Utveckla 
kundservice 

förmågan 

Utveckla 
produkt-

kunskapen 
Delta i 

fortbildning 
Delta i 

inköpsmässor 
Chi2 26,909a 38,636a 54,318b 50,818b 31,545a 
df 5 5 6 6 5 
Signifikansnivå 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
a.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 7,3. 
b.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 6,3. 
 

 

Trots att signifikansnivån förhåller sig under α=0,000 är stödet mellan de observerade 

och förväntade värdena små för generationsskiftets andra stadium, eftersom de 

undersökta kunskapsteknikerna för internaliseringsfasen är splittrade och 

huvudsakligen sker i femte stadiet. Med typvärdets, mediantestets och Chi2-testets stöd 

falsifieras således hypotes 3, eftersom internalisering inte huvudsakligen sker i 

generationsskiftets andra stadium. 

Hypotes 3: Internalisering inleds huvudsakligen vid sommarjobb och extern 

hjälp i generationsskiftets andra stadium. 

4.3.4. Hypotesprövning av kombination 

I kombinationsfasen kan efterträdaren kombinera den redan dokumenterade 

kunskapen med ny dokumenterad kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995). Vid 

generationsskiftet i ur-och guldbranschen får efterföljaren tillgång till dokument och 

möjlighet att använda sin egen explicita kunskap i familjeföretaget först när 

efterträdaren officiellt börjar jobba i företaget (Karvonen, 2012). Samma 

associationsbana finns hos respondenterna som klart och tydligt har koncentrerat 

svaren för kombinationsfasens kunskapstekniker i stadium fem. Det här är den enda 

fasen där representationen av typvärdena ligger i samma stadium (se tabell 3). 

n = 51 

n = 44 
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Fördelningen av kunskapsteknikerna förstärks ytterligare av mediantestet där samtliga 

observationer har ett överlägset understöd på över 80 % till förmån för respektive 

observation i grupp 1, x=≤5. Således är fördelningen inte jämnt fördelad på de två 

ifrågavarande grupperna, utan en signifikant skillnad förekommer från det hypotetiska 

p-värdet på 50 % jämfört med testets resultat p<0,000.  

Tabell 10 Mediantest av kombinationsfasens relation till generationsskiftets femte stadium 

 Stadium 5 n = 51 
Signifikans  
(2-sidigt) n = 44 

Signifikans  
(2-sidigt) 

Delta i 
företagsmöten 

Grupp 1 <= 5 45 0,000 38 0,000 
Grupp 2 > 5 6                      6  
Totalt  51                    44  

Hantera viktiga 
dokument 

 Grupp 1 <= 5 41 0,000 34 0,000 
Grupp 2 > 5 10                     10  
Totalt  51                     44  

Hantera viktig 
e-post  

Grupp 1 <= 5 41 0,000 34 0,000 
Grupp 2 > 5 10                     10  
Totalt  51                     44  

Utnyttja extern 
erfarenhet 

Grupp 1 <= 5 48 0,000 41 0,000 
Grupp 2 > 5 3                      3  
Totalt  51                    44  

 

Samtliga kunskapstekniker får även starkt stöd av Chi2-testet där slumpen inte ens på 

en 0,1 % signifikansnivå påverkar resultatet. Det kritiska värdet för df=5 är 20,52 och 

för df=6 22,46 (bilaga 5). Jämfört med testets χ2-värden (tabell 11) är de kritiska 

värdena synnerligen låga, vilket betyder att sannolikheten för att resultaten beror på 

slumpen är väldigt liten. Det här framhålles även av att observationerna i detta Chi2-

test också resulterar i de högsta χ2-värdena jämfört med de tre andra kunskap faserna.  

Tabell 11 Chi2-test på kombination 

 
Delta i 

företagsmöten 
Hantera viktiga 

dokument 
Hantera viktig 

epost 
Utnyttja extern 

erfarenhet 
Chi2 88,314a 65,529a 71,020a 77,333a 
df 6 6 6 6 
Signifikansnivå 0,000 0,000 0,000 0,000 
a. Den minsta förväntade cellfrekvensen är 7,3. 

 
 

 
Delta i 

företagsmöten 
Hantera viktiga 

dokument 
Hantera viktig 

e-post 
Utnyttja extern 

erfarenhet 
Chi2 65,909a 60,682b 67,682b 64,182b 
df 5 6 6 6 
Signifikansnivå 0,000 0,000 0,000 0,000 
a.    Den minsta förväntade cellfrekvensen är 7,3. 
b. Den minsta förväntade cellfrekvensen är 6,3. 

 

n = 51 

n = 44 
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Alla tre statistiska test ger uttryckligen understöd för att kombinationsfasens fyra 

undersökta kunskapstekniker huvudsakligen sker i generationsskiftets femte stadium. 

Därmed verifieras hypotes 4 på starka signifikanta grunder med en 0,1 % 

signifikansnivå. 

Hypotes 4: Kombination inleds huvudsakligen vid officiell start i företaget i 

generationsskiftets femte stadium. 

4.4. Hypotesprövning av kunskapsflödet vid generationsskiftet 

I den avslutande delen av enkäten svarade respondenterna på sju påståenden om hur 

de upplever kunskapsöverföringen vid generationsskiftet. Sex av påståendena är 

uppbyggda på en Likert-skala på ett till sju, där ett representerar ”inte alls av samma 

åsikt” och sjuan är lika med ”helt av samma åsikt”. Målet med frågorna i Likert-skalan 

är att mäta attityder och beteende hos respondenterna via svarsalternativ som sträcker 

sig från den ena ytterligheten till den andra. 

För att få en välnyanserad och samlad bild av respondenternas genomsnittliga 

uppfattning om kunskapsöverföring är det aritmetiska medelvärdet beräknat efter 

respondenternas gradering. Trots att svarsalternativvariationen är begränsad till 

skalans utformning används även medianen som ett mätinstrument för att illustrera 

det mittersta svaret och belysa åt vilket håll medelvärdet lutar. För att därtill utreda 

tillförlitligheten av medelvärdet är standardavvikelsen, ett kompletterande mått till 

medelvärdet som anger dess spridning (Wahlin, 2011), beräknad. Ett lågt värde på 

standardavvikelsen är att föredra framom ett stort. Det ger en ökad konfidens av det 

beräknade medelvärdet. 

