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Sammandrag:  

Generationsskiftesprocessen i familjeföretag är ett viktigt ämne att studera inom 

familjeföretagsforskning eftersom utfallet av skiftet påverkar mängden arbetsplatser och har 

konsekvenser för såväl staten som samhället. Familjeföretagaren kan välja att antingen sälja, 

likvidera eller ge företaget vidare till nästa generation. Även om beslutet att överföra företaget 

till en familjemedlem är det vanligaste sättet att försäkra en fortsättning på företaget så är det 

absolut inte det lättaste. Familjeföretaget måste handskas med både företagsrelaterade och 

familjerelaterade utmaningar då det kommer till generationsskiften. Den övertagande 

generationen i familjeföretaget har ett stort ansvar att axla och det är viktigt att förstå ett 

generationsskifte ur den efterträdande generationens synvinkel. Dåligt skötta 

generationsskiften kan skapa oåterkalleliga konflikter och kan föröda hela företaget. 

Familjeföretagsforskning har i det stora hela behandlats ur tre teoretiska synvinklar, 

agentteorin, förvaltarteorin och den resursbaserade teorin, vilka är grundteorierna för den här 

avhandlingen. Generationsskiftet behandlas i den här avhandlingen som en process med olika 

delfaktorer. Ur den teoretiska referensramen identifierades sex delelement som sedan testades 

i en flerfallsstudie. Den empiriska delen av avhandlingen gav en indikation på att ett 

generationsskifte inte går att förklara på en specifik nivå, eftersom alla familjeföretag är olika 

och de olika delfaktorerna påverkar varandra och varje enskilt generationsskifte på olika sätt. 

Avhandlingen presenterar en modell för hur ett generationsskifte ser ut på en allmän nivå och 

visar vilka grupper av faktorer som påverkar processen. Avhandlingen identifierade tre faser i 

ett generationsskifte: ägoskifte, ledningsskifte och maktskifte. Dessa tre faser utgör själva 

generationsskiftet, men processen är en mycket större helhet. Maktskiftet, som tillkom ur 

empirin innebär att generationsskiftet i sin helhet har skett först då den äldre generationen 

fysiskt och psykiskt överlämnat företaget och att den efterträdande generationen känner att de 

har kontrollen och makten över företaget. Maktskiftet innebär också att intressenterna i 

familjeföretaget har accepterat förändringen. I processen identifierade avhandlingen tre 



 

grupper av faktorer som påverkade helheten. Konkreta moment, så som avtal och judiciella 

omständigheter styrde ofta tidpunkten för generationsskiftet, men dominerades ofta av de 

abstrakta faktorerna så som familjens värderingar och kommunikationen i familjen. De 

konstruktiva delfaktorerna är de faktorer som påverkar den efterträdande generationen, då 

dessa faktorer förbereder följande generation för att ta över företaget. Även de konstruktiva 

påverkas av de abstrakta momenten som verkar vara grunden för hela processen. 
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1. Introduktion 

Familjeföretag spelar en avgörande roll i Finlands näringsliv. De utgör en källa för 

kontinuitet, förnyelse och tillväxt. De 100 största familjeföretagens omsättning 

uppskattas vara 26 miljarder euro och har ca 150000 arbetstagare. (Aminoff, Karsma 

och Elo-Pärssinen 7/2006). Familjeföretagen är också viktiga eftersom de genererar 

en stor del av skatterna till staten. I Finland står många familjeföretag inför ett 

generationsskifte, då den äldre generationen av familjeföretagsledare börjar 

pensionera sig (Aminoff, Karsma, & Elo-Pärssinen, 2006) och skall välja att ge 

företaget vidare till efterträdare, sälja eller likvidera företaget (Sten, 2006). Inom tio 

år kommer nästan 80000 företagare att besluta hur eller om företaget skall fortsätta. 

Detta påverkar 800 000 arbetsplatser och har stora konsekvenser för staten och 

samhället. Enligt Heinonen (2005) 42 % av företagen fortsätta som familjeföretag. 

Enligt forskare klarar sig endast en tredjedel av alla familjeföretag ett 

generationsskifte från den första till den andra generationen och endast en tredjedel 

klarar ytterligare generationsskiften (Wang, Watkins, Harris, & Spicer, 2004). För 

staten och samhället innebär misslyckade generationsskiften en stor förlust. Redan om 

hälften av alla generationsskiften skulle misslyckas skulle den offentliga sektorn 

förlora 300 miljoner på förlorade löneinkomster och arbetslöshetsutgifterna skulle öka 

med 800 miljoner(Aminoff, Karsma, & Elo-Pärssinen, 2006). I och med att 

familjeföretag är så viktiga för Finlands välfärd är det viktigt att förstå hur ett 

generationsskifte kan se ut och speciellt förstå vad man kan göra för att den 

efterträdande generationen skall klara sig så bra som möjligt. Avhandlingen fokuserar 

på den efterträdande generationen och deras synvinkel på generationsskiftet. Ett 

generationsskifte innebär en process med många delelement och kan lätt bli en grund 

för konflikter och ambivalenta känslor om generationsskiftet sköts fel (Lambrecht, 

2005). Redan ung ålder och uppfostran har en effekt på efterträdarens vilja och 

intresse att föra företaget vidare, liksom efterträdarens utbildning, arbetserfarenhet 

och förhållande till föräldrarna påverkar växlingen (Birdthistle & Fleming, 2005). Ett 

misslyckat generationsskifte kan föröda hela företaget. Enligt en rapport av Aminoff, 

Karsma och Elo-Pärssinen (2006) om familjeföretag i Finland skulle 60 000 

människor förlora sina jobb om hälften av familjeföretagen skulle gå under, vilket 

skulle öka arbetslöshets- och pensionskostnaderna med 800 miljoner. Eftersom 
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familjeföretagen har en mycket betydande roll i vårt samhälle som arbetsgivare och 

skattebetalare är det viktigt att förstå hur familjeföretag förbereder sig inför 

generationsskiften.  

1.1. Problemområde och syfte 

Familjeföretag har studerats ur olika vinklar sedan 50-talet och är därmed ett relativt 

nytt forskningsområde. Familjeföretagsforskning har för det mesta baserat sig på 

kvalitativa studier med stora sampel. De vanligaste frågorna inom forskningen ligger 

runt definitionen av familjeföretag, styrning och ledning samt generationsskiften. 

(Poutziouris, Smyrnios, & Klein, 2006). Entreprenören, eller grundaren av ett 

familjeföretag har ofta legat i centrum för forskning (Sten, 2006) men det är också 

viktigt att förstå den efterträdande generationens utmaningar och vilka faktorer som 

påverkar generationsskiftet. Att hitta en universell modell är svårt eftersom alla 

familjeföretag har sin säregna struktur i både familjen och företaget (Lansberg, 1999). 

Generationsskiften är dock mycket viktiga att förstå, och i Finland är forskningen om 

familjeföretag i ett tidigt skede (Tourunen, 2009). Som redan förklarades i 

introduktionen är familjeföretagens inverkan på samhället stort och därför är det 

viktigt att öka förståelse inom ämnet och speciellt försöka förstå bakomliggande 

faktorer i generationsskiften och vilka frågeställningar som är viktiga för ett lyckat 

generationsskifte. 

I den här avhandlingen kommer jag att ta reda på hur generationsskiftesprocessen i ett 

familjeföretag ser ut ur den efterträdande generationens perspektiv. Syftet är 

explorativt. Mitt mål är att kunna skapa en modell genom en flerfallsstudie (eng. 

multiple case study) som kunde ge en idé av vilka delmoment som kan vara av 

betydelse i generationsskiftet samt vilka faktorer familjeföretag och familjen borde 

beakta då de planerar ett generationsskifte. Det är vanligt att forskare väljer en del av 

processen och forskar hur just den delen påverkar generationsskiftet
1
. Jag strävar dock 

                                                 

1 Ett exempel är Ibrahim, Soufani, Poutziouris & Lam, 2004 som forskade i hur utbildning och träning påverkar 

generationsskiftet.  
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mot en holistisk bild av generationsskiftet och försöker beakta alla delmoment i 

processen och kommer inte att fokusera på någon specifik delfaktor. Många forskare 

har tidigare funnit att det inte finns ett enda sätt att organisera ett generationsskifte, 

t.ex. Lansberg (1999), och avhandlingens syfte är inte att skapa en allmängiltig 

modell utan istället skapa en beskrivande modell som varje familjeföretag kan 

adaptera på sina egna fall. Syftet kan sammanfattas i tre forskningsfrågor, där den 

första är mitt primära syfte medan de två andra är stödfrågor vars tanke är att 

specificera syftet: 

1: Hur ser ett generationsskifte ut i ett familjeföretag i teorin och i praktiken? 

2: Vad är viktigt för nästa generations framgång och för att generationsskiftet skall 

ske så lyckat som möjligt? 

3: Vilka faktorer och delmoment borde familjeföretag beakta då de planerar ett 

generationsskifte? 

1.2. Definitioner 

Familjeföretag har inom forskningen definierats på många olika sätt, vilket anses vara 

ett av de största problemen inom forskningsområdet (Astrachan, Klein, & Smyrnios, 

2002). Forskare brukar bland annat begränsa sina definitioner enligt aktieandel, där 

familjen skall inneha en viss mängd för att företaget skall räknas som ett 

familjeföretag. Forskare ändrar ofta på definitionskraven beroende på om företagen är 

privatägda eller börsnoterade företag. Andelen i företaget kan skifta mellan 25 % upp 

till 50 % i definitionerna. (Birdthistle & Fleming, 2005). Ett annat sätt är att begränsa 

definitionen till en viss storleks företag (t.ex. Cadieux, 2007, fokuserade på små och 

medelstora företag) för att kunna exkludera extremer, så som mikroföretag eller stora 

börslistade familjeföretag. Ett annat sätt forskarna ofta begränsar sin definition till är 

enligt familjens engagemang i företaget (t.ex. Gersick, Davis, Lansberg, McCollom-

Hampton, 1997 och Johannisson & Huse, 2000), det är också vanligt att ställa krav på 

att ett generationsskifte redan skett eller alternativt kräva att det skall finnas en vilja 

att överlåta företaget till en familjemedlem (Birdthistle & Fleming, 2005). 
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Eftersom det finns ett så brett urval av definitioner med olika begränsnings- och 

beskrivningssyften kommer jag att använda såväl andra forskares definitioner som en 

kombination av existerande definitioner.  

Familjeföretag: I den här avhandlingen vill jag kombinera en del definitioner för att 

beskriva familjeföretaget som det bör förstås i denna avhandling. 

 

Enligt en arbetsgrupp (Aminoff, Karsma & Elo-Pärssinen, 2006) tillsatt av Handels- 

och Industriministeriet kan ett företag definieras som ett familjeföretag om företaget 

uppfyller fyra kriterier: 

1. Majoriteten av de röstberättigade rösterna ägs av den fysiska person, eller de 

fysiska personer som grundat företaget, den/de fysiska person/personer som 

har anskaffat aktier i företaget, eller dennes/deras föräldrar, make/maka, barn 

eller barns avkomlingar.  

2. Majoriteten av rösterna kan ägas direkt eller indirekt. 

3. Åtminstone en representant av familjen är operativt involverad, i ledningen 

eller i styrningen av företaget 

4. Börsbolag uppfyller definitionen av familjeföretag om den som startat 

företaget eller dennes familj eller dennes avkomlingar äger 25 % av företaget. 

Även om en del forskare anser att det redan måste ha skett ett generationsskifte för att 

företaget skall kunna räknas som ett familjeföretag (bl.a. Daily & Thompson, 1994) 

anser jag att ett familjeföretag är ett familjeföretag då företagets ägare ämnar överlåta 

företaget till nästa generation (bl.a. Heck & Scannell, 1999 och Ward 1987) inom snar 

framtid. Styrning av företaget bör i avhandlingen tolkas som att familjen har en 

styrelsepost, som ledamot eller ordförande.  

Familjeägt företag: I min avhandling tänker jag skilja på familjeföretag och 

familjeägda företag. För att göra detta använder jag en definition jag utvecklat själv 

som är baserad på Aminoff, Karsma och Elo-Pärssinens (2006) definition om 

familjeföretag (se ovan). Ett familjeägt företag är ett företag som uppfyller Aminoffs 

et.al. (2006) krav då det beträffar innehavande av majoriteten av röstberättigade 

rösterna, ägandet av dem och andelen ägda aktier i företaget, men som inte uppfyller 

kravet om att åtminstone en familjemedlem är involverad i ledningen eller 
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administrationen av företaget. Familjen är alltså bara ägare och är inte aktiva i 

företaget på annat sätt.  

För att klargöra skillnaden på dessa två har jag valt att använda mig av trecirkel 

modellen som utvecklades av Tagiuri och Davis (1982). Modellens ursprungliga syfte 

var att förklara olika roller i ett familjeföretag, men jag anser att man också kan 

genom modellen förklara olika sorts familjeföretag. I modellen delas ägare, familjen 

och företaget upp i tre cirklar som överlappar varandra, med andra ord kan man vara 

bara en ägare, bara en familjemedlem som inte innehar aktier i företaget, en anställd i 

företaget eller en kombination av dessa tre. Ett familjeägt företag är ett företag i vilket 

majoriteten av ägarna är familj, men som inte är aktiva i företaget. För att vara ett 

familjeföretag skall åtminstone en av familjemedlemmarna placera sig mitt i 

modellen, dvs. han/hon skall vara familj, ägare och aktiv i företaget.  

 

Figur 1: Trecirkel modellen (Tagiuri & Davis 1982) Ägande, styrning och ledning är sammankopplat i ett 
familjeföretag men inte i ett familjeägt företag 

Generationsskifte: Sharma, Chrisman, Pablo & Chua (2003) beskriver ett 

generationsskifte som en avsiktlig och formell process som främjar överföringen av 

kontrollen av företaget från en familjemedlem till en annan. Skifte och växling 

används som synonymer till generationsskifte. Ett generationsskifte kan ske i två 

faser, eftersom ägandet och ledning av företaget kan övergå på olika tidpunkter 

(Lambrecht, 2005). För definitionen av dessa två har jag skapat egna definitioner. 
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Ägoskifte: Då den efterträdande generationen får, köper eller ärver 

majoriteten av aktierna och bestämmanderätten till företaget. 