Kombinationen av dessa tre statistiska mått ökar noggrannheten vid bedömningen av 

signifikansen i vart och ett uträknat medelvärde för att med försiktighet kunna verifiera 

eller falsifiera hypoteserna. Uträkningarna per fråga illustreras i tabell 12 och tabell 13. 

Tabellerna är konstruerade så att även skillnader mellan könen och storleken på 

företaget granskas för att utreda om någondera har stor påverkan på medeltalet. 

Statistik för de tre första påståendena illustreras i tabell 12. Det första påståendet som 

handlar om den äldre generationens attityd till att efterföljaren utbildar sig innan 

inträde i familjeföretagets verksamhet har ett understöd på 𝑥=5,667. Den låga 
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standardavvikelsen återger att respondenternas svar förhåller sig från en neutral till en 

central skala med ett median svar på md=6,0. Fördelningen mellan kön och företagets 

storlek ger inte stora åsiktsskillnader.  Med denna statistiska information kan det 

således antas att studier för efterträdaren är att föredra och därför verifieras hypotes 5. 

Hypotes 5: För kunskapsflödet i generationsskiftet är studier att föredra 

innan en officiell start i familjeföretaget. 

 

Tabell 12 Statistik på attitydfrågor om extern erfarenhet och formellt generationsskifte 

 

Innan den yngre 
generationen officiellt 

börjar jobba inom 
företaget är det önskvärt 

att denne utbildar sig 

Innan den yngre 
generationen officiellt 

börjar jobba inom 
företaget är det önskvärt 
att denne jobbar utanför 

familjeföretaget 

Det formella 
generationsskiftet börjar 

inte förrän den yngre 
generationen inleder sin 

arbetskarriär i 
familjeföretaget 

Frekvens 51 51 51 
Medeltal 5,667 5,137 5,863 
Median 6,000 5,000 6,000 
Standardavvikelse 1,6083 1,7552 1,5623 
Kön    
Kvinna f 13 13 13 

Medeltal 5,308 4,462 5,462 
Man f 38 38 38 

Medeltal 5,789 5,368 6,000 
Antalet arbetstagare    
1-9 st. f 43 43 43 

Medeltal 5,767 5,302 5,791 
10-39 st. f 8 8 8 

Medeltal 5,125 4,250 6,250 
 

Respondenterna är även positivt inställda till att den yngre generationen skaffar sig 

extern arbetserfarenhet. Jämfört med studier uppfattas arbetserfarenhet dock som 

mindre relevant (jämför tabell 12 med tabell 13). Från standardavvikelsen att döma 

finns det respondenter som från det neutrala svaret gått ner mot ”inte av samma åsikt”. 

Sådana efterträdare som naturligt har varit en del av familjeföretag under säsongstider 

och även har som plan att fortsätta verksamheten kan anse sig besitta den 

branschspecifika kunskapen som behövs. Å andra sidan kan de högre svaren peka på 

uppfattningen om att all erfarenhet är viktig. Extern arbetserfarenhet utvecklar inte 

enbart personen i sig, utan även nya idéer för familjeföretagets framväxt kan frodas 

utanför de familjära väggarna (Sardeshmukh & Corbett, 2011). Trots att det inte är 

nödvändigt med extern arbetserfarenhet är respondenterna ändå av den åsikten att den 
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typen av kunskap är att föredra för kunskapsflödet i generationsskiftet. Därmed 

verifieras hypotes 6. 

Hypotes 6: För kunskapsflödet i generationsskiftet är extern 

arbetserfarenhet att föredra innan en officiell start i familjeföretaget. 

Via studier och extern arbetserfarenhet snappar den potentiella efterträdaren upp ny 

information som omarbetas till ny kunskap, både tyst och explicit. Från typvärdet i 

tabell 3 framgår det att det är främst vid generationsskiftets femte stadium som 

överföringen av kunskap sker via dokument och andra kombinations metoder. Det 

femte stadiet representerar efterträdarens officiella karriärstart i familjeföretaget där 

efterträdaren får möjlighet att utnyttja sin know-how. Enligt Lambrecht (2005) är det i 

det här skedet som det officiella generationsskiftet tar fart. Även respondenterna i 

denna studie ger till ett medeltal på 𝑥=5,863 understöd för Lambrecht’s teori att det 

formella skiftet inte börjar förrän den yngre generationen inleder sin arbetskarriär i 

familjeföretaget. Medianen för påståendet ger md=6 och standardavvikelsen på 1,6 

tyder på att svaren förhåller sig över det neutrala punkten, på sidan ”helt av samma 

åsikt”. Därmed verifieras följande hypotes. 

Hypotes 7: Det officiella generationsskiftet inleds huvudsakligen när 

efterträdaren inleder sin karriärstart i familjeföretaget. 

Föregående avsnitt avslöjar att SECI-modellens kunskap faser faller inom ramen före 

skiftets sjätte stadium. Enligt den sjunde hypotesen börjar det officiella skiftet också 

först i det femte stadiet. Tills dess tvinnar kunskapsspiralen på en individbaserad nivå, 

eftersom kunskapsgenereringen mellan generationerna sker informellt. Genast när 

efterträdaren har tillgång att nå all sorts av kunskap kan en ny spiral påbörjas, men den 

här gången på gruppnivå eller t.o.m. på en organisatorisk nivå. I generationsskiftet är 

det är alltså först vid den här tiden som kunskapen ändrar form från ett mer informellt 

flöde till ett formellt företagsrelaterat kunskapsflöde. Eftersom de sista stegen redan 

påminner om den företagsmässiga verksamheten är det fullt möjligt att spiralen ändrar 

form för att börja tvinna i den ursprungliga SECI ordningen som grundar sig på 

Nonaka och Takeuchi’s (1995) teori. 
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4.5. Attityder till kunskapsöverföring 

För att förstärka studiens tillförlitlighet tillfrågades respondenterna några attitydfrågor 

som behandlar deras personliga uppfattning om kunskapsöverföring vid 

generationsskiftet. Målet med dessa frågor är att belysa om kunskapsöverföringen är en 

svår och lång process eller en problemfri och kort process som inte behöver nya 

rådgivande metoder. Samtidigt ger svaren perspektiv på respondenternas vetskap om 

kunskapsöverföring överlag. 