Nyttjanderätten av dividender kan kvarhållas av den tidigare 

generationen.  

Ledningsskifte: Då den efterträdande generationen ger upp sin post som 

verkställande direktör på företaget och den efterträdande generationen 

ersätter honom/henne med en ny, antingen utomstående eller från 

familjen.  

Efterträdare: I avhandlingen används ordet efterträdare i singular, jag vill dock 

uppmärksamma läsaren på att det kan finnas många efterträdare till ett familjeföretag. 

Efterträdare börjar sällan processen samtidigt p.g.a. åldersskillnader och 

utbildningsnivå så själva processen är olika för alla efterträdare. Utvecklingen och 

skolningen av en efterträdare är också individuell, eftersom efterträdarna kan ha olika 

bakgrundserfarenheter, utbildning etc. Med efterträdare avses den/de personer som 

ämnar överta företaget både genom ägarskap och genom operativ aktivitet i företaget. 

1.3. Avgränsningar 

Den efterträdande generationen: Avhandlingen kommer att behandla 

generationsskiftesprocessen ur den efterträdande generationens perspektiv. Detta 

innebär att fokuset i avhandlingen ligger på de delmoment och de processer som är 

viktiga ur den efterträdande generationens perspektiv. 

Familjeägda företag: I denna avhandling kommer jag inte att behandla familjeägda 

företag. Generationsskiftet skall alltså ske både genom ägarskap och genom den 

operativa verksamheten. Figur 1 beskriver min begränsning.  

Finland: Fallstudierna i den empiriska delen kommer alla att vara finska 

familjeföretag, däremot begränsar jag mig inte till finsk forskning eftersom 

forskningen i Finland om generationsskiften i familjeföretag är tämligen knapp.  

Företagens storlek: Enmans- eller mikroföretag kommer inte att behandlas i 

avhandlingen. Orsaken är att styrelsen eller utomstående, så som t.ex. en utomstående 
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VD oftast har en viktig roll i generationsskiftet och enligt forskare är det ovanligt att 

ett mikroföretag skulle ha en styrelse eller utomstående ledning (Johannisson & Huse, 

2000). Europeiska Kommissionen (2003) föreslår att man skall definiera ett 

mikroföretag som ett företag som anställer mindre än 10 personer och omsätter 

mindre än 2M per år.  

Generationsskiftesprocessen: Avhandlingen kommer att fokusera på själva 

generationsskiftesprocessen, inte på resultatet av generationsskiftet. Avhandlingen 

kommer alltså inte att undersöka om skiftet varit ekonomiskt lyckat eller misslyckat, 

utan fokuserar på att förstå själva processen familjeföretag genomgår. 

Juridiska och skattemässiga problem: Avhandlingen kommer inte att behandla de 

detaljerade tekniska aspekterna av de skattemässiga och juridiska problem som ett 

familjeföretag kan möta under ett generationsskifte. Däremot kommer en del 

utmaningar med skatteplaneringen att diskuteras eftersom de nuvarande utmaningarna 

i skattesystemet försvårar skiftet, speciellt då det kommer till överföring av ägandet 

till följande generation (Aminoff, Karsma, & Elo-Pärssinen, 2006). 

1.4. Avhandlingens struktur 

Avhandlingen inleds med den teoretiska referensramen. I referensramen kommer 

relevant litteratur och studier att presenteras. Ur referensramen kommer jag sedan att 

skapa en modell som lämpar sig för min empiriska studie som identifierar de faktorer 

som påverkar generationsskiftet i ett familjeföretag. Den teoretiska referensramen 

kommer alltså att vara en utgångspunkt för min empiriska del av avhandlingen. I den 

empiriska delen kommer forskningsmetoderna för den kvalitativa studien att 

presenteras och sedan analyseras materialet och observationerna ur fallstudierna. 

Fallstudierna kommer att fungera som grund för en reviderad modell av 

generationsskiftesprocessen. Modellen nedan ger en bild av avhandlingens struktur. 
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Figur 2: Avhandlingens struktur, från teoretisk modell till en reviderad modell 

2. Referensram 

Syftet med referensramen i avhandlingen är att kartlägga vad tidigare forskning 

kommit fram till att är viktigt i generationsskiftesplanering. En modell på hur ett 

generationsskifte kunde förberedas kommer sedan att sammanställas och modellen 

kommer att utgöra grunden för min empiriska forskning och de frågor jag kommer att 

fokusera på då jag utför mina fallstudier. Referensramen är uppbyggd så att den först 

på ett allmänt plan redogör för läsaren de forskningsgrenar som varit centrala för 

familjeföretagsforskning. Sedan presenteras familjeföretaget och generationsskiftet 

för läsaren som en introduktion till litteraturen som använts i avhandlingen, på så vis 

har läsaren en inblick i vad ett familjeföretag är före läsaren leds in på djupet i 

teorierna och avhandlingens huvudsakliga syfte: generationsskiftesprocessen.  

Referensramens syfte är att utforska de delelement som forskare anser viktiga för ett 

lyckat generationsskifte. Den största vikten i referensramen kommer att läggas vid att 

kartlägga dessa delelement, men för att läsaren skall förstå innebörden av dessa 

delelement kommer referensramen att inledas på ett allmännare plan. I modellen 

nedan visas referensramens uppbyggnad, som börjar från de fundamentala 

disciplinerna och som utmynnar i en preliminär modell. 
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Figur 3: Referensramens struktur 

Gällande forskningsgrenarna så har familjeföretagsforskning forskats ur många olika 

grenar, eftersom både familj och företag sammanlänkas i ett familjeföretag (Lansberg, 

1999). Familjeföretagsforskning är en tvärvetenskap med inslag från ekonomi, 

företagsledning och organisation, sociologi och filosofi men också marknadsföring 

och logistik, bokföring och finansiell ekonomi (Poutziouris, Smyrnios, & Klein, 

2006). Detta har gett forskningsämnet stor rikedom men samtidigt har den breda 

forskningen och den varierande metodiken som använts har orsakat en 

osammanhängande forskning med växlande resultat(Lansberg & Astrachan, Influence 

of family relationships on succession planning and training: The importance of 

mediating factors., 1994) (Habbershon & Williams, 1999). Ur ekonomisk synvinkel 

har familjeföretag diskuterats ur ett samhälleligt ekonomiskt perspektiv där det 

centrala har varit familjeföretagens betydelse för samhället(Aminoff, Karsma, & Elo-

Pärssinen, 2006). Familjeföretag anses allmänt vara entreprenöriella företag och har 

därför också forskats ur en entreprenörskapsteoretisk vinkel (Poutziouris, Smyrnios, 

& Klein, 2006). Inom företagsledning och organisation har det mest centrala varit 

agentteori (Jensen & Meckling, 1976) och förhållanden inom företaget (Schulze, 
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Lubatkin, Dino, & Buccholtz, 2001). Styrelsens objektivitet (t.ex. Castaldi & 

Wortman 1984 och Johannisson & Huse 2000) och styrningens effektivitet (t.ex. 

Moore & Juenemann 2008) i familjeföretag har också diskuterats under den här 

forskningsgrenen. Familjeföretag har också forskats från ett företagsstrategiskt 

perspektiv (t.ex. Carlock & Ward 2001) och mycket forskning har cirkulerat runt 

ämnet att överföra familjeföretag, (t.ex. Sten, 2006 och Sund & Bjuggren, 2007).  De 

filosofiska aspekterna i familjeföretagsforskning framkommer ur diskussionen om 

paternalism (Johannisson & Huse, 2000), altruism (Schulze, et.al., 2001) och filosofi 

och sociologi berör också barnuppfostran och familjeförhållanden som är viktiga för 

familjeföretagets framgång (t.ex. Lansberg 1988 och 1999) .  

Familjeföretagsforskning är alltså en tvärvetenskap, och det går inte att undgå att dra 

element från de olika forskningsgrenarna eftersom både familjens och företagets 

angelägenheter är så viktiga i familjeföretaget och speciellt i ett generationsskifte. I 

nästa kapitel går jag in på familjeföretaget och de grundläggande teorierna som 

använts inom forskningsområdet. 

2.1. Familjeföretag och generationsskiften 

Företaget och familjen sammanflätas i ett familjföretag, vilket gör dem annorlunda än 

andra företag. Familjens värderingar och åsikter överförs till företaget, och företaget 

påverkar familjen (Astrachan, Klein, & Smyrnios, 2002). Hur familjen påverkar 

företaget och vice versa har analyserats ur olika teoretiska perspektiv och av forskare 

från olika skolor (Tourunen, 2009). Eftersom en så stor del av företagen i världen är 

familjeföretag är det svårt att hitta gemensamma faktorer, varje företag kommer att ha 

en egen konstellation, strukturen på företaget och familjen kommer att se olika ut, 

branschen kommer att variera och familjens aktivitet i företaget kommer att vara 

olika. Detta är ett av problemen i familjeföretagsforskning. (Sten, 2006). En annan 

utmaning är att tidigare forskning om familjeföretag har baserat sig på stora sampel 

och börslistade företag, vilket kan ha orsakat en förvrängning i resultaten 

(Poutziouris, Smyrnios, & Klein, 2006). Resultaten är också svåra att jämföra med 

varandra eftersom forskare har definierat familjeföretag på olika sätt (Tourunen, 

2009) och detta gör internationella studier svåra att utföra (Sten, 2006). Dessutom 

saknas longitudinella studier i familjeföretagsforskning p.g.a. praktiska skäl 
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(Brockhaus, 1994). De mest centrala teorierna i familjeföretagsforskning är 

agentteori, förvaltarteori och resursbaserad teori (Tourunen, 2009) vilka kommer att 

behandlas i följande avsnitt. 

Familjeföretag är viktiga såväl internationellt och i Finland. I Europa är 60-90 % av 

alla företag familjeföretag, i USA är andelen så hög som 95 %. Exakta andelar är 

svåra att veta eftersom olika undersökningar och forskare har använt sig av olika 

familjeföretagsdefinitioner (Tourunen, 2009). Enligt Heinonen (2003) är över 80 % 

av Finlands företag familjeföretag och de anställer mer än hälften av den privata 

sektorns arbetskraft. Heinonen (2003) fann att de flesta familjeföretag är mycket små, 

(se tabell 1) medan de större familjeföretagen är betydligt färre men omsätter 

betydligt mer. Av Finlands 500 största företag är en femtedel familjeföretag. De 100 

största familjeföretagen i Finland har en total omsättning av 26 miljarder euro och 

sysselsätter över 150 000 människor.(Aminoff, Karsma, & Elo-Pärssinen, 2006). 

Storleksklass 

(personal) 

Antal 

företag 

Personal Omsättning 

(milj. euro) 
0-4 137 163 163 072 3 409 

5-9 12 429 79 557 2 142 

10-49 9 894 190 945 5 346 

Över 50 1 620 159 001 5 230 

Totalt 161 106 592 575 16 127 

Tabell 1: Familjeföretag i Finland enligt storlek (Heinonen, 2003) 

Inom tio år kommer en tredjedel av alla företag i Europa att övergå till en yngre 

generation. I Finland kommer upp till 80 000 företagare att pensionera sig inom tio år 

och detta innebär att företagaren måste bestämma företagets framtid. (Aminoff, 

Karsma, & Elo-Pärssinen, 2006). Enligt Heinonen (2003) kommer 42 % av företagen 

gå vidare i familjen genom ett generationsskifte. Även om överföring av företag 

genom generationsskifte är det vanligaste sättet att försäkra sig om företagets 

fortsättning är det inte det lättaste sättet. Dels måste företaget möta utmaningar 

gällande beskattning, finansiering och juridiska arrangemang, dels måste företaget 
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handskas med så kallade ”mjuka element” som t.ex. känslomässiga faktorer. Forskare 

har insett hur viktigt det är att förstå de grundläggande fallgroparna och de faktorer 

som positivt kan påverka ett generationsskifte, eftersom överlåtelsen av familjeföretag 

har en så stor betydelse för samhället. 

 Generationsskiftesprocessen har ofta forskats från olika synvinklar, så att fokuset 

ligger på en enda faktor som påverkar hela skiftet, t.ex. Ibrahim, Soufani, Poutziouris 

och Lam (2004) fokuserade på hur efterträdarens utbildning påverkade 

generationsskiftet medan Lansberg & Astrachan, (1994) undersökte hur förhållanden i 

familjen influerade generationsskiftesprocessen. En del forskare har också försökt 

omfatta hela processen i sina studier och försökt identifiera alla delmoment, så som 

t.ex. Morris, William & Nell (1997) och Lambrecht (2005). De flesta forskare 

accepterar att generationsskiftet är en process som involverar olika delelement (Sten, 

2006) men kunskapen om hur ett företag överflyttas från en generation till den nästa 

är dock ännu mycket begränsad (Lansberg, 1999). 

Sammanfattningsvis kan man säga att familjeföretagsforskning ännu är i ett tidigt 

skede och man kan säga att många områden är ännu outforskade och att det saknas 

jämförbara undersökningar (Tourunen, 2009). Även om forskare tvistar om 

definitionen på vad ett familjeföretag är har de flesta forskare utgått från tre 

grundläggande teorier: agentteori, förvaltarteori och resursbaserad teori. Dessa tre 

presenteras i följande kapitel. 

2.1.1 Agentteori och förvaltarteori 

Grundteorin för familjeföretagsstudier: Agentteori 

Agentteorin har använts speciellt i studier om börslistade företag och finansiell 

ekonomi (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997) för att förklara olika förhållanden 

mellan parter eller i ett företag. Agentteorin antar att en agent (t.ex. ledningen) och en 

principal (t.ex. ägarna) har olika intressen och att man genom incentiv och 

kontrollmekanismer kan sammanlänka intressen. Huvudfrågorna inom agentteorin 

behandlar opportunism, informationsassymetri och agentkostnader (Jensen & 

Meckling, 1976). Enligt agentteorin kan agenten utan övervakning bete sig 
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opportunistiskt och använda sig av företagets resurser på ägarnas bekostnad. Denna 

avkastning, som ägarna skulle få om agenterna agerade så som ägarna ville, kan 

ägarna gå miste om p.g.a. ledningens opportunism. Detta kallas en agentförlust. 