Ifrån tabell 13 framgår det att de två första frågorna har en väldigt neutral fördelning. 

Överlag är kvinnorna till en liten grad mer pessimistiska än männen och mikro 

företagen uppfattar kunskapsöverföringen svårare jämfört med de små 

familjeföretagen. Ett medeltal kring fyra på en sjugradig Likert-skala talar om för att 

respondenterna inte uppvisar en regelrätt åsikt om påståendena. Det kan delvis bero på 

att respondenterna inte i detalj har tänkt på hur kunskapsöverföringsprocessen går till 

eftersom den inom små företag ofta är informell till sin natur (Hutchinson & Quintas, 

2008). Den neutrala fördelningen förklarar även till viss grad den stora spridningen för 

enkätundersökningens huvuddel. Trots att relationen mellan socialisering, 

externalisering, kombination och internalisering har sina typvärden är de ändå flera 

kunskapstekniker som uppfattas väldigt olika hos varje individ.  

 

Tabell 13 Statistik på attitydfrågor om uppfattningen av kunskapsöverföringen 

 

Kunskapsöverföring 
från den äldre till den 
yngre generationen 

uppfattas som 
problematisk 

Det finns tydliga 
metoder om hur 

kunskap kan överföras 
till den yngre 
generationen 

Utveckling av nya metoder 
för kunskapsöverföring från 

den äldre till den yngre 
generationen skulle 

underlätta skiftet 
Frekvens 51 51 51 
Medeltal 3,784 4,059 5,490 
Median 4,000 4,000 6,000 
Standardavvikelse 1,7125 1,5673 1,2550 
Kön    
Kvinna f 13 13 13 

Medeltal 3,462 3,846 5,385 
Man f 38 38 38 

Medeltal 3,895 4,132 5,526 
Antalet arbetstagare    
1-9 st. f 43 43 43 

Medeltal 3,860 3,953 5,442 
10-39 st. f 8 8 8 

Medeltal 3,375 4,625 5,750 
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Den sista frågan i tabell 13 understryker omedvetenheten hos respondenterna när det 

kommer till kunskapsförmedling. Trots de neutrala svaren i de föregående frågorna 

visar respondenterna ett behov av utvecklande av nya fungerande metoder för att 

effektivera kunskapsöverföringen vid generationsskiftet. Medeltalet på 𝑥=5,490 och en 

median på md=6,0 explicerar att det finns intresse för nya metoder som kunde hjälpa 

kunskapsöverföringen generationerna emellan. Det att intresset inte träffade ett högre 

medeltal kan bero på att det för många är svårt att erkänna att det finns ett behov för 

utveckling. Men eftersom en stor del av familjeföretag i ur- och guldbranschen oftast 

innehar enbart en djup branschspecifik utbildning (tabell 2) finns de alltsomoftast 

brister i analytiskt, strategiskt och entreprenöriellt tänkesätt. Om modellerna är lätta 

att förstå och lämpliga för branschen finns det heller ingen orsak att inte ta an dem. 

Det sjunde påståendet i den avslutande delen är en uteslutande alternativfråga med 

svarsalternativ på hur länge det formella generationsskiftet i genomsnitt räknas ta. De 

flesta respondenterna (54,9 %) anser att ca 3-5 år är en skälig tid, medan 27,5 % tycker 

att 1-3 år är mer begrundat och upp till 17,6 % anser att skiftet omfattar över 5 år. Dessa 

siffror är dock grova uppskattningar. Trots att flera företag har generationsskiften 

bakom sig och vet exakt hur länge själva maktskiftet från den äldre till den yngre 

generationen tar, är det bara riktgivande antal år för följande skifte.  

 

Figur 11 Uppskattat antal år för genomförande av generationsskifte.  

 

De finns flera faktorer som inverkar på växlingen. Familjeföretagen är t.ex. till sin 

karaktär olika och en del kan föredra ett längre maktskifte för att försäkra att den yngre 

generationen klarar av att driva företagets visioner framåt, medan andra stökar undan 

ansvarsbytet så fort som möjligt. Mycket beror också på historien generationerna 

emellan, samt den rådande livssituationen hos familjemedlemmarna. I en del fall är 

extern rådgivning att föredra för att effektivt stöka undan de lagenliga aspekterna. Det 

framhäver en av studiens respondent i de övriga kommentarerna: 
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”Varje generationsskifte är olikt, beroende på individen och dess känslomässiga band 
till företaget. Extern hjälp för rådgivning är att föredra, inte enbart för att få koll på de 
finansiella detaljerna utan också för att analysera alla inblandade skilt för sig. På det 
sättet kan onödiga tvister undvikas.” (Anonym respondent) 

Förutom att familjeföretagen till sin natur är olika hämtar varje generation även olika 

perspektiv till hur skiftet skall skötas och under vilken tidsram. Speciellt för de unga 

företagen som deltog i undersökningen (se figur 7) är ett generationsskifte inte ännu på 

länge aktuellt. Under de kommande åren hinner många perspektiv generationerna 

emellan förändras och flera lagenliga justeringar fullbordas. Tiden har och hinner 

således utöva påverkan i företagsmiljön på makroekonomiskt plan.  