(Schulze, et.al., 2001). Företag uppmanas oftast att ha en styrelse för att kontrollera 

ledningen och se till att ledningen agerar enligt företagets och aktieägarnas bästa 

(Johannisson & Huse, 2000).  

I agentteorin anser man att det finns en informationsasymmetri mellan agenten och 

principalen, och att båda kan hemlighålla information för att få den andra parten att 

agera på ett visst sätt. En chef kan välja att inte presentera vissa dokument för att få 

resultatet att se bättre ut medan styrelsen kanske inte vill dela med sig alla sina beslut 

till ledningen för att bättre kunna kontrollera den. Informationsasymmetri och misstro 

är centrala problemområden i agentteorin, liksom fördelningen av ägande och 

styrning. (Johannisson & Huse, 2000). Agentteorin anser att man skall separera 

ägande och styrning eftersom detta främjar kontrollen av agenterna. För att styrelsen 

skall så objektivt som möjligt kunna bedöma ledningens arbete anser man att 

styrelseordföranden inte skall sitta i ledningen. På samma sätt uppmuntras inte heller 

att en eller flera av ägarna skulle vara styrelseordförande, eftersom detta kan leda till 

opportunism.(Jensen & Meckling, 1976). 

Det är vanligt att ägaren, styrelseordförande och den anställde i ett familjeföretag är 

samma person, vilket reducerar agentförhållandena och agentkostnaderna som kan 

uppkomma pågrund av intressekonflikter eller opportunsim. På grund av detta har en 

del forskare kommit fram till att agentteorin inte fullständigt klarar av att förklara 

fenomen i familjeföretag. Johannisson & Huse (2000) fann t.ex. att ett företag kan 

vara framgångsrikt även om ägaren, ledaren och styrelseordföranden är samma 

person. (Johannisson & Huse, 2000).  

Även om många forskare antar att agentteorin inte är passande för 

familjeföretagsstudier (Schulze, et.al., 2001) har man förbisett att det ändå kan finnas 

en viss agentproblematik i familjeföretag, även om den ser mer annorlunda ut än i 

andra företag. Forskare har antagit, och i flera fall bevisat, att rollerna i 

familjeföretaget innehålls av samma person (t.ex. Schulze et.al., 2001), vilket ofta är 

fallet i mikroföretag eller i familjeföretag med få ägare. Ju fler generationer desto 
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flere barn som kan bli aktiva i företaget, och därmed kan rollerna i företaget spridas ut 

på flere efterträdare, t.ex. i fallet då företaget delas kusiner emellan (Sten, 2008). 

Familjemedlemmar kan vara av olika åsikt, kan ha olika mål och olika viljor som kan 

påverka företaget. Förhållandet mellan den äldre och den yngre generationen påverkar 

t.ex. generationsskiftet, och gräl i familjen påverkar ofta företaget (Lansberg, 1999). 

Då mängden aktieägare växer kan det hända att alla ägare inte vill arbeta i företaget 

och blir då passiva ägare. I många fall blir familjeföretaget småningom ett familjeägt 

företag, där familjen inte längre är aktiv i styrningen eller ledningen av företaget. Då 

måste familjen anlita en professionell styrelse som bevakar ägarnas intressen och en 

ledning som tar hand om den operativa verksamheten (Carlock & Ward, 2001). Om 

familjeföretaget blir ett familjeägt företag behövs det flera skikt av principaler och 

agenter. Ju flera skikt i agenthierarkin desto större risk att det uppstår opportunism, 

informationsasymmetri och eventuella agentkostander.  

Enligt definitionen av Aminoff, Karsma & Elo-Pärssinen (2006) som används i den 

här avhandlingen skall familjen inneha majoriteten av aktierna för att företaget skall 

räknas som ett familjeföretag. Detta betyder inte att familjen skall inneha 100 % av 

aktierna, vilket i sin tur kan betyda att det kan finnas externa ägare som har en 

minoritetsandel i företaget. Mellan ägare som hör till familjen och övriga ägare kan 

det uppstå agentproblem, t.ex. kan en extern ägare uppleva att de viktiga posterna i 

företaget blir tillskrivna familjemedlemmar och att kompenseringen kan bli för 

hög(Carrasco-Hernandez & Sánchez-Martin, 2007).  

Agentteorin klarar kanske inte av att förklara hela familjeföretaget, eftersom 

familjesystemet påverkar företagssystemet och inför därmed en ytterligare 

komplexitet och dimension i familjeföretagsstudier (Poutziouris, Smyrnios, & Klein, 

2006). För att förklara fenomen i familjeföretag behövs därmed kompletterande 

teorier(Westhead & Howorth, 2006). Agentteorin är ändå viktig att redogöra för 

eftersom den står som grund till de två andra prominenta teorierna i 

familjeföretagsforskning (Tourunen, 2009) som presenteras till näst.  
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Förvaltarteori som kompletterande teori 

Förvaltarteorin, en teori som är besläktad med agentteorin har använts mycket av 

familjeföretagsforskare för att förklara iakttagelser som agentteorin förbiser. 

Förvaltarteorin utgår, liksom agentteorin, från att det finns en viljekamp mellan 

intressenter till företaget. Till skillnad från agentteorin antar förvaltarteorin att 

intressenter i företaget också drivs av såkallade icke-monetära mål så som rykte, 

erfarenhet, uppskattning, bättre ledartalanger etc., men också av mål som direkt 

saknar egennytta. Det är det emotionella bandet till företaget som får intressenten att 

agera enligt företagets bästa. En ledning som känner ett emotionellt band till företaget 

är ofta en sådan som tar väl hand om företagets resurser, anställda, ägare och andra 

intressenter. (Le Breton-Miller & Miller, 2006). Familjen i ett familjeföretag utvecklar 

ett starkt emotionellt band till familjeföretaget under hela sin livstid, en del familjer 

anser t.o.m. att företaget är som en familjemedlem (Lambrecht, 2005).  

Agentteorin förespråkar organisationsstrukturer som tillåter övervakning och 

kontrollering medan man inom förvaltarteorin förespråkar strukturer som underlättar, 

stöder och ger mera makt åt ledningen. Dessa strukturer som främjar samarbete och 

en uppmuntrande miljö anses öka företagets prestation inom förvaltarteorin (Davis, 

Schoorman & Donaldson, 1997). Förvaltarteorin anser att ledningen ska få så mycket 

frihet som möjligt och anser det till och med bra för företaget om den verkställande 

direktören dessutom antar rollen som styrelsemedlem eller styrelseordförande 

(Donaldson & Davis, 1991). Donaldson och Davis (1991) fann i sin undersökning att 

avkastningen på investerat kapital var större i företag där den verkställande direktören 

också fungerade som styrelseordförande. I familjeföretag är det vanligt att agenten 

och principalen samma person, och styrelseordföranden är ofta samtidigt 

verkställande direktör och/eller anställd.  

Enligt agentteorin undviker man informationsassymetri genom att inte hålla samma 

ledning alltför länge, medan man inom förvaltarteorin anser att en längre post stärker 

det emotionella bandet till företaget. Ledningen blir på så vis allt mer intresserad av 

att fungera i företagets intresse utöver sitt eget. (Donaldson & Davis, 1991). Ledare i 

familjeföretag håller ofta sin post i över 25 år, vilket innebär att agentteorin inte klarar 

av att förklara varför familjeföretag ändå klarar sig bättre än andra företag (Aminoff, 
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Karsma, & Elo-Pärssinen, 2006). Det emotionella bandet till företaget är oftast en 

fördel, men kan också skapa en del utmaningar och t.o.m. hindra ett lyckat 

generationsskifte. Ett familjeöverhuvud som stannar för länge i företaget och inte vill 

släppa taget sägs vara det största hindret för ett lyckat generationsskifte (Morris et.al., 

2001) och ju längre han/hon stannar desto större risk finns det att det kan skada 

företagets framtid och hindra den övertagande generationens utveckling (Schulze 

et.al, 2001). 

2.1.2. Resursbaserad teori 

Resursbaserad teori (eng. resource-based view) härstammar från en strategibaserad 

eller ledningsbaserad forskningsgren, medan agentteorin och förvaltarteorin har en 

mer ekonomisk bakgrund (Habbershon & Williams, 1999). Resursbaserad teori antar 

att ett företags framgång beror på dess unika resurser och hur skickligt företaget kan 

utnyttja dessa unika resurser (Barney, 1991). Unika resurser kan vara patent, 

kompetent personal, strategiska kontakter eller företagets rykte (Tourunen, 2009). En 

unik fördel för ett företag behöver inte nödvändigtvis vara en lika stor fördel för ett 

annat företag. Fördelen är alltså bunden till sin tid och plats, med andra ord är den 

idiosynkratisk (Habbershon & Williams, 1999).  

Många författare har försökt identifiera dessa unika fördela i familjeföretag (t.ex. 

Habbershon & Williams, 2006 och Royer, Simons, Boyd & Rafferty, 2008). 

Familjeföretag har förmågan att överföra en idiosynkratisk kunskap till följande 

generation, vilket sägs vara en av familjeföretagens viktigaste fördelar. Detta beror på 

bl.a. att den yngre generationen följer med företagets aktiviteter redan från barndomen 

och kan på så vis lära sig av den äldre generationen. Det är vanligt att den yngre 

generationen jobbar på företaget och lär sig företagskulturen. (Royer, et.al., 2008).  

Familjeföretag beskrivs ofta som flexibla och inspirerande arbetsplatser vilket också 

kan vara en fördel. De betalar ofta också högre löner till sina anställda och 

anställningsförhållandet är ofta långvarigare än i andra företag vilket leder till en 

konkurrensfördel i form av långt utvecklad tyst kunskap (eng. tacit knowledge) 

(Habbershon, Williams & McMillan, 2006). 
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Viktiga resurser kan också utgöra värdefulla kontakter, vilket i familjeföretag är 

speciellt viktigt (Tourunen, 2009) eftersom en del sätt att finansiera företagsköp eller 

skiftet i familjeföretaget (t.ex. genom riskfinansiering) oftast inte är aktuellt då 

familjen inte vill sälja eller ge ut aktier till utomstående (Aminoff, Karsma, & Elo-

Pärssinen, 2006).  Familjeföretag har ofta också ett eget ”språk” sinsemellan och 

nivån av tillförlitlighet och ömsesidigt förtroende är också en fördel för 

familjeföretag. Eftersom beslutsfattningen sker oftast av en familj är besluten oftast 

gemensamma och man kommer till ett konsensus snabbare än i vanliga företag 

(Tagiuri & Davis, 1982). Agentkostnader eller förluster som jag diskuterade i kapitel 

2.1.1. är mindre i familjeföretag eftersom rollen som styrelseordförande, VD och 

anställd ofta besitts av samma person (Aronoff & Ward, 1997).  

Familjeföretag har ofta också ett mycket starkt och långvarigt förhållande till sina 

kunder och samhället de verkar i (Aronoff & Ward, 1997). Familjen ger företaget ett 

ansikte utåt (Sten, 2008) och familjevärderingar brukar gå framom ekonomisk vinst 

(Habbershon & Williams, 1999). Dessa unika resurser som familjeföretag har ger 

familjeföretag en stor fördel och dessa fördelar är viktiga aspekter familjeföretagare 

måste tänka på då de ska överföra företaget till nästa generation (Tourunen, 2009).  

Resursbaserad teori, förvaltarteori och agentteori ger en insyn i olika styrkor och 

svagheter i familjeföretag med fokus på företaget. Förvaltarteorin anser att man 

skapar ett välfungerande företag genom icke-monetära incentiv som får personalen att 

vara emotionellt bundna till företaget. Den resursbaserade teorin o andra sidan anser 

att ett välfungerande företag byggs upp av unika resurser som för konkurrenter kan 

vara svåra att kopiera, och familjeföretag har många sådana fördelar tack vare 

familjebanden i företaget. Vad som gör familjeföretag unika är just att familjen och 

företaget sammanlänkas, vilket gör att familjens handlingar och värderingar 

oundvikligen påverkar utfallet av generationsskiftet och hela företaget (Astrachan, 

Klein, & Smyrnios, 2002). I följande kapitel kommer avhandlingen att redogöra för 

dessa familjestrukturer och handlingar som påverkar företaget och generationsskiftet.  
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2.1.3 Paternalism, altruism och nepotism 

I familjeföretagslitteratur är det mycket vanligt att man diskuterar hur olika 

handlingar påverkar utfallet av barnens uppfostran eller hur olika handlingssätt 

påverkar familjeföretaget och t.ex. val av efterträdare. På så vis förenas psykologi och 

ekonomi i många fall i familjeföretagsforskning. Vissa av dessa handlingar kan också 

påverka hur företaget leds och påverkar därför också företagets framgång, även efter 

generationsskiftet. (Johannisson & Huse, 2000). Dessa handlingar kan ha både 

positiva och negativa effekter på företaget och generationsskiftet. För ett 

familjeföretag kan det vara en styrka att hålla företaget kvar i familjen eftersom man 

undviker en del agentkostnader då familjen har ett emotionellt band till företaget (Le 

Breton-Miller & Miller, 2006). Nepotism, eller favorisering av familjemedlemmar 

framom utomstående ledare eller ägare kan skada företaget om det inte finns en 

tillräckligt bra kandidat i den övertagande generationen (Cabrera-Suarez, 2005 och 

Hautala, 2006).  

Paternalism är en struktur som påverkar hierarkin i familjen och företaget. Hierarkin 

bestäms av ålder och släktskap. Paternalism grundar sig på känslor och påverkar 

ägarskap av t.ex. aktier, eftersom det är släktskap och ålder som avgör vem och när 

man har rätt till aktier och/eller tillhörighet till familjeföretaget. Att hålla företaget i 

familjen är ofta det viktigaste, och utomstående styrelsemedlemmar eller ägare ses 

ofta som en störning i familjesystemen. I paternalistiska företag är traditioner och 

hållbar tillväxt viktigt för att försäkra företagets framtid. För att bli ägare eller chef på 

företaget är kravet ofta blodsband och personliga förhållanden mellan parterna. 

(Johannisson & Huse, 2000). Det är värt att påpeka att vissa paternalistiska drag, t.ex. 

gammalmodighet kan förhindra företagets utveckling medan andra paternalistiska 

drag utgöra en styrka för företaget, eftersom man genom känslor och nära 

förhållanden till varandra kan skapa en miljö där tillit och kämpaanda råder. 

”Paternalism medför källor för kompetens och energi som 

inte går att förklara med logik och förnuft, t.ex. intuition, 

improvisation, känsla och empati, passion och 

engagemang” (Johannisson & Huse, 2000) (min övers.) 
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Altruism är en egenskap som handlar om att individen kan göra en osjälvisk gärning 

för någon annans bästa. Altruism har ofta sina rötter i en känsla av plikt och lojalitet 

mot t.ex. föräldrar eller företag. Ibland kan altruism också ha en egoistisk agenda, 

eftersom altruism samtidigt kan uppfylla både egna och andras behov. I ett 

familjeföretag kan det innebära att föräldrar är generösa gentemot sina barn för att ett 

annat beteende kunde skada också deras egen framtida välfärd (Schulze, et.al., 2001). 

Altruism ses ofta som en positiv egenskap, som förstärker familjeband genom 

omtänksamma gärningar och omsorg. Kommunikationen som skapas ur dessa 

handlingar blir familjens och företagets språk och ger efterträdaren en intim kunskap 

om företagets bakgrund som utomstående skulle sakna (Gersick, Davis, Lansberg & 

Marion, 1997). Altruism kan ses som en cirkel, eftersom altruism härstammar från 

känsla av plikt, t.ex. det är en moders plikt att ta hand om sina barn, medan 

altruistiska handlingar påverkar hur lojalt och plikttroget ett barn blir gentemot sina 

föräldrar och i det här fallet familjeföretaget (Schulze et.al., 2001). 

Altruism har dock en mörkare sida, som man kan kalla agenthot. Jag kommer senare 

att behandla belöning av familjemedlemmar från generationsskiftesprocessens 

synvinkel, men här kan nämnas att kompenseringen kan ha en altruistisk bakgrund. 

Eftersom företagets tillgångar förvaltas av familjen är det lätt för familjen att skämma 

bort de yngre generationerna för att försäkra sig om att familjens och därmed den 

egna förmögenheten fortsätter att växa i framtiden. Också säker anställning och 

förmåner kan ha altruistisk bakgrund.  Altruism kan också bottna i samvetskval, en 

förälder som jobbat mycket kan skämma bort sina barn för att gottgöra sin frånvaro 

och ett barn kan känna sig tvungen att ta över familjeföretaget för att denne fått så 

mycket under sin livstid tack vare företaget. (Schulze et.al., 2001) 

2.2. Generationsskiftet som en process 

I ett skifte finns det generellt sett ett överlåtelseobjekt och tre grupper av intressenter 

som påverkas och påverkar generationsskiftet. Intressenterna är den överlåtande 

generationen, den mottagande generationen samt de övriga intressenterna så som den 

övriga familjen, anställda, kunder och huvudmän till företaget. Objektet i skiftet är 

företaget, där överlåtelsen inkluderar ägandet, ledandet och styrningen av företaget. 

Överlåtelsen av företaget sker från en familjemedlem till en annan, som oftast är från 
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olika generationer inom familjen. Oftast är överlåtelsen en lång process som kräver 

noggrant planerande och många delfaser (Sund & Bjuggren, 2007).  

Ett generationsskifte påverkas mest av den överlåtande generationen och den 

mottagande generationen (Sten, 2008). Det är mycket vanligt att skiften sker med 25 

års mellanrum (Aminoff, Karsma, & Elo-Pärssinen, 2006) vilket betyder att ledare i 

familjeföretag är aktiva i företaget längre och kan ha svårt att acceptera att det är dags 

för denne att låta nästa generation ta över (Lambrecht, 2005). Den yngre generationen 

kan vara ovillig att ta upp diskussionen om planering av generationsskifte eftersom 

det kan vara ett mycket känsligt ämne och kan skapa gräl i familjen (Sten, 2008). 

Företaget påverkas också av skiftet och skiftet kan skapa konflikter mellan 

intressentgrupperna. Konflikter kan uppkomma inom familjen, mellan familjerna som 

innehar aktier om det finns flera, mellan familjen och de anställda och mellan 

familjen och t.ex. styrelsen. För att undvika konflikter uppmanar forskare att 

planeringen skall börjas så tidigt som möjligt och vid behov använda externa 

rådgivare så som konsulter och skatterådgivare. (Sund & Bjuggren, 2007). 

Många författare har identifierat att generationsskiftet är en process med många steg 

där många olika faktorer påverkar ett lyckat generationsskifte. Vad ett 

generationsskifte egentligen handlar om är två olika processer, skiftet av ägandet av 

företaget och skiftet av ledandet av företaget. Dessa kan ske samtidigt, men det är 

vanligare att påbörja den ena processen före den andra. Att överföra ledning före 

ägarskap eller tvärtom har båda fördelar som Lambrecht (2005) fann i sina fallstudier. 

Lambrecht (2005) fann att en gradvis överföring av aktier i företaget fungerade som 

en motiverande faktor, så att ju mera ansvar generationen tog på sig desto mera aktier 

fick de i företaget. Om familjen är osäker på vem som skall ta över ledningen av 

företaget kan det också vara en bra lösning att inte överföra båda delarna av företaget 

samtidigt, utan överföra ägandet av företaget först och sedan välja om ledandet av 

företaget skall skötas av familjen eller av utomstående chefer i fortsättningen 

(Lambrecht, 2005).  

Ett generationsskifte är en livslång process, som kräver långsiktigt tänkande och en 

lång tidsram inom vilken man hinner planera generationsskiftet noggrant (Lambrecht, 

2005). Forskare inom ämnet (t.ex. Sharma et.al., 2001) uppmanar familjeföretag att 
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börja planera så tidigt som möjligt för att undvika gräl, missförstånd och onödiga 

juridiska utmaningar och skattepåföljder. Även om planeringen för ett 

generationsskifte är viktig är det många krafter som motverkar den. Den nuvarande 

generationen undviker planering för att det betyder att de förlorar kontrollen över 

företaget (Wang, et.al., 2004) och kan ha svårt att möta faktumet att de håller på att 

åldras (Sten, 2008). Den mottagande generationen kan oroa sig för kommande 

konflikter, risken att förstöra harmonin i familjen och kanske inte heller känner sig 

färdiga för ett stort ansvar (Sten, 2008).  

2.2.1 Delsystem och roller i ett familjeföretag 

Det finns två subsystem i ett familjeföretag; familjesystemet och företagssystemet, 

som i ett familjeföretag är oundvikligen sammanlänkande (se figur 4). Dessa 

delsystem har egna värderingar, regler och strukturer, och konflikter men också 

fördelar som uppstår då dessa överlappar varandra (Gersick, Davis, McCollom, 

Hampton & Lansberg, 1997). Man kan tänka sig att då man forskar om familjeföretag 

är familjeföretaget en hermeneutisk helhet, där delarna i helheten är familjen och 

företaget. Generationsskiftesprocessen kommer att påverka båda dessa subsystem 

eftersom en del av förberedelserna sker inom familjen och en del inom företaget 

(Gersick, Davis, Lansberg & Marion, 1997). T.ex. är barnuppfostran en 

familjeangelägenhet men påverkar den övertagande generationens framgång, medan 

styrelsens engagemang är mer av en företagsangelägenhet, även om familjekonflikter 

kan uppstå i styrelsen (Carlock & Ward, 2001).  

 

Figur 4: Familje- och företagssystem överlappar i ett familjeföretag, Habbershon, Williams & McMillan (2003) 
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Generationsskiftet påverkas också av rollen familjen har i företaget. I avhandlingen är 

definitionen på ett familjeföretag ett företag där familjen har majoriteten av aktierna 

men som också är aktiv i ledningen och/eller styrningen av företaget. Det är vanligt en 

familjemedlem har flera roller i företaget, t.ex. kan en person inneha en ledningspost, 

vara styrelsemedlem och vara ägare samtidigt (Johannisson & Huse, 2000). I många 

fall är flera av ägarna aktiva i företaget och då blir diskussionen om 

familjemedlemmarnas roller i företaget ännu viktigare(Carlock & Ward, 2001). 

Rollerna i företaget kan skapa konflikter mellan generationer men också mellan 

personer från samma generation . Mellan två generationer kan konflikter uppstå då 

båda generationerna arbetar i företaget, t.ex. då någon från den äldre generationen är 

styrelseordförande och någon av efterträdarna är verkställande direktör. Då flera 

personer i samma generation skall ta över familjeföretaget kan det uppstå konflikter 

mellan dem, t.ex. om någon är underordnad den andra, det kan också uppstå tävling 

och avundsjuka mellan syskonen(Carlock & Ward, 2001). Rollerna i familjeföretaget 

påverkar generationsskiftet och hela processen. Familjemedlemmarnas roller i 

familjen och företaget påverkas bl.a. av uppfostran (Carlock & Ward, 2001) och 

placering i syskonskaran (Schönbeck, 2008). Därför är det viktigt att beakta rollerna 

som familjen kan ha i företaget redan i ett tidigt skede av planeringen. 

2.3. Delfaktorer i ett generationsskifte 

Forskare som har forskat i generationsskiften och familjeföretag har försökt 

identifiera vilka faktorer som är viktiga i ett generationsskifte och vilka som bidrar till 

ett lyckat generationsskifte. Generationsskiftet kan ses som en process (Sharma et.al, 

2001) som börjar med att den överlåtande generationen tar initiativ till att överföra 

företaget och slutar när den övertagande generationen tar över och den äldre 

generationen stiger åt sidan (Wang, et.al., 2004). I processen finns identifierbara steg 

som familjen, generationerna och företaget går igenom. Forskare har namngivit dessa 

steg på olika sätt men generellt sett finns det en ”före inträde” och en ”efter inträdet” 

fas. Inom dessa faser finns sedan delfaser och olika målsättningar. Ur litteraturen kan 

man identifiera vissa återkommande faktorer som påverkar efterträdarna och deras 

framgång i att ta över och föra vidare företaget. 
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2.3.1 Att utveckla efterträdaren 

Förberedelserna för ett generationsskifte börjar redan då efterträdaren eller 

efterträdarna är i ung ålder. När efterträdaren ännu är ung förmedlas de viktigaste 

värderingarna, familjens historia och identitet (Lubatkin, Schulze, Ling & Dino, 

2005) till barnen i familjen. Dessa värderingar är viktiga för att efterträdaren på ett bra 

sätt skall kunna leda och äga företaget i framtiden. Carlock & Ward (2001) föreslår att 

föräldrarna genom förenklade modeller skall lära sina barn om t.ex. finansiell 

planering, ansvar, grupparbete och investeringar. Föräldrarna skall också uppmuntra 

barnen till företagsamhet och samarbete. Genom att lära barn företagsamhet försäkras 

kontinuiteten av innovation och företagaranda i företaget (Aminoff, Karsma, & Elo-

Pärssinen, 2006). Att lära barn dessa värderingar är viktigt för att sammanfläta 

familjen och företaget, samt uppmuntra till konsensus bland familjemedlemmar 

(Carlock & Ward, 2001). Modern i familjen spelar ofta en stor roll i denna del av 

processen (Lambrecht, 2005). 

Lambrecht (2005) fann att det fanns tre livsfaser hos en efterträdare i ett 

familjeföretag. Den första fasen är då efterträdaren är under elva år gammal och då ser 

företaget som en lekplats. Under den här tiden reflekterar barnet inte så mycket över 

vad ett familjeföretag innebär, men kan bekanta sig med företaget genom att följa 

med föräldern/föräldrarna till jobbet (Sten, 2008). Mellan åldern elva och femton 

utförde efterträdarna lätta uppgifter i företaget och i den sista fasen, mellan åldern 

femton och sjutton hade efterträdaren redan förvärvat sig viktigare och mer 

ansvarsfulla uppgifter (Lambrecht, 2005). Enligt Sten (2008) är det vanligt att 

efterträdaren sporadiskt börjar jobba på familjeföretaget eftersom det är enkelt och 

man slipper krångliga arbetssökningar och under den här fasen bekantar sig 

efterträdaren med företaget och dess verksamhet. I det sista stadiet börjar 

efterträdaren fundera över innebörden av ett familjeföretag och vilken dess effekt har 

på hans/hennes framtid. Den sista fasen är särskilt viktig eftersom det enligt Sten 

(2008) är i den här fasen som man väljer om man vill vara en efterträdare eller inte. 

Uppfostran, värderingar och erfarenheter som barnen lär sig före det här har stor 

inverkar på beslutet (Lambrecht, 2005), vilket gör att en tidig start på förberedelserna 

är viktigt för familjeföretaget om de vill se att familjen fortsätter med 

familjeföretaget. Om det finns en större skara med efterträdare kan en del välja att bli 
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passiva ägare medan andra väljer att operativt styra företaget, och det är viktigt att 

dessa beslut diskuteras i familjen (Sten, 2006). 

Även om generationsskiftet kan ses som en process som börjar då den överlåtande 

generationen initierar generationsskiftet (Wang et.al., 2004) är processen inte så 

definitiv. Beslutet att ta över kan ske i ett mycket tidigare skede än då diskussionen 

tas upp inom familjen och på företaget. Då barn uppmuntras till ett beteende som 

främjar familje- och företagskulturen och gör överlappningen av dessa två enklare 

kommer generationsskiftet att ske smidigare och enklare. (Carlock & Ward, 2001).  