”Tiderna har förändrats och allting var mycket lättare några decennier sedan. Det 
gäller inte enbart ur- och guldbranschen, utan alla företag kämpar i en svår tid.” 
(Anonym respondent) 

Attitydfrågorna låter tillsammans förstå att kunskapsflödet vid generationsskiftet är en 

krävande process som förespråkar både expertis och gott om tid. Eftersom 

respondenterna är väldigt neutrala när det kommer till attitydfrågor som berör 

problematiken och tillgängligheten av metoder för kunskapsöverföring är förhållandet 

mellan den tysta och explicita kunskapen troligen okänd. För den skull får nya metoder 

för kunskapsöverföring ett påtagligt understöd och verifierar studiens sista hypotes. 

Hypotes 8: Nya metoder för kunskapsöverföring vid generationsskifte är att 

föredra. 

4.6. Sammanfattning och diskussion av resultat och analys 

Bakgrundsinformationen om respondenterna påvisar ett brett sampel av 

rampopulationen. Företagets storlek, ålder och antalet generationsskiften varierar 

familjeföretagen emellan. Eftersom antalet unga företag är relativt stort finns det också 

en grupp på sju respondenter som varken har varit med om ett skifte eller ännu har en 

efterträdare inom familjen som kan ta över verksamheten. Därför kan dessa 

respondenter anses ha mindre eller ingen alls erfarenhet av att dela och överföra 

kunskap mellan generationer, vilket kan ha effekt på resultaten. Av den orsaken 

presenteras och analyseras resultaten i ett jämnt flödande jämförande av totala 

gruppen (n=51) och den begränsade gruppen (n=44). De signifikanta skillnaderna 

grupperna emellan utfaller främst internalisering av kunskapen och till en liten del 

även externalisering av kunskapen. I jämförelse med den begränsade gruppen anser 
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den totala gruppen i en högre grad att kunskapsöverföringen för dessa 

kunskapstekniker börjar i ett senare skede än förväntat.  

Överlag uppvisar resultaten att kunskapsteknikernas inledande skeden är alltigenom 

överraskande mycket utspridda på generationsskiftets sju stadier. Å ena sidan kan den 

stora spridningen bero på avsaknad av erfarenhet. Å andra sidan kan uppgiftens längd, 

med generationsskiftet som kolumner och kunskapsteknikerna radvis uppställda, ha 

dragit ner på motivationen att ägna sin tid till att förstå uppgiften korrekt och pricka för 

med eftertanke. Typvärdena (tabell 3) belyser denna teori då det därifrån går att utläsa 

att en del respondenter har valt väldigt osannolika alternativ, t.ex. anser en respondent 

att hantering av viktiga dokument börjar redan vid latent inlärning som barn, vilket 

inte är begrundat. Det går dock inte att undvika den grupp av respondenter som snabbt 

prickar för svar utan att desto mer eftertanke. Därför är liknande extremvärden 

naturliga för enkätundersökningar.  

För att beakta extremvärden analyseras resultaten av SECI-faserna genom en 

kombination av typvärde, median och Chi2-test. Trots skillnaderna mellan de 

observerade och förväntade frekvenserna falsifieras endast hypotes 3 om att 

internalisering huvudsakligen sker i andra stadiet. På starkt signifikanta grunder 

verifieras hypotes 1 och 4 och på statistiskt signifikanta grunder hypotes 2. Eftersom 

alla hypoteser inte kan verifieras betyder det att relationen mellan socialisering, 

externalisering, kombination och internalisering under ett generationsskifte inte till 

fullo har en struktur i enlighet med pilotstudien av Karvonen (2012). De främsta 

orsakerna till att relationen av den tysta och explicita kunskapen är väldigt olik i varje 

familjeföretag beror på hur många stadier av generationsskiftet som efterträdaren 

genomgår före själva maktskiftet, samt hurdant förhållande parterna har. 

I sin helhet visar undersökningen att det finns ett mönster för i vilket stadium av 

generationsskiftet som kunskapsteknikerna typiskt överförs. Dessutom ger 

undersökningen understöd för att studier och extern arbetserfarenhet är att föredra 

innan det officiella generationsskiftet som inleds när efterträdaren börjar sin 

arbetskarriär i företaget. Därav verifieras hypotes 5, 6 och 7. Dessa statistiska mönster 

kan vara till nytta för att utveckla förståelse för innehållet för olika typer av kunskaper, 

dess relationer i generationsskiftet, samt hur olika individer på bästa möjliga sätt 

emottar och delar med sig av sitt kunnande. Därefter kan nya metoder framställas som 

är till hjälp för den krävande successionsprocessen. Enligt resultaten från 
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attitydfrågorna verifieras även hypotes 8, eftersom respondenterna framhäver att det 

finns ett tydligt behov av metoder som kan hjälpa kunskapsflödet generationerna 

emellan. Speciellt när tiderna förändras och företagsamheten blir mer kämpig är det 

begrundat att effektivera överföringen av kunskapen, som är en betydelsefull resurs. 

Metoder för kunskapsöverföring i generationsskiften eller i företaget behöver dock 

skräddarsys till varje företag, bransch, affärsform och företagsstorlek. Alla dessa kan 

inneha så pass olika egenskaper, affärskulturer och strukturer att relationen mellan 

socialisering, externalisering, kombination och internalisering av kunskapen varierar. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Avhandlingens avslutande kapitel inleds med en sammanfattande diskussion (5.1). I 

avsnittet kopplas referensramen till resultat och analys för att utförligt förklara och dra 

konklusioner om forskningsfrågan: 

• Vilken är relationen mellan socialisering, externalisering, kombination och 

internalisering av kunskapen i generationsskiften? 

 

Utgående från resultatet härleds praktiska implikationer för företagen med avsikt att 

presentera den nytta som denna studie kan erbjuda företagen inom ur- och 

guldbranschen (5.2). I samband med en kritisk diskussion kring studiens kvalitet 

beträffande generaliserbarhet, validitet och reliabilitet, behandlas begränsningarna i 

studien. (5.3). Avslutande slutsatser dras i form av förslag till fortsatt forskning inom 

området (5.4). 