2.3.2 Utbildning och arbetserfarenhet 

För att den följande generationen skall ha de färdigheter som krävs för att ta över ett 

företag måste de förvärva sig en utbildning eller erfarenhet som är relevant för 

företaget. En lämplig utbildning är viktig också för efterträdarens trovärdighet och ger 

färdigheter till att vara en ansvarstagande och kunnig ägare av företaget. (McCann, 

2008). Lambrecht (2005) fann att de flesta familjeföretagen krävde att efterträdaren 

hade klargjort en högre nivå av utbildning medan Morris, Williams & Nell (1996) 

fann att efterträdare generellt sett är välutbildade, då över hälften hade en utbildning 

på kandidatnivå och 67 % hade en utbildning som relaterade till företagets bransch. Å 

andra sidan kan utbildningen ha en negativ effekt på den potentiella efterträdaren 

eftersom utbildningen kan locka honom/henne till andra karriärval och intresset för 

familjeföretaget kan sina (Ambrose, 1983). Ambrose (1983) fann att barnen till 

familjeföretagare som hade bara hade en gymnasieutbildning ansåg det viktigare att 

företaget övertogs av en familjemedlem än vad barn med en högskoleutbildning 

gjorde. Ibrahim et.al., (2004) visade dock att familjeföretagare har en mycket hög 

nivå av utbildning då 85 % av respondenterna hade en utbildning på universitetsnivå 

medan 6 % hade vidare utbildat sig efter universitetet. Endast 9 % hade stannat på en 

gymnasienivå.  

För många familjeföretag är det viktigt att efterträdaren får extern erfarenhet, 

eftersom det har fördelar både för efterträdaren och för företaget (Carlock & Ward, 

2001). I ett familjeföretag kan ledningen lätt påverkas av familjen som har stort 

inflytande på företaget (Fiegener, Brown, Dreux & Dennis, 2000) och den följande 
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generationen i familjeföretaget kommer alltid att bli något olika behandlade än de 

andra anställda (Sten, 2008). Enligt Carlock & Ward (2001) är arbetsuppgiften och 

sambandet till familjeföretagets egen bransch irrelevant; huvudsaken är att 

efterträdaren får ökat ansvar och blir befordrad på arbetet. Det är också viktigt att 

efterträdaren får ett ökat självförtroende på den externa arbetsplatsen och kan ta med 

sig egen erfarenhet till företaget. Genom att ha jobbat för någon annan är efterträdaren 

mer trovärdig som ägare och ledare då han förvärvat kompetens och har också bättre 

förståelse för sina anställda eftersom han/hon har haft den rollen (Havunen & Sten, 

2003). Om företaget har mer än en efterträdare kan man ur ett resursbaserat 

perspektiv se detta som en fördel för företaget då olika erfarenheter kan hjälpa 

frambringa bra beslut och en större idiosynkratisk kunskap (Royer et.al., 2008, 

Habbershon & Williams, 1999). 

2.3.3 Att arbeta i företaget och intern skolning 

Det finns många utmaningar då efterträdaren kommer in i företaget. Den äldre 

generationen handskas ofta med blandade känslor, dels önskar föräldrarna att 

företaget skall stanna i familjen men dels vill de inte tvinga sina barn till någonting. 

Efterträdaren kan känna sig stressad för att ta ett så stort ansvar och kan oroa sig för 

eventuella gräl i familjen som en följd av sitt val (Carlock & Ward, 2001). 

Att börja i företaget 

Det finns två olika sätt att börja sin karriär i familjeföretaget. Antingen börjar man på 

gräsrotsnivå och arbetar sig uppåt eller så börjar man på toppen med ett större ansvar 

direkt. Det vanligare alternativet verkar vara att börja med enklare uppgifter i en 

yngre ålder och sedan arbeta sig uppåt (Morris, Williams, Allen & Avila, 1997). 

Longnecker & Schoen (1978) fann i sin forskning att efterträdaren normalt genomgår 

fem arbetsfaser. I den första fasen får efterträdaren ett intryck av företaget och små 

delar av företaget blir bekant, sedan blir efterträdaren bekant med företagsspråket och 

familjen i företaget (gäller kanske främst företag med många familjegrenar). I tredje 

fasen arbetar efterträdaren redan deltid på företaget för att sedan övergå till den fjärde 

fasen, att arbeta heltid men inte i chefsposition. I den sista fasen blir efterträdaren chef 

och överlåtaren kan småningom ge över företaget till efterträdaren. Longenecker & 
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Schoens (2003) fem faser stöder inlärningen av en såkallad idiosynkratisk kunskap 

som spelar en stor roll för hur bra generationsskiftet kommer att gå. Idiosynkrasi 

handlar om att förstå hur en person tänker och lära sig dennes kunskaper och 

färdigheter (Royer, Simmons, Boyd & Rafferty, 2008). Efterträdaren måste förvärva 

sig denna kunskap genom att ta intryck av företaget som helhet och av den äldre 

generationens sätt att leda, och därför kan det vara bra att se företagets alla nivåer. 

Vad som är viktigt då efterträdaren börjar på företaget är att det skall finnas en riktig 

position att fylla, och familjeföretagare uppmanas ofta till att inte skapa 

arbetspositioner för familjen (Wang et.al., 2004, Sten, 2008). 

Det andra alternativet, att börja på en chefsposition i företaget har sina egna 

utmaningar och fördelar. Tidigare arbetserfarenhet spelar en större roll om 

familjeföretaget väljer denna väg (Carlock & Ward, 2001). Enligt Sten (2008) har 

efterträdaren med sin externa arbetserfarenhet fått en insikt i hur det är att vara 

anställd och förstår då också hur en anställd i ett företag tänker gentemot sina chefer 

eller företaget de arbetar på. Däremot kan nackdelar med detta förfarelsesätt vara att 

den efterträdande generationen inte känner sitt företag eller sin personal lika väl som 

han/hon kanske skulle om denne arbetat sig uppåt i företaget.   

Utvecklingsplaner 

Då den övertagande generationen börjar i företaget är det viktigt att det redan då finns 

en plan på hur efterträdaren skall arbeta sig uppåt och vad han skall lära sig vid varje 

position (Wang, et.al., 2004). En efterträdare måste besitta två kunskapsområden för 

att kunna leda företaget framgångsrikt (Royer, et.al., 2008). Å ena sidan måste han ha 

kunskap om familjens värderingar och regler och kunskap om hur det är att vara en 

familjemedlem i en familjeföretagsfamilj. Å andra sidan måste han ha kunskap om 

hur man leder ett företag och i vissa fall kan det också behövas kunskap i teknik och 

produktion. I många fall kan nivån av kunskap om ledning och teknik vara avgörande 

för beslutet att ge företaget vidare till familjen eller överföra företaget till en extern 

efterträdare (Royer et.al., 2008). Det är därför viktigt att identifiera vilka svagheter 

och styrkor en potentiell efterträdare har redan i ett tidigt skede för att kunna utveckla 

de kunskapsområden som efterträdaren saknar. Ledarskap, ledningserfarenhet och 

motivation kan uppmuntras och läras genom formella träningsprogram (Ibrahim, et.al, 
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2004). Då man gör en utvecklingsplan för träning och utveckling av efterträdaren 

uppmanar Wang et.al. (2004) att se till att planen innehåller vision och mål för 

träningen, att man identifierar behov och att man gör en tidtabell för planen. Det är 

också viktigt att efterträdaren skall bedömas med jämna mellanrum och Wang et.al. 

(2004) föreslår mekanismer för t.ex. belöning och beröm. Ett sätt kan vara att använda 

aktier som motivation (Lambrecht, 2005).  

Wang et.al. (2004) fann att efterträdarens utvecklingsplan och företagets ökning i 

försäljning korrelerade positivt, vilket innebär att utvecklingen av efterträdaren på 

företaget är en viktig del för att få företaget att lyckas även i framtiden. De fann 

också, att ju bättre och tidigare efterträdaren blivit förberedd i företaget desto 

effektivare var de anställda. Även tillväxten av avkastningen på eget kapital och 

tillgångar korrelerade positivt till en hur bra utvecklingsplan efterträdaren kunnat ta 

del av. Wang et.al. (2004) bevisade alltså att en välförberedd efterträdare har bättre 

förutsättningar att effektivt leda ett företag. Detta bevis stöder också den tidigare 

forskningen av Goldberg (1996) som också fann att företagets effektivitet är relaterat 

till hur välplanerat utvecklingsschemat varit. Goldberg (1996) fann också att 

förhållandet mellan generationerna har en stor påverkan på hur bra utvecklingsplanen 

lyckas.  

Utvecklingsplanen och att börja från botten är viktiga faktorer i generationsskiftet 

som också påverkar hur chefer och övriga anställda ser efterträdaren. Som redan 

nämnts, ökar utvecklingen av efterträdaren de anställdas effektivitet, vilket innebär att 

efterträdaren har erhållit ledarskapskunskaper som behövs i företaget. Goldberg 

(1996) visade att ju tidigare en efterträdare introducerades i företaget och ju tidigare 

denne började arbeta på företaget desto större sannolikhet var det att 

generationsskiftet lyckades. Chefer och de övriga anställda måste skapa ett 

förhållande till efterträdaren och speciellt chefer kan vara ovilliga att jobba med den 

efterträdande generationen om den inte uppvisat ledarskapspotential och erfarenhet 

(Wang, et.al., 2004). De anställda kan också uppleva att familjemedlemmarna arbetar 

under andra villkor än de själva, vilket kan skapa konflikter och ambivalenta känslor. 

Det är därför viktigt att efterträdarens gradvisa eller direkta stigning till ledarposition 

görs klar för de anställda och att beslutsfattningen överförs i sin helhet till 

efterträdaren då tiden är inne (Sten, 2008). 
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Kompensering av anställda familjemedlemmar 

Familjemedlemmars löner i familjeföretaget har ofta diskuterats i litteraturen (bl.a. 

Daily, et.al., 1998, Aronoff & Ward, 1997 och van der Merwe, 2009).  Familjens 

involvering i familjeföretaget gör att kompenseringen av familjemedlemmar lätt blir 

för generös. Generositeten kan härstamma i altruism, då den äldre generationen vill 

försäkra sig om sina barns välfärd. Många familjeföretag ser löner, dividender, stöd 

till familjemedlemmar och medel för att jämna ut konflikter i en viss mån som samma 

sak, och har svårt att se skillnad på familjens och företagets förmögenhet (Aronoff & 

Ward, 1997). Diskussionen om kompensering av familjemedlemmar är motsägande i 

litteraturen. En del forskare har funnit att kompenseringen är ett av de största 

orosmomenten i ett familjeföretag, medan t.ex. Wang et.al. (2004) bevisade i sin 

studie att familjeföretagare inte upplever kompensering som ett problem. Det är dock 

värt att ta kompensering i beaktande då man börjar planera ett generationsskifte 

eftersom löner och kompensering anses vara ett mycket känsligt ämne som kan skapa 

konflikter och problem dels i familjeföretaget och dels i familjen (Aronoff & Ward, 

1997).  

I ett icke-familjeägt bolag antar forskare ofta att kompenseringen skall fungera som 

ett incentiv för chefer och anställda att agera för företagets bästa i enlighet med 

agentteorin (Wang, et.al., 2004). I familjeföretag däremot är det mycket vanligt att 

chefen eller den anställda också samtidigt är ägare och/eller styrelsemedlem vilket gör 

att man undviker dessa agentkostnader, men vilket istället kan göra att 

kompensationen för utfört arbete blir svårare att mäta. Dessa problem kan skapa 

konflikter i företaget och i familjen. Wang et.al. föreslår att man kunde separera 

styrning, ägande och anställning för att undvika dessa problem, men i många fall är en 

separation inte ens möjlig p.g.a. företagets eller familjens storlek. Det kan också vara 

svårt att straffa en familjemedlem för dåligt arbete eller avskeda en familjemedlem 

(Schulze, et.al., 2001). 

För att lösa kompenseringsrelaterade problem föreslår de flesta forskare att man 

betalar en kompensation som motsvarar marknadslönen (Aronoff & Ward, 1997). 

Fördelarna med detta är att det blir klarare för familjen, samt för de anställda, på 

vilken basis lönen mäts och betalas. Man betalar alltså för jobbet som utförs, inte för 
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familjemedlemskap (van der Merwe, 2009). Det ger också en klarare signal till den 

efterträdande generationen av vad som väntas av dem som anställda då de viktigaste 

arbetsuppgifterna, arbetsansvar och vilka områden han eller hon får bestämma om är 

definierade. Det är också viktigt att den yngre generationen får feedback om sitt 

arbete och att mätbara mål ställs upp (van der Merwe, 2009).  

2.3.4 Kommunikation över generationsgränserna 

Familjeföretagets framgång beror till en stor del på familjen, och därför är familjens 

känslor, viljor, mål och kommunikation sinsemellan viktiga faktorer, speciellt under 

ett generationsskifte (Lambrecht, 2005). Företagets öde kan också påverkas av hur bra 

familjen som en enhet klarar av plötsliga störningar eller händelser, t.ex. en olycka i 

familjen eller familjegräl (Lambrecht, 2005).  

Kommunikationen mellan den äldre och den yngre generationen påverkar hur bra 

generationsskiftet kommer att planeras och implementeras och påverkar därmed alla 

delmoment i processen (Lansberg, 1999). Goldberg (1996) fann t.ex. att det fanns ett 

positivt samband mellan kommunikation mellan generationerna och företagets 

effektivitet. Han fann också att positiva familjeförhållanden ökar sannolikheten till att 

efterträdaren klarar av att leda företaget effektivt. Ett starkt förhållande mellan 

generationerna har också en positiv inverkan på ett företags vinstmarginal (Wang 

et.al., 2004). Familjeföretag tenderar att ha en mer förhållandebaserad relation till 

utvecklingen av efterträdaren än andra företag, som utvecklar sina anställda eller 

chefer enligt mera formella och systematiska utvecklingsplaner (Fiegener et.al., 

2000). Detta betyder att ju mer involverad familjen är i generationsskiftet desto bättre 

kommer också den yngre generationen att förberedas till ansvarsfulla ägare och ledare 

(Lansberg, 1988). 

Familjeföretagsfamiljer har ofta en hög nivå av tillit och ärlighet mot varandra 

(Carlock & Ward, 2001). Eftersom familjemedlemmarna kommer från liknande 

bakgrund, delar samma värderingar och världsbild är kommunikationen mellan 

generationerna och mellan familjemedlemmar lättare och det är lättare att bygga upp 

förtroende för varandra i en sådan miljö (Royer et.al., 2008). Familjen som en enhet 

kan också ses som en konkurrensfördel, familjens värderingar och gemensamma 
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historia stärker basen för företagsverksamhet (Aminoff, Karsma, & Elo-Pärssinen, 

2006) och ger företaget ett ansikte utåt (Sten, 2008).  