5.1. Diskussion 

För att uppnå syftet med avhandlingen utfördes en enkätundersökning bland Finlands 

urmakarförbund r.f. och Finlands guldsmedsförbund r.f. Undersökningen baserar sig 

på ett positivistiskt angreppssätt med en deduktiv forskningsansats. Avsikten med 

studien är att statistiskt testa teorin i pilotstudien med deducerade hypoteser, vilka 

genomgår en empirisk granskning. Resultaten av det empiriska materialet upplyser 

syftet med studien, d.v.s. förklarar vilken relationen är mellan socialisering, 

externalisering, kombination och internalisering av kunskapen i generationsskiftet.  

Intresset för SECI-fasernas beteende i ett generationsskifte i små finska familjeföretag 

grundar sig i de svåra ekonomiska tiderna som företagare och landets ekonomi står 

inför. Enligt Familjeföretagens förbund r.f. (2014a) består 80 % av Finlands företag av 

familjeföretag. De kan därför likställas med landets ryggrad. Klarar familjeföretagen 

inte av att överföra verksamheten till följande generation kommer det att påverka 

Finland på makroekonomiskt plan (Malinen, 2001). För varje familjeföretag som läggs 

ner, går nämligen flera arbetsplatser förlorade. Det finns således ett praktiskt behov av 

att utveckla kännedomen om växelverkan av den tysta och explicita kunskapen, vilka 

kan både försäkra företagets existens och förbättra företagets position i den 

konkurrensutsatta marknaden. 
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Hur den tysta och explicita kunskapen samverkar beskriver Nonaka och Takeuchi 

(1995) med hjälp av SECI-modellen. Det finns ändå två anledningar till att SECI-

modellen inte direkt bör introduceras till kunskapsöverföring i generationsskiften för 

finska familjeföretag. Den första orsaken är att SECI-modellen grundar sig på japansk 

organisatorisk kultur i tillverkningsindustrin vars beteendemönster skiljer sig ifrån den 

västerländska kulturen (Glisby & Holden, 2003). När det kommer till arbetssättet, 

företagskulturen och det individualistiska beteendemönstret har varje kultur sina egna 

egenskaper och därför är det att föredra en finsk kontext för modellens 

funktionsduglighet. Den andra orsaken är att generationsskiften är en pågående 

flerårig process där kunskap genereras mellan generationerna både indirekt och direkt. 

Därför kan den inte likställas med företag, som har möjlighet till ett mer konventionellt 

tillvägagångssätt att överföra kunskapen på både individbaserad och organisatorisk 

nivå. Beaktande av dessa två aspekter fyller det forskningsgap om kunskapsöverföring 

vid generationsskiften, vilket är till nytta för att stöda familjeföretagens fortlevnad. 

Det är inte enbart företagets kultur, utan även branschen och storleken på företaget 

som på olika sätt påverkar kunskapsflödet inom verksamheten (Argote et al., 2000). Av 

den orsaken är studien koncentrerad kring små familjeföretag i en bransch, ur- och 

guld. Branschen och företagsstorleken ifråga används även i pilotstudien av Karvonen 

(2012), vilken är studiens bas för prövning av de uppställda åtta hypoteserna om SECI-

fasernas huvudsakliga inledningsskeden i generationsskiftesprocessen och 

kunskapsflödet i familjeföretagen. Dessutom koncentrerar sig studien endast kring 

familjeföretag, vilka både ägs och leds av familjen till minst 50 % (Tagiuri & Davis, 

1996). Sådana företag som själva anser sig vara familjeföretag har nämligen möjlighet 

att introducera kunskapsflödet till den yngre generationen redan i ett tidigt skede, 

vilket är essentiellt för att teorin baserad på Lambrecht’s (2005) sexstegsmodell till 

fullo kan beaktas. Dessa avgränsningar resulterar i att en av de 52 respondenterna som 

deltog i undersökning utesluts, eftersom denne inte anser sig driva ett familjeföretag.  

Hur studiens resultat förhåller sig till tidigare forskning beror dock inte enbart på 

branschen. Även de aspekter som Astrachan (2002) lyfter fram gällande F-PEC indexet, 

som förklarar att ägarandelen inom familjen, erfarenhet genom generationer och 

kulturen tillsammans kommer att influera familjens normer. I och med de olika 

värderingarna som familjeföretagen har är det förväntat att det till viss mån 

förekommer skillnader i resultaten. Skillnaderna uppstår eftersom den yngre 

generationen introduceras till företaget vid olika tidpunkter och får ta del av 
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företagsspecifika uppgifter i olika takt. Därför framgår det av resultatens typvärden 

(tabell 3) att inledningsskedet för de olika kunskapstyperna inte ger enhetliga svar om i 

vilket stadium de inträffar hos efterträdaren. Med hjälp av mediantestet och Chi2-testet 

uppvisar resultaten ändå statistiska mönster, vilka pekar på i vilket stadium av 

generationsskiftet SECI-faserna huvudsakligen inleds. 

Inledningsskedena för SECI-faserna är det väsentliga med denna studie, eftersom det 

är vid de utmärkta stadierna som respektive kunskapsteknik har sin starkaste relation i 

generationsskiftet. Utvecklande av kännedom för i vilka stadier av generationsskiftet 

dessa inleds kan effektivera samverkan av den tysta och explicita kunskapen i 

kunskapsflödet, samt förbättra introduceringen av varje enskild kunskapsteknik. Av 

attitydfrågorna att döma finns det ett behov av att introducera strategiska metoder, 

vilka kunde vara till hjälp vid överföringen av kunskap till den yngre generationen och 

även för att inom organisationen ha koll på vilken kunskap är kodifierad. 

Hur väl den iterativa kunskapsprocessen eller SECI-fasernas kunskapstekniker 

överhuvudtaget utvecklas är likväl beroende på organisationsstrukturen och ledarstilen 

(Nonaka & Takeuchi, 1995). I små ur- och guldaffärer är det inte sagt att 

kunskapsledning hör till den dagliga verksamheten. Delvis kan det bero på att 

kunskapsledningsstrategier är dåligt kända (Hutchinson & Quintas, 2008). Alternativt 

kan det hända att företagen inte har en aning om hurudana stödfunktioner 

systematiska metoder för kunskapsgenerering kan hämta med sig. Även om 

förändringar i sig är kända att vara en vardaglig akt och en positiv kraft framkommer 

det i analysdelen att respondenterna är väldigt neutrala till attitydfrågorna som berör 

hur de uppfattar kunskapsöverföringen i generationsskiftet. 