Kommunikationen mellan generationerna måste basera sig på respekt och förståelse. 

Det är viktigt att de två generationerna i generationsskiftesprocessen fungerar som 

komplement till varandra och inte försöker tävla med varandra. Genom att minimera 

rivalitet mellan generationerna och också mellan syskon undviker man konflikter som 

kan påverka företagets framgång. Lambrecht (2005) fann att modern i familjen 

spelade en stor roll i generationsskiftet eftersom det ofta var hennes roll att medla i 

familjegräl. Det var ofta hennes roll fungera som en rådgivare till sin partner och hade 

ett stort ansvar i uppfostringen av barnen som i sin tur lade grunden för framtida 

värderingar och t.ex. samarbete mellan syskonen(Lambrecht, 2005). 

2.3.5 Rådgivare och stödfunktioner 

I ett generationsskifte är det vanligt att man anlitar extern hjälp, omorganiserar delar 

av företaget, anlitar styrelsemedlemmar eller startar ett familjeråd för att göra 

generationsskiftet lättare (Carlock & Ward, 2001). Ofast blir rådgivare och 

stödfunktioner aktuella då flera syskon tar över eller då företaget går från att vara ett 

syskonpartnerskap till ett kusinkonsortium (Gersick et.al., 1997). Lubatkin et.al. 

(2005) fann att de altruistiska egenskaperna som gör familjeföretag så speciella 

försvinner då ett familjeföretag blir ett kusinkonsortium, eftersom efterträdarna i den 

generationen inte känner samma emotionella band till varandra och tar ofta hand om 

den egna kärnfamiljens behov framöver kusinernas behov. Då kan ett fungerande 

styrelsearbete och/eller ett familjeråd hjälpa sammanlänka de olika familjegrenarnas 

behov och viljor (Lubatkin et.al., 2005). 

Styrelsen 

Styrelsen i ett familjeföretag skall fungera som en länk mellan ägarna och högsta 

ledningen vilket leder till att styrelsen i familjeföretag sammanlänkar familjesystem 

med företagssystem (Carlock och Ward 2001). Många forskare (så som Mustakallio, 

et al., 2002, och Johannisson & Huse, 2000) anser att styrelsen fungerar som en bro 

mellan företaget och familjen och fungerar ofta som medlare i familjerelaterade 
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konflikter. Dessa konflikter kan uppstå på grund av att rollen styrelsemedlemmen har 

i familjen kan strida mot rollen han/hon har i styrelsen (Astrachan, et al., 2006; 

Sonnenfeld 2002). Styrelsen skall, enligt bl.a. Ward (1991) och Harris (1989) också 

fungera som en länk mellan familjebaserad, känslobaserad logik och 

företagsorienterat tänkande (Ward 1991). 

Castaldi och Wortman (1984) sammanfattade styrelsens uppgifter som kan tillämpas 

på såväl familjeföretag. Dessa har jag beskrivit bildligt och kan ses i figur 5. Styrelsen 

väljs av ägarna och skall ta ägarnas önskningar i beaktande och se till att 

kommunikationen till dem hålls på en önskad nivå. Styrelsen skall också göra de 

nödvändiga rapporter som krävs av ägarna. En annan av styrelsens uppgifter kan vara 

att upprätthålla eller skapa ett värdefullt kontakt- och resursnätverk som företaget kan 

behöva, speciellt i tidiga tillväxtstadier (Carlock & Ward, 2001). 

 

Figur 5: Styrelsen roll i företaget 

Medlemmarna i styrelsen skall bidra med de kunskaper och erfarenheter de har för 

företagets bästa. Dessa kunskaper och erfarenheter är speciellt viktiga då företaget 

står inför förändringar. Förändring kan vara att företaget behöver en ny strategisk 

riktning, en ny organisation eller då entreprenören upplever att hans kompetenser är 

otillräckliga. Om företaget behöver en ny strategisk linje eller önskar anställa 
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utomstående chefer till företaget kan styrelsens kunskaper och nätverk komma till stor 

nytta (Carlock & Ward, 2001). 

Styrelsen i ett familjeföretag antar ofta uppgifter som normalt inte skulle höra till en 

styrelse men som pågrund av omständigheterna blir ansvarsområden som behandlas i 

styrelsen (Brunninge & Nordqvist, 2004). Styrelsen kan t.ex. anta rollen som medlare 

i familjerelaterade konflikter och fungera som implementerare av generationsskiften, 

vilket är säreget för familjeföretags styrelser (Brunninge & Nordqvist, 2004). 

Styrelsemedlemmar kan också fungera som vägledare och mentorer för den yngre 

generationen och ge värdefull information och insikt om företaget. Styrelsen kan 

också fungera som rådgivare till familjen då man diskuterar karriärval. Dessutom kan 

styrelsen fungera som träning för kommande generationer genom att ha 

”observerarsäten” tillgängliga för familjen (Fiegener, et.al., 2000). 

I ett familjeföretag är det också viktigt att styrelsen uppehåller kontakten till övriga 

intressenter, speciellt till familjemedlemmar som inte är ägare. Dessa 

familjemedlemmar kan bli ägare senare och det är därför viktigt att hålla dem 

informerade om företagets angelägenheter (Brunninge & Nordqvist, 2004). Detta 

skulle vara otänkbart i ett icke- familjeägt företag. Man kunde fråga sig varför ett 

vanligt aktiebolag skulle rapportera om företagets resultat och välmående till 

främmande människor.  

Styrelsen är ofta en outnyttjad resurs i familjeföretag (Castaldi & Wortman, 1984). 

Detta kan bero på att familjen ofta väljer att hålla familjeangelägenheter för sig själv. 

Paternalistiska företag ofta ovilliga att ta in utomstående medlemmar och kan därmed 

förlora utomståendes objektiva synvinkel på beslut som skall fattas (Johannisson & 

Huse, 2000). Familjen har ofta majoriteten av platserna i styrelsen vilket har lett till 

en omfattande diskussion bland forskare om styrelsens objektivitet då den består av 

familjemedlemmar som samtidigt arbetar för företaget och dessutom äger andelar i 

företaget (t.ex. Astrachan, et al., 2006; Gersick, et al., 1997; Johannisson & Huse 

2000). Objektivitet förespråkas ofta i litteraturen, eftersom utomstående 

styrelsemedlemmar kan bidra med viktiga resurser och nätverk som kan vara speciellt 

viktiga för familjeföretag som oftast undviker riskkapital och därmed behöver 

alternativa källor av resurser (Johannisson & Huse, 2000). Genom att ha en styrelse 
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med utomstående medlemmar blir styrelsearbetet mer disciplinerat och systematiskt 

vilket kan positivt påverka företagets tillväxt (Johannisson & Huse, 2000). Ifall 

styrelsen antar rollen som en rådgivare och som stöd för ett generationsskifte blir 

utomstående styrelsemedlemmars betydelse speciellt viktig då objektiviteten i dessa 

fall är kritisk för att ett bra beslut kan göras (Johannisson & Huse, 2000). 

Familjeråd 

Familjeråd kan också vara en viktig stödfunktion för ett familjeföretag, speciellt vid 

ett generationsskifte. Familjeråd är vanliga i större familjeföretag där många familjer 

har aktieandelar i företaget och måste komma överens om gemensamma mål och 

strategier (Astrachan, Klein, & Smyrnios, 2002). Morris, Williams och Nell (1996) 

bevisade att familjeföretag sällan använde sig av familjeråd. Mustakallio et.al. (2002) 

fann liknande bevis i sin studie, där bara 7,3 % använde sig av familjeråd. Däremot 

fann Mustakallio et.al. (2002) att familjeföretagsfamiljer ofta har informella 

familjemöten.  

Syftet med familjemöten är hitta konsensus bland familjemedlemmar. Därför är det 

vanligt att ju större familjen blir och ju fler generationer familjeföretaget genomgått 

desto större blir behovet för ett familjeråd (Moore & Juenemann, 2008). 

Medlemmarna i ett familjeråd väljs för att representera sin gren av familjen och dess 

vilja. Man kan säga att familjerådet fungerar som en styrelse för familjesystemet i ett 

familjeföretag. Fördelen med ett familjeråd är att beslutsfattningen i familjen blir mer 

strukturerad och besluten dokumenteras för kommande generationer så att också de 

kan ta del av familjens värderingar och vilja i ett senare skede (Carlock & Ward, 

2001). Familjerådet ger också en möjlighet för de familjemedlemmar som inte är 

aktiva i familjeföretaget att få ta del av familjeföretaget.  

Familjerådet har en del viktiga funktioner för familjeföretaget. Rådets främsta uppgift 

är att fungera som ett kommunikationsrör mellan familjen och styrelsen. Ett 

familjeråd förvaltar också familjens värderingar och ser till att det finns en kontinuitet 

i företaget (Moore & Juenemann, 2008). Det är oftast familjerådet som initierar 

utbildning och träning för de följande generationerna, framställer aktieavtal och 

reviderar företagets strategier och familjens vision. Familjerådet brukar också ha en 

central roll i planeringen av regelverk för familjen, t.ex. vem som får äga aktier, vilka 
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kriterier en styrelsemedlem eller en verkställande direktör skall uppfylla och på vilken 

basis familjemedlemmar får jobba i företaget (Moore & Juenemann, 2008). 

Både styrelsen och familjerådet kan vara viktiga stödfunktioner inför ett 

generationsskifte. Familjerådet framställer formella krav och regler för 

generationsskiftet medan styrelsens uppgift är att initiera processen och fungera som 

stöd för den efterträdande generationen. I början av min referensram presenterade jag 

trecirkel modellen av Tagiuri & Davis (1982). Styrelsen och familjerådet lägger en 

fjärde och en femte dimension i denna modell, och bildar på så vis en modell med fem 

system (Sten, 2008). Modellen beskriver hur familjerådet och styrelsen sammanlänkas 

med ägarna, familjen och företaget. Sten (2008) beskriver denna modell som 

familjeföretagarnas olympiad.   

 

Figur 6: Familjeföretagarnas olympiad, Sten (2008) 

2.3.6 Skatteplanering och lagstiftning 

Som redan nämnts finns det två delar i ett generationsskifte, ägarskifte och 

ledningsskifte. Skatteplaneringen handlar ofta om ägarmässiga frågor, där familjen 

måste besluta om t.ex. vem som skall få aktier, i hur stora andelar och hur aktierna 

skall överföras till följande generation (Lambrecht, 2005). Jag kommer inte att gå in 

på skattetekniska detaljer, utan kommer i det här kapitlet att diskutera de nuvarande 

utmaningarna med skatteplaneringen i familjeföretag. 

Även om generationsskiftesprocessen är en fortlöpande process påverkas det enskilda 

generationsskiftet av lagstiftningen som gäller just då, och på så vis måste det här 
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skedet planeras på nytt varje gång för att undvika stora kostnader (Brunninge & 

Nordqvist, 2004). Familjeföretag är väldigt utsatta för förändringar i lagstiftningen, 

och till viss mån mer än andra företag, eftersom de inte bara påverkas av lagstiftning 

som gäller företag, utan också påverkas av förändringar i familjerelaterad beskattning. 

Eftersom familjeföretag är tungt beskattade är valet att flytta över familjeföretaget 

inom familjen absolut inte det billigaste och inte heller det skattemässigt lättaste. 

(Aminoff, Karsma, & Elo-Pärssinen, 2006).  

De nuvarande utmaningarna i lagstiftningen och dagens skattemässiga problem har 

konsekvenser för beslutet att överföra företaget till en familjemedlem. För det första 

sänker lagstiftningen på företagets soliditet eftersom gåvoskatten eller arvsskatten ofta 

måste betalas ur företagets besparingar då efterträdaren inte själv kan betala skatten. 

Beskattningen påverkar också mängden aktieägare, eftersom det oftast inte är möjligt 

för den äldre generationen att kunna kompensera den övriga familjen på annat sätt än 

att dela ut aktier. På så vis blir aktierna utspridda på en större grupp av människor, 

vilket kan göra att följande generationsskifte i företaget blir svårare att genomföra. 

Eftersom familjeföretag sällan vill sälja sitt familjeföretag är det också svårare för 

företaget att hitta extern finansiering som skulle behövas speciellt i 

generationsskiften, vilket minskar möjligheten för risker och minskar svängrummet 

för planeringen (Aminoff, Karsma, & Elo-Pärssinen, 2006).  

Genom olika sorters avtal kan familjen undvika konflikter och hjälper familjen att 

överföra företaget (Sten, 2008). Ett aktieägaravtal kan vara mycket nyttigt då man 

planerar att ge företaget vidare, speciellt om företaget skall ges vidare till flera 

personer. Man kan också i bolagsordningen införa klausuler gällande överföring och 

försäljning av aktier. För instiftandet kan det vara bra att anlita utomstående experter 

och/eller framställas av en för ändamålet utvald grupp. (Moore & Juenemann, 2008). 

En del av de skattemässiga och rättsliga utmaningarna familjeföretaget kan råka ut för 

kan undvikas genom olika slags avtal. Bolagsordningen kan t.ex. innehålla klausuler 

gällande överföring av aktier och försäljning av aktier i företaget. Man kan också 

skilja på aktier med rösträtt och aktier utan rösträtt och specificera pris på aktier och 

klausuler gällande dividendutbetalning. Aktieägaravtalet (eng. shareholder 

agreement) är ett avtal som bestämmer på vilka villkor man får äga, sälja och överföra 
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aktier. Aktieägaravtalet kan framställas av familjerådet eller av en för ändamålet 

utvald grupp. Det är vanligt att man i ett aktieavtal bestämmer om ingifta får ta del av 

företagets aktier eller inte och hur familjeföretaget skall handskas med pensionering 

och skilsmässor (Moore & Juenemann, 2008).  Avtal gällande skattemässiga och 

rättsliga utmaningar hjälper familjen att överföra företaget och genom dessa avtal 

undviker familjen onödiga konflikter (Sten, 2008). Det är dock viktigt att minnas att 

storleken på familjen påverkar hur avtalen skall se ut, och måste revideras med jämna 

mellanrum (Moore & Juenemann, 2008).  