Vad denna avhandling kommer fram till är att socialisering och externalisering av 

kunskap huvudsakligen inleds i första respektive andra stadiet av generationsskiftet. På 

en individbaserad nivå kan de sedan fortsätta utvecklas genomgående under 

successionsprocessen. Resultaten ger även ett starkt signifikant stöd för att 

kombination av kunskap huvudsakligen inleds i det femte stadiet då efterträdaren 

officiellt börjar jobba i företaget. Innan den officiella karriärstarten är respondenterna 

även av den åsikten att extern arbetserfarenhet, som utvecklar individen, är att föredra. 

Delvis före, men även efter kombinationsfasen sker internaliseringen av kunskapen. 

Oberoende i vilket skede av generationsskiftet som internalisering av kunskap tar fart 
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är det viktigt att atmosfären i arbetsomgivningen är mottaglig för att från 

internalisering påbörja ett nytt flöde av socialisering av den tysta kunskapen. 

För att ta en närmare titt på relationen av SECI-faserna i generationsskiftet kan det 

konstateras att ända fram till femte stadiet sker utvidgandet av kunskapen på en 

individbaserad nivå. Precis som Nonaka och Takeuchi (1995) poängterade så skapar 

individen kunskap i varje fas skilt för sig, men verkningsfull kunskap skapas först när 

interation sker mellan de olika faserna, från tyst tillbaka till ny tyst kunskap. Således 

börjar den verkningsfulla kunskapen, som utbryter på en organisatoriskbaserad nivå, 

egentligen först när den yngre generationen har tillgång till all företagsspecifik 

information.  

I och med att kunskapsgenereringen är väldigt försiktig i början av generationsskiftet 

kan kunskapsöverföringen i teorin delas upp i två utvecklingsskeden. Det första 

utvecklingsskedet är individbaserat och sträcker sig från skiftets första till femte 

stadium. Under dessa fem första steg får den yngre generationen sakta men säkert 

tillgång till all den företagsspecifika kunskapen och så småningom kontakt med de 

inblandade i organisationen. Kunskapsöverföringen till den yngre generationen sker 

främst informellt på en individbaserad nivå. Därför kan kunskapen utvecklas fas för 

fas, och inte nödvändigtvis i enlighet med den iterativa spiralprocessen. 

I det sjätte stadiet där planering av avtal tar fart och den yngre generationen är officiellt 

en del av företaget kan det andra utvecklingsskedet uppfattas ta fart. Vid det här skedet 

har efterträdaren tillgång till all företagsintern information. Det företagsrelaterade 

kunskapsflödet övergår till att vara mer omfattande, iterativt och formellt. Kunskapen 

kan firare flöda via olika grupper och organisatoriska nivåer för att slutligen uppnå det 

önskade företagsspecifika målet. Det är även sannolikt att spiralen börjar rotera flera 

varv i snabbare takt och på det sättet utveckla kunskapen både kvalitativt och 

kvantitativt (Nonaka & Takeuchi, 1995). Med andra ord kan generationsskiftets sista 

skeden redan uppfattas som en övergång till företagsmässig verksamhet, vilket 

möjliggör att kunskapen kan börja tvinna i en spiral i enlighet med Nonaka och 

Takeuchi’s (1995) teori, som grundar sig på beteendemönster i företag. 

Ett medvetande av dessa två typer av utvecklingsskeden i generationsskiften ger 

familjeföretagen inom ur- och guldbranschen, och även likartade företag, alla 

förutsättningar till att effektivera kunskapsöverföringen genom hela generationsskiftet.  
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5.2. Företagsmässiga implikationer 

Utifrån studiens resultat går det att bedöma hur SECI-modellens faser uppför sig i ur- 

och guldbranschens familjeföretag. Resultaten för med sig flera positiva inblickar i hur 

kunskapsöverföringen sker steg för steg under generationsskiften. Även om 

familjeföretag är unika och kunskapsöverföringen kan se olika ut i varje 

generationsskifte ger resultaten en uppfattning om när kunskapsteknikerna 

huvudsakligen börjar utvecklas hos den yngre generationen och hur den äldre 

generationen delar med sig av sin expertis. 

För att öka förståelsen av vikten för kunskapsöverföringen i ur- och guldbranschen bör 

familjeföretagen få en närmare uppfattning om vad kunskap egentligen är, samt vilka 

de huvudsakliga stadierna är i ett generationsskifte. En kännedom av relationen av den 

tysta och explicita kunskapen ger familjeföretagen möjlighet att utveckla 

skräddarsydda metoder för att garantera ett effektivt flöde för varje kunskapsteknik. 

För att ytterligare utvidga både individens kunskapsbas och familjeföretagets totala 

kunskapsbank är stiftande av bekantskap med SECI-faserna och deras huvudsakliga 

inledningsskeden i generationsskiftet att föredra. Det kan hjälpa företagaren att förstå 

värdet bakom kunskap och kunskapsledning. 

Det finns dock inte ett enhetligt svar på hur familjeföretagen skall använda sig av 

kunskapsledning för att nå maximal effektivitet. För att ändra den informella tekniken 

till mer formell behövs resurser (Hutchinson & Quintas, 2008). Å andra sidan kan 

formella tekniker underlätta och uppmuntra kunskapsflödet. Genom skräddarsydda 

belöningssystem kan företagen anordna en positiv effekt på att kunskapen fritt kan 

skapas, spridas och bearbetas inom familjeföretaget och också under 

successionsprocessens stadier. Det viktiga är ändå att företagen finner en balans där 

kunskapen kan flöda utan att skada familjerelationer eller företagsmiljön.  