Eftersom den nuvarande lagstiftningen gör det så svårt för familjeföretag att överföra 

sitt företag vidare till följande generation i familjen går en stor del av planeringstiden 

åt till dessa utmaningar. Många forskare (t.ex. Wang et.al., 2004, och Sten, 2008) 

uppmanar familjen att anställa en konsult eller en expert för att hjälpa familjen lösa 

dessa frågor. Det är viktigt att både rättsmässiga och skattemässiga frågor behandlas 

tillsammans med denna expert (Moore & Juenemann, 2008). 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram och 

presentation av modell 

I det här kapitlet har jag gjort en genomgång av de bakomliggande teorierna i 

forskning av familjeföretag och identifierat bakomliggande orsaker till 

generationsskiftet, så som altruism och paternalism. Därefter har jag urskiljt sex 

delelement som är viktiga i generationsskiftesprocessen ur litteraturen. I min modell 

har jag tagit dessa faktorer i beaktande. Vad jag anser att saknas i många forskares 

modeller, är modellernas statiskhet, då forskare som t.ex. Lambrecht (2006) har 

försökt identifiera en process som skulle vara fullständigt kronologisk. Det första 

steget i Lambrechts modell, (figur 7), är intraprenörskap, som står för ”överföringen 

av yrkesmässig kunskap, ledarskapsvärderingar, entreprenöriella egenskaper och 

själen för familjeföretaget” (Lambrecht, 2005, s. 276). Därefter följer studier, och 

stegen före den nästa generationen börjar i företaget, varefter följer planer och avtal. 

Alla steg leder till sista steget, då företaget har övergått till följande generation. Till 

viss mån verkar ett generationsskifte vara kronologiskt, ung ålder kommer före extern 

erfarenhet etc. men samtidigt kunde jag ur litteraturen urskilja att en del faktorer 

påverkar hela generationsskiftesprocessen, så som uppfostran och kommunikation. En 



37 

del faktorer kan ses som statiska, bundna till en viss tid och plats, så som 

skatteplanering. Skatteplaneringen är bunden till landets rådande skatterätt och den 

delen måste revideras för varje generationsskifte, medan t.ex. kommunikation gäller 

för alla generationsskiften.  

 

Figur 7: Lambrechts modell, 2006 (fri översättning) 

Med andra ord kunde man säga att de ”mjuka” faktorerna påverkar hela processen 

medan de ”hårda” faktorerna kan sättas på en tidsaxel. I modellen nedan, som är 

inspirerad av Lambrechts (2005) modell och av Porters (1985) värdekedja har jag 

inkluderat de bakomliggande faktorerna så som paternalism och altruism, och försökt 

göra modellen på en tidsaxel så att läsaren förstår vilka faktorer som påverkar redan 

tidigt och vilka som kommer in i ett senare skede av processen. Jag är medveten om 

att generationsskiftesprocessen är en pågående process, men jag har valt att skildra det 

enskilda generationsskiftet som en lineär händelse för enkelhetens skull. Min modell 

kommer att fungera som grund för min empiri, där jag testar min modell på mina 

valda fallstudier och reviderar den så att den återger generationsskiftet i praktiken.
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Figur 8: Modell för generationsskifte 
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3. Metodik 

3.1 Beskrivning av syfte 

Syftet för min avhandling är att förstå och beskriva ett generationsskifte i ett 

familjeföretag ur den övertagande generationens perspektiv. På så vis kan man säga att 

avhandlingen både är explorativ och deskriptiv. En del forskare har strävat till att hitta 

universella riktlinjer för generationsskiften som är ämnade att lämpa sig för alla (eng. 

best practice). Enligt situationsteorin (eng. contingency theory) finns det inget ”bästa 

sätt” att organisera, leda, planera eller lägga upp strategier på som skulle vara lika 

effektivt i alla situationer eftersom det i en organisation finns så många variabler som 

kan påverka utfallet (Donaldson, 2001).  

Alla familjeföretag är olika, de har olika familjesystem och olika företagssystem. 

Företagens ålder och bransch varierar, liksom familjens engagemang i företaget och 

generationerna som är aktiva i företaget. Jag gör inte upp universella regler för hur man 

skall utföra ett generationsskifte, men avhandlingens syfte är att öka förståelsen för hur 

ett generationsskifte ser ut och vilka delelement som kan vara värda att beakta för att 

generationsskiftet skall lyckas och för att den övertagande generationen skall klara av 

att ta över företaget. Jag valde att utföra en fallstudie med flera fall eftersom jag ville 

förstå hur generationsskiftesprocessen ser ut och hur den genomförs på en djupare nivå 

och jag strävade till att få en insikt i mina fallföretags specifika situationer.  

3.2 Undersökningsdesign och forskningsfilosofi 

Enligt Easterby-Smith et.al. (2008) kan fallstudier som undersökningsmetod tillämpas 

på de tre huvudsakliga epistemologierna, den positivistiska, den relativistiska och den 

konstruktivistiska. Enligt den konstruktivistiska epistemologin finns det inga universella 

sanningar, utan sanningen är relativ. En sanning är en sanning bara för de involverade 

personerna, och kanske inte en sanning i en annan omgivning. För att få reda på en viss 

kunskap måste forskaren inta en aktiv roll med att finna denna verklighet genom att 

diskutera med de involverade personerna. Den konstruktivistiska epistemologin och 
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situationsteorin ligger mycket nära varandra, eftersom de båda antar att en sanning är en 

sanning endast i just sin egen kontext. Konstruktivistisk epistemologi lämpar sig också 

för min tänkta metod, fallstudier, eftersom fallstudier ger forskaren en insikt i en relativ 

verklighet och en möjlighet att förstå vad som händer i en organisation, eller i mitt fall i 

ett familjeföretag under generationsskifte. (Easterby-Smith, et.al., 2008). Den 

konstruktivistiska epistemologin är enligt Easterby-Smith et.al. (2008) mest lämplig för 

fallstudiemetoden då man har ett fall man går in på djupet på och undersöker det inifrån, 

vilket jag gjorde i min undersökning.  

Enligt Easterby-Smith et.al. (2008) kan konstruktivistisk epistemologi identifieras av tre 

faktorer. För det första brukar konstruktivistiska studier basera sig på direkta 

observationer genom intervjuer. För det andra brukar studien oftast ske inom en viss 

miljö, t.ex. inom en specifik organisation men ofta med flera människor från samma 

organisation. För det tredje brukar konstruktivistiska studier ske över en viss tid, där 

forskaren ser på såväl aktuella som tidigare händelser, där fokusen kan vara på en viss 

individ eller på en viss händelse. Mina observationer baserade sig på mina intervjuer 

med familjeföretagarna i de olika företagen, och jag undersökte specifika händelser som 

skett och kommer att ske för att identifiera vilka delfaser som är viktiga i ett 

generationsskifte. Jag använde mig av en flerfallsmetod vilket gjorde att min metodik 

vreds något mot ett mera relativistiskt synsätt, eftersom fallen undersöktes både inifrån 

och sinsemellan, vilket är säreget för ett relativistiskt synsätt. Jag gjorde djupgående 

intervjuer med alla fallföretag, och jämförde mina fallföretag sinsemellan för att hitta 

likheter och skillnader. Dessa likheter och skillnader utgjorde grunden för min 

reviderade modell. 

3.2.1 Angreppssätt och forskarens roll 

Angreppssättet för min forskning är abduktiv, eftersom jag dels utgick från den 

teoretiska referensramen men också försökte skapa eller förbättra en modell på basen av 

den insikt jag fick ur min flerfallsstudie. Enligt Klein & Myers (1999) är a priori 

kunskap ett krav för förståelse, vilket är varför jag valde att utgå från teori för att sedan 

skapa en modell utifrån mina fallstudier. På sätt och vis har jag en hermeneutisk 

forskningsmetod eftersom jag har förförståelse i ämnet och strävar till ökad förståelse. 
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Jag har från tidigare studier information om familjeföretag och forskning inom ämnet, 

medan jag samtidigt lär mig mera under den här forskningens gång. Efter varje 

fallstudie hade jag att en ny, utvidgad förförståelse inför nästa fallstudie. En annan orsak 

varför forskningen är hermeneutisk till naturen är att jag forskade både i en helhet och 

delar. I det här fallet är helheten familjeföretaget, men delarna i familjeföretaget, dvs. 

familjen och företaget, utgjorde en viktig del av avhandlingen. 

Enligt Myers (2009) är det enda sättet för en kvalitativ forskare att förstå fenomenet 

som skall undersökas, att forskaren studerar fenomenet inifrån, dvs. forskaren måste 

delta i fenomenet istället för att se på det ur en utomståendes synvinkel. Inom 

hermeneutik är forskarens roll mycket viktig, och forskaren måste vara medveten om 

sin egen roll i processen (Easterby-Smith, et.al, 2008). Som redan konstaterat är 

förförståelse viktig för förståelse inom hermeneutik, och det är därför viktigt att 

forskaren är medveten om sin egen a priori kunskap inom ämnet. Förförståelsen 

kommer oundvikligen att påverka materialet och den slutliga modellen och därför är det 

viktigt för läsaren att förstå vilken bakgrund jag har. Jag kan inte redogöra för den totala 

förförståelsen jag har i ämnet men genom att ge en insikt i min förförståelse kan läsaren 

att få en bättre bild av varför jag t.ex. dragit vissa slutsatser eller ställt en fråga på ett 

visst sätt.  

För det första hör jag själv till ett familjeföretag och har varit en aktivt arbetande 

familjemedlem sedan tio år tillbaka. Eftersom jag är den enda av syskonen som kommer 

att ta över familjeföretaget har vi redan år 2008 börjat planera generationsskiftet där 

ledningsskiftet kommer att ske 2015. Mitt intresse för familjeföretag och 

generationsskiftet grundar sig alltså på en personlig nyfikenhet och personlig vilja att 

lära mig mera om detta, eftersom utmaningarna är många och det inte finns utrymme för 

misstag. I mitt huvudämne, Entreprenörskap och Företagsledning, har jag deltagit i en 

del kurser om styrning och ledning samt om familjeföretag vilket har gett en bra 

teoretisk grund för fortsatt forskning. Min kandidatavhandling handlade om 

styrelsearbete i familjeföretag där jag jämförde styrelsearbetet i familjeföretag med 

styrelsearbetet i övriga aktiebolag och börsbolag. Sedan 2007 har vårt familjeföretag 

hört till familjeföretagarnas förbund i Finland och jag har aktivt deltagit i deras 

seminarier och utbud av kurser. Det är också på dessa seminarier jag lärt känna den 
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yngre generationen (NextGeneration) i över tjugo olika familjeföretag och fått ta del av 

deras fall och insett hur viktigt det är att förstå generationsskiften ur den yngre 

generationens synvinkel. Sammanfattningsvis kan man säga att jag har en såväl 

teoretisk som praktisk bakgrund i ämnet och det är genom ett personligt intresse för 

ämnet som gör att jag fortsättningsvis söker nya forskningsfrågor och utmaningar inom 

ämnet. Eftersom forskningen är abduktiv utgick avhandlingen från en viss ram, den 

teoretiska referensramen, men efterhand som förförståelsen ökade genom fallstudierna 

måste ramen modifieras och ändras. Genom ett abduktivt forskningssätt hade jag med 

goda förutsättningar möjlighet att bidra till forskningen med något nytt och själv få en 

större insikt i generationsskiften. 

3.3 Metod för datainsamling och analys 

Kvalitativ forskning med flerfallsstudie är en utmanande forskningsmetod eftersom 

kvalitativ forskning oftast kritiseras av mera positivistiska forskare, vilket innebär att 

forskaren måste vara medveten om forskningens svagheter och styrkor (Yin, 2008). En 

annan utmaning med fallstudier som diskuterats i litteraturen är fallstudiernas 

generaliserbarhet. Frågan om man kan generalisera resultat ur en fallstudie till en större 

population är en svår fråga som jag diskuterar vidare i stycke 3.4, som behandlar den 

valda metodens styrkor och svagheter. Vad som kan nämnas nu är, att en viss 

systematik i arbetet oftast ses som ett bra sätt att visa att forskningen är trovärdig. 

(Eisenhardt, 1989). Robert Yin (2008) försökte få fallstudieforskning mer trovärdig 

genom att föreslå att forskaren skall följa en förutbestämd forskningsmodell. Eisenhardt 

(1989) som följer en mer relativistisk skola (Easterby-Smith, et.al., 2008) föreslog att 

forskaren skulle följa en åttastegs plan till att bygga teori från fallstudier. Idén med att 

genomgå dessa åtta steg är att utföra fallstudier på bästa möjliga sätt och att genom 

systematiken säkra forskningens trovärdighet. Systematiken baserar sig på Eisenhardt 

(1989) eftersom den ger disciplin i arbetet. Eftersom fallen jämfördes med varandra var 

det viktigt att predispositionen var lika för alla fall. Nedan redogörs avhandlingens 

multipla fallstudie enligt Eisenhardts åtta steg.  
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3.3.1. Att börja 

Det första steget i en fallstudie är att definiera forskningsfrågan eller frågorna. Detta är 

viktigt för att skapa fokus i studien och undvika att få in för mycket data i den 

(Eisenhardt, 1989). I avhandlingen är den primära forskningsfrågan: Hur ser ett 

generationsskifte ut i ett familjeföretag? Jag vill alltså veta hur man inom företaget och 

familjen förbereder sig inför ett generationsskifte. Två stödfrågor användes för att göra 

syftet mer specifikt, eftersom jag vill veta vilka faktorer som är viktiga att beakta med 

tanke på den övertagande generationen och vilka faktorer som ett familjeföretag borde 

beakta då det står inför ett generationsskifte. Det slutliga målet är att skapa en modell av 

generationsskiftesprocessen. Enligt Eisenhardt (1989) kan det vara bra att ange en del 

teoretiska begrepp och konstruera en del förhypoteser eftersom det ger en stadigare bas 

för teoribyggande. Eftersom min studie är abduktiv så utgick jag från litteraturen men 

samtidigt reviderade eller byggde jag ny teori. Jag använde mig av Eisenhardts (1989) 

förslag om förhypoteser eftersom jag ur litteraturen har identifierat vad som möjligen 

kan anses vara viktiga faktorer i ett generationsskifte och sedan baserade jag mitt 

frågeformulär på de variabler jag funnit viktiga i litteraturen.  