Även om studiens företag är små är en genomtänkt kunskapsledningsstrategi en 

betydande implikation för företagen. Strategier förbättrar inte enbart 

kunskapsledningen utan minskar samtidigt att kunskap går förlorad mellan 

generationerna (Duh, 2014; Smith, 2001). Dessutom är de till nytta för att uppnå 

konkurrensfördelar och föra företagets visioner vidare från generation till generation.  

Små företag har överlag svåra tider framför sig, men utmaningarna för 

branschspecifika företag är även större. Den yrkesspecifika utbildningen begränsar 
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utvecklingen och tillväxten av företaget eftersom fokus inte ligger på handledning om 

företagande. Då företagandet får en mindre framträdande roll finns det en risk att 

familjeföretagen stagnerar och tar vid dagens metoder. Endast de företag, som 

eftersträvar en entreprenöriell anda och håller sig uppdaterade med vad som händer på 

den kunskapsintensiva marknaden kan lyckas överföra familjeföretaget till en 

intresserad efterträdare inom familjen. Såtillvida är det av exceptionell betydelse att 

generationerna utvecklar förståelse för begreppet kunskap, för att å ena sidan förstå 

hur den kan utnyttjas å andra sidan försäkra familjeföretagets fortlevnad i familjen. 

Förutom att avhandlingen skapar företagsmässiga implikationer är den även av 

betydelse för de deltagande förbunden. Förbunden får information och statistik som 

kan användas för intern analysering. Dessutom har förbunden möjlighet att dela med 

sig av studiens resultat till samtliga mottagare. De kan i sin tur i lugn och ro bekanta sig 

med materialet och få nya synpunkter, vilka kan vara till nytta för företagsutvecklingen, 

samt för att även i fortsättningen förbli medlemmar i förbunden. I dessa bemärkelser är 

samarbetet mellan forskare och förbund betydelsefullt. Detta antagande markerar även 

en respondent i enkätundersökningens öppna kommentarer. 

”Fin undersökning! Skolornas och förbundens tillvaro är viktig!” (Anonym respondent) 

5.3. Studiens kvalitet och begränsningar 

Denna studie förklarar hur SECI-modellens faser beter sig inom ur- och 

guldbranschen. Avgränsningen till en specifik bransch begränsar givetvis 

generaliserbarheten. I regel kan forskningsresultaten endast generaliseras till den 

population som samplet hämtas ifrån, d.v.s. ur och guld familjeföretagen från 

respektive förbund. Eftersom förbunden är branschens enda i Finland är 

rampopulationen ändå en representativ mängd av totalpopulationen och därför kan 

resultaten med försiktighet ses som generaliserbara för samtliga små finska 

familjeföretag inom den studerade kontexten. Trots att resultaten endast är tillämpbara 

för den studerade kontexten kan även likartade familjeföretag dra nytta av SECI-

modellens slutsatser, vilka är satta i en finsk miljö. 

Orsaken till att generaliserbarheten till företag utanför rampopulationen måste 

bedömas med försiktighet påverkas av studiens slutliga reliabilitet och validitet. Även 

om tillvägagångsläget för studiens kvalitet är hög, sjunker den under studiens gång 

p.g.a. den relativt låga svarsfrekvensen. Bland mottagarna kanske enkäten inte 
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uppfattades som intressant eller så var enkätens akademiska prägel en avskräckande 

faktor för att inte delta i undersökningen. Även om enkätundersökningar är kända för 

att ge en låg svarsprocent, och även om svarprocenten i relation till verkligheten skulle 

ha resulterat till en acceptabel andel på 30 % skulle varje extra svar ändå ha bidragit till 

tillförlitligare slutresultat.  

Tidsram och resurser är huvudfaktorer som drar ner begränsningar för studiens djup 

och dess kvalitet. Eftersom frågeformulärets huvuddel, fråga 11 för många kanske 

verkade svår, kan det hända att en kombination av ett antal intervjuer förrän själva 

enkätundersökningen skulle ha kunnat ge nya idéer för hur forskaren på det 

effektivaste sättet kan närma sig den studerade kontexten. Trots ett kognitivt pilottest 

fanns det nämligen flera respondenter som antingen missförstått frågan eller ansåg den 

vara för tankekrävande för att lägga ner en tid på att slutföra frågeformuläret. Ett 

exempel i frågan kunde också ha bringat en tydligare uppfattning om sammanhanget i 

frågan och således bidragit till ett trovärdigare mätinstrument. Det skulle ha ökat den 

externa reliabiliteten och ytvaliditeten, vilka förblev lägre än förväntat.  

Studiens avgränsningar begränsade även djupet i undersökningen. Exempelvis, uteslöt 

enkäten frågor kring organisationsstrukturen och ledarstilen, vilka enligt Nonaka och 

Takeuchi (1995) är en del av SECI-modellens funktionsduglighet. Trots att dessa kan 

påverka familjeföretagens omgivning och attityder, vilka i sin tur kan influera 

kunskapsöverföringen och kunskapsledningsstrategier hör de inte direkt till den 

utsedda forskningsfrågan. En dylik utökning skulle ha blivit alltför bred att utforska. 

Avgränsningen motiveras med tanken – ökad fokus leder till ökad tillförlitlighet och 

därmed till ökad förståelse. 

5.4. Förslag till fortsatt forskning 

Genom undersökningen har det påvisats vilken relation socialisering, externalisering, 

kombination och internalisering har vid kunskapsöverföring i generationsskiften. För 

forskare ger studiens resultat upphov till flera intressanta implikationer som ger grund 

för nya möjligheter och rekommendationer till fortsatt forskning inom området.  

Ett kompletterande element till studien kunde vara att undersöka hur 

könskombinationen av överlåtaren kontra efterträdaren påverkar relationen mellan 

SECI-modellens fyra faser. Henry (2012) menade att kvinnliga efterträdare tenderar 

förlita sig mer på den explicita kunskapen via externalisering och kombination, vilket 
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gör transmissionen av den tysta kunskapen besvärligare. Huruvida kvinnliga 

egenskaper influerar kunskapsöverföringen vid generationsskiftet kunde således skapa 

förståelse av könens olika sätt att skapa, bearbeta och överföra den värdefulla resursen 

på både individbaserad och organisatorisk nivå. 

Det vore även intressant att vidare forska i om branschen i sig eller storleken på 

företaget spelar någon roll när kunskapen överförs generationerna emellan. En annan 

vinkling är att forska i om bolagsformen inverkar på kunskapsledningsstrategier, vilka i 

sin tur kan influera kvaliteten av kunskapsspiralens rotation. Dessutom finns det 

möjlighet att granska vilka signifikanta skillnader som existerar i relationen mellan 

SECI-modellens faser om efterträdaren är en icke-familjemedlem.  

Förhoppningsvis kommer forskningen i framtiden att styras mot utveckling av nya 

schematiska modeller som kan vara till hjälp vid kunskapsöverföringen i 

generationsskiftets olika stadier. Trots att familjeföretag är olikartade kan en modell 

hjälpa överlåtaren att evaluera hurdana metoder, informella eller formella 

kunskapsledningstekniker, som lämpar sig bäst för överföring av den tysta och explicita 

kunskapen åt den potentiella efterträdaren som innehar mindre erfarenhet och en helt 

annan kunskapsbank. En förutsättning för en funktionsduglig modell är att könet 

beaktas, eftersom båda generationerna måste vara medvetna om vilka styrkor och 

svagheter respektive kön besitter när det kommer till överföring av de olika 

kunskapstyperna. På det sättet kan de tillsammans effektivera kunskapsflödet genom 

hela generationsskiftet och förbättra framtidsutsikterna för familjeföretagets 

fortlevnad. 
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Arvoisa yrittäjä,  
  
Kiitos, että olet klikannut itsesi näin pitkälle! Toivon, että vastaat kyselyyni, jotta 
tulokset edustaisivat suomalaisten kello- ja kulta alan perheyritysten 
sukupolvenvaihdoksen tiedonsiirtoa  mahdollisimman kattavasti. Kyselyn 
vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.  
 
Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa vuorovaikutusta hiljaisen ja eksplisiittisen 
tiedonsiirron sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, jotta tulevaisuudessa voidaan 
keskittyä millä menetelmillä tiedonsiirtoa voisi parantaa. 
  
Kysely on nimetön ja tuloksia analysoidaan ainoastaan ryhmätasolla. Vastauksia 
käsitellään luottamuksellisesti, yksittäisiä vastauksia ei julkaista. 
 
Tutkielman toteuttaa maisterintutkimusta kirjoittava kauppatieteiden 
opiskelija Carolina Karvonen (Hanken Svenska handelshögskolan). Mikäli jotakin 
kysyttävää kyselystä ilmenee, voit mielellään ottaa yhteyttä 
minuun carolina.karvonen@student.hanken.fi. 
 
Suomenkielinen linkki avautuu tästä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/894DED71EB8C7001.par 
 
Suurkiitokset osallistumisestasi! 
 
__________________________________________________ 
 
 
Bästa företagare,  
  
Tack för att du klickat dig så här långt! Jag hoppas att du besvarar enkäten så att 
resultatet av kunskapsöverföring vid generationsskiften i små finska ur- och 
guld familjeföretag ska vara så pålitligt som möjligt. Det tar ca 10 minuter att fylla i 
enkäten. 
  
Syftet med undersökningen är att kartlägga växelverkan mellan den tysta och den 
explicita kunskapen vid generationsskiftet. Målet är att i framtiden kunna fokusera på 
metoder som kan vara till nytta för att förbättra processen av kunskapsöverföring. 
 
Enkäten är anonym och resultaten analyseras endast på gruppnivå. Svaren kommer att 
behandlas konfidentiellt och enskilda svar kommer inte i någon form att publiceras.  
 
Studien genomförs som ett magisterarbete vid Hanken Svenska handelshögskolan av 
ekonomistuderande Carolina Karvonen. Vid eventuella frågor om undersökningen, 
vänligen kontakta mig via e-post carolina.karvonen@student.hanken.fi. 
  
Den svenska länken öppnas här: 
https://www.webropolsurveys.com/S/F892C20CEFCE6EC3.par 
 
Tack så mycket för din medverkan!  
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Bilaga 2 Frågeformuläret på svenska 
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Bilaga 3 Frågeformuläret på finska 
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Bilaga 4 Påminnelsebrevet 

 

Arvoisa yrittäjä, vielä on mahdollisuus osallistua tutkimukseen! 

Saitte muutama viikko sitten sähköpostia koskien kauppatieteiden 
maisteritutkimukseen osallistumisesta. Tutkimus antaa arvokasta tietoa miten 
tiedonsiirto tapahtuu sukupolvelta toiselle, jotta sitä tulevaisuudessa voitaisiin 
kehittää.  

Kysely on tarkoitettu kaikille pienille (1-49 työntekijää) kello ja kulta- alan liikkeen 
harjoittajille. 

Jos olet jo vastannut kyselyyn, haluan kiittää sinua ajastasi. Mikäli et ole osallistunut 
kyselyyn haluan muistuttaa, että juuri sinun vastauksesi on ensiarvoisen tärkeä. Kysely 
on nimetön ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ryhmätasolla.  

 

Viimeinen vastauspäivä on keskiviikkona 13.8.2014. 
Vastaukseen menee noin 10 minuuttia. 

Suomenkielinen linkki avautuu tästä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/894DED71EB8C7001.par 

 
Den svenska länken öppnas här: 
https://www.webropolsurveys.com/S/F892C20CEFCE6EC3.par 

 
Huom! Kysymys 11 on yksi kyselyn tärkeimmistä. Tiedän sen olevan vähän vaativampi 
kuin muut, mutta loppu häämöttää sen jälkeen :)   

 

Lämmin kiitos jo etukäteen osallistumisestasi! 

Carolina Karvonen,  
kauppatieteiden kandidaatti, Hanken Svenska handelshögskolan 
carolina.karvonen@student.hanken.fi 
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Bilaga 5 Kritiska värden för Chi2 –testet (Borg & Westerlund, 2006) 

 

 

 