3.3.2 Val av fallen 

Eftersom avhandlingens ämne, generationsskiften, i många familjeföretag sker så sällan 

som med tjugofem års mellanrum, var det viktigt att mina fall skall ha genomgått, eller 

höll på att genomgå ett generationsskifte inom ett kort tidsperspektiv. Avhandlingen har 

alltså ett icke-slumpmässigt urval av fall, eftersom jag valde fallen på basen av min 

tidigare kunskap om dem. Fallen jag valde till avhandlingen är företag där jag vet att ett 

generationsskifte är på väg att ske eller nyss har skett. På så vis försäkrade jag mig om 

att jag kunde kunna skapa en trovärdig modell på hur ett generationsskifte kan se ut. Om 

generationsskiftet inte ännu har börjat planerats är det lätt att lova och bygga luftslott för 

hur generationsskiftet kommer att se ut. Löften kan vara långt från sanningen och skulle 

kunna förvrida min modell till en förskönande bild av processen, vilket jag ville 

undvika. 
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I början av forskningsprocessen ställde jag en del krav på vilka fall jag kan inkludera i 

min studie. För det första inkluderar jag endast finska familjeföretag. Avhandlingens 

storlek och syfte gjorde att jag valde att inte ta fall från andra länder eftersom 

internationella studier är svåra att utföra (Sten, 2006) och skulle kräva mer extensiv 

analys. En sak som t.ex. försvårar internationella jämförelser är lagstiftningen och de 

skatterättsliga systemen i olika länder. Lagstiftningen i ett land påverkar hur 

familjeföretag planerar generationsskiften och var fokus ligger i planeringen och dessa 

skillnader skulle kunna förvrida jämförelsen om familjeföretag från andra länder skulle 

ha inkluderats i samplet. För det andra har extremer i storlek exkluderats. Företag som 

klassas som mikroföretag, dvs. ett företag som anställer mindre än 10 personer och 

omsätter mindre än 2M€ per år (European Commission, 2003) kommer inte att 

inkluderas i studien. Min tidigare erfarenhet, som styrks av tidigare forskning i ämnet, 

är att styrelser kan ha en viktig roll i generationsskiftet (Castaldi & Wortman, 1984) och 

mikroföretag har mycket sällan en fungerande och aktiv styrelse (Johannisson & Huse, 

2000). Jag kommer också att exkludera mycket stora familjeföretag och börslistade 

företag eftersom ägandet och ledningen av företaget ofta separeras ju större företaget 

blir (Sten, 2008). Detta gör att generationsskiftesfrågorna i ett större företag oftast 

enbart via ägande och inte genom den operativa verksamheten
2
. I avhandlingen 

benämns dessa som familjeägda företag, och jag kommer alltså inte att välja fallföretag 

ur denna kategori.  

Förutom dessa krav strävade jag till ett så brett sampel som möjligt (Eisenhardt, 1989). 

Jag sökte medvetet efter företag från olika branscher, som hade olika omsättning och 

var av olika storlek. Jag har också beaktat en variation i familjerna, dvs. jag har valt 

företag som har olika storlek på syskonskaran och olika andelar aktiva 

familjemedlemmar.  

                                                 

2  Avhandlingen avgränsade familjeägda företag, och behandlar endast familjeföretag, se definition sid fyra och 

avgränsning sid sex 
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3.3.3 Göra upp instrument och protokoll 

Eisenhardt (1989) föreslår att man skall jobba i grupp då man forskar för att få olika 

personers insikter i ämnet och på så vis försäkra sig om objektiviteten av studien. 

Objektiviteten går inte att förbättra genom grupparbete då meningen med en 

magisteravhandling är att jobba individuellt, men det finns andra åtgärder som kan tas. 

Jag använde mig av olika källor för varje fall vilket också anses viktigt då man bygger 

modeller (Eisenhardt, 1989). För det första intervjuades en person från den yngre och 

den äldre generationen i alla företag. För det andra identifierades nyckelpersoner från 

varje företag och de intervjuades. Förförståelsen från litteraturen var att utomstående 

styrelsemedlemmar eller utomstående verkställande direktörer ofta spelar en stor roll i 

hela eller delar av generationsskiftesprocessen (Carlock & Ward, 2001). 

Nyckelpersonen förutbestämdes inte utan familjen ombads namnge honom/henne, 

eftersom det kunde ha varit personer på olika poster i företagen som haft en inverkan på 

generationsskiftet. Genom att få flera perspektiv på samma generationsskifte kunde jag 

skapa en helt annan verklighetsbild och jag kunde försäkra mig om att mina resultat inte 

var vridna mot bara en persons åsikter. Jag antog att en person ur den äldre generationen 

kunde ha en mycket annorlunda bild av ett generationsskifte än en aktiv medlem i den 

övertagande generationen. Därför var det viktigt att jag hörde båda parternas åsikter och 

känslor och för att kunna analysera varje fall på djupet. 

Eftersom jag intervjuade tre personer; en person från den överlåtande generationen, en 

person från den övertagande generationen samt en nyckelperson kallar jag min 

intervjumodell 3x3 modellen, eftersom min empiriska forskning baserar sig på tre 

fallföretag. Jag anser att tre företag och allt som allt nio intervjuer är tillräckligt för att 

uppnå mitt syfte. Frågorna för flerfallsstudien är uppdelade i kartläggande och 

syftesfrågor
3
. Före intervjuerna svarade representanterna för alla företag på en enkel 

enkät med några grundläggande frågor som kartlade deras företags- och 

familjesituation. Under intervjun ställde jag syftesfrågor som framställdes ur den 

teoretiska referensramen. Genom att skicka ut ett kartläggande enkät i förväg kunde jag 

                                                 

3 För översikt av intervjuerna och intervjufrågorna, se bilaga 1 & 2, sid 89. 
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återgå till mina syftesfrågor för intervjun och modifiera, tillägga och omformulera dem 

så att frågorna passade för de valda fallen. Eftersom jag utförde tre fallstudier var det 

viktigt att fallen skulle gå att jämföra sinsemellan, vilket är varför jag valde att ha ett 

färdiggjort frågeformulär för att försäkra mig om att man i alla företag svarar på samma 

frågor. Eftersom tre olika grupper av personer intervjuades, den äldre generationens 

representanter, den yngre generationens representanter och sedan nyckelpersonerna, 

hade jag tre intervjuguider, en för varje grupp. På så vis försäkrade jag mig om att jag 

inte bara kunde få en holistisk bild på varje fallföretags generationsskifte men också om 

att de olika gruppernas representanter och deras intervjuer skulle gå att jämföras 

sinsemellan. 

I kvantitativa studier är det vanligt att man ställer en hypotes som man sedan accepterar 

eller förkastar, detta kräver en riktning eller ett påstående som skall vara sant eller 

falskt. I abduktiva studier skall man undvika att ge förhypoteserna en riktning. 

(Easterby-Smith, et.al., 2008). Bakgrunden till syftesfrågorna är de identifierade 

delmomenten från litteraturen. Tanken med syftesfrågorna var att de skulle fungera som 

diskussionspunkter för intervjun. Jag strävade till att låta diskussionen runt de olika 

diskussionspunkterna vara så öppen som möjligt under intervjuerna och specificerande 

frågor ställdes vid behov. På så sätt fick jag en helhetsbild av vad den intervjuade ansåg 

om frågan och samtidigt specifik information om den intervjuades familjeföretag. 

Frågorna behandlade de sex delmoment som behandlats i den teoretiska referensramen, 

dvs. ung ålder, utbildning och extern arbetserfarenhet, hur man börjar i familjeföretaget, 

kompensering, formella planer och skatteplanering. Frågorna behandlade också 

styrningen av familjeföretaget, värderingar och kommunikation. Faktorerna som 

identifierats i den teoretiska referensramen kan påverka ett generationsskifte till olika 

grad, både positivt och negativt. Därför finns det en risk att dra förhastade slutsatser om 

någon faktor om hypotesen skulle ha riktats, t.ex. om min förhypotes om uppfostran 

skulle ha formulerats som: ”Uppfostran har en positiv inverkan på efterträdarens 

framgång i familjeföretaget”. Intervjun skulle då ha kunna vrida sig mot bara den 

positiva inverkan uppfostran eventuellt har på generationsskiftet. Detta skulle ha kunnat 

leda till att jag eller den intervjuade förbisett de negativa inverkningarna. Istället 

lämnade jag frågorna öppna för att garantera en så öppen intervju som möjligt. Till 

exempel: ”Hur påverkar uppfostran efterträdaren framgång?”.  Med andra ord utgick jag 
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ifrån att en faktor påverkar generationsskiftet, men utgick inte från att faktorn skulle 

påverka negativt eller positivt.  

Eftersom syftet i avhandlingen är att få den efterträdande generationens perspektiv på 

ett generationsskifte låg tyngdpunkten för analysen på intervjun med den yngre 

generationen. Den yngre representantens intervju var också den första i varje fallföretag. 

Den äldre generationens intervju fungerade som ett komplement och representanterna 

kunde bidra med viktiga åsikter och information om generationsskiftet. Intervjufrågorna 

till nyckelpersonen i företaget som hade haft en roll i generationsskiftet baserades på 

samma frågor som jag ställt de involverade generationerna men diskussionen 

fokuserade på sådant som blivit oklart i de andra intervjuerna eller problemområden 

som familjen inte velat svara på. Familjeangelägenheter och generationsskiften är 

mycket känsliga saker för många och därför var det viktigt att jag talade med en icke-

familjemedlem som var insatt i fallet, som t.ex. en utomstående verkställande direktör 

eller konsult.  

Intervjuerna hade förutbestämda frågor som jag följde, men diskussionen runt frågorna 

var öppen. Intervjuerna bandades med en bandspelare och transkriberades. På så sätt 

kunde jag återgå till fallen, vilket var viktigt vid jämförelsen av fallen sinsemellan och 

då jag sökte teman för processmodellens byggande. Varje fall stärktes av intervjun med 

den överlåtande generationens representant och intervjun med nyckelpersonen. 

Intervjuspråket var finska. Nyckelpersonernas intervjuer användes i analysen av data 

men hölls skilt från familjens intervjuer och fungerade som ett tillägg i analysen. 

Intervjuerna tog ca 2h per intervju, och de skedde enskilt och under högsta anonymitet. 

Eftersom företagen är anonyma kommer de och personerna inte att nämnas vid namn i 

analysen. Intervjuerna hölls i enrum eftersom det fanns en risk att de intervjuade inte 

vågade diskutera vissa ämnen om den andra involverade generationen också skulle ha 

varit närvarande. En styrelsemedlem eller t.ex. en anställd kan också vara försiktig med 

sina uttalanden om familjen är på plats. Genom att hålla intervjuerna skilt för sig 

försäkrade jag mig om en öppen diskussion och mer uppriktiga svar. 
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3.3.4 Gå in på ämnet 

Eisenhardt (1989) föreslår att forskaren skall låta insamlingen av data och analysen av 

data gå på varandra, eftersom detta ger forskaren en större insikt i analysen. Ett sätt för 

forskaren att göra detta är att föra en ”fältdagbok” där forskaren skriver ner sina tankar 

och intryck och preliminärt jämför fallen med varandra (Eisenhardt, 1989). Detta var 

mycket fördelaktigt för mig eftersom jag var medveten om att min 3x3 modell skulle 

kräva mycket tid att transkribera och analysera. Genom att föra dagbok under min 

forskningsperiod kunde jag åt att på förhand börja dra paralleller och identifiera 

nyckelfaktorer inför min egentliga analys.  

3.3.5 Analys av data 

Både fördelen och nackdelen med kvalitativa studier är mängden data man får ur det 

enskilda fallet(Yin, 2008). Mängden data gör dock att forskaren måste vara mycket 

noggrann under sin analys för att undvika att av misstag glömma bort eller lämna 

centrala teman obehandlade. Eisenhardt (1989) ger många exempel på olika sätt att 

tackla mängden data och hur man skall sålla i den, och det är svårt att säga vilken metod 

som skulle vara den mest lämpliga. Eftersom jag främst var intresserad av att förstå hur 

generationsskiftesprocessen ser ut så analyserade jag mina iakttagelser som sekvenser i 

en större helhet för att identifiera vilka faktorer som varit milstolpar i processen och 

vilka delmoment som varit viktiga. Med andra ord undersökte jag ett händelseförlopp 

där jag försökte identifiera och förstå så kallade kritiska händelser. Varje fall 

analyserades skilt för sig och fallen jämfördes därefter sinsemellan. Denna 

utgångspunkt understöddes av Eisenhardt (1989), då en djupgående analys av varje fall 

skilt för sig gör att man har större beredskap att utföra jämförelser. Efter varje fall kunde 

jag återgå till den teoretiska modellen jag skapat och reflektera över skillnader mellan 

den teoretiska modellen och generationsskiftet i verkligheten. Dessa skillnader testades 

vidare på följande fall och deras representanter och på så vis kunde jag hitta vissa 

centrala skillnader och likheter i fallen sinsemellan men också mellan fallen och 

referensramens teorier. Detta är typiskt för ett abduktivt synsätt där forskaren växlar 

mellan teori och empiri under forskningen (Easterby-Smith, et.al., 2008). 
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Jämförelsen av företagen är i sig utmanande eftersom det enligt Eisenhardt (1989) finns 

en risk att forskaren drar för snabba slutsatser utan att förlita sig på det insamlade data. 

Jag var medveten om att detta kunde ha varit en speciellt en stor risk för någon som har 

en större förförståelse i ämnet och som därmed lätt kan dra slutsatser på basen av vad 

han/hon från tidigare vet om liknande fall. För att undvika för snabba slutsatser 

kategoriserade jag företagen och frågorna enligt vissa dimensioner. Dimensionerna, 

eller kategorierna hämtade jag ur den teoretiska referensramen men också ur sådana 

teman som uppkom under intervjuerna. Företagen jämfördes sedan inom dessa 

kategorier. Genom att kategorisera data tvingades jag som forskare att se förbi mina 

förutfattade meningar och min förförståelse. Dessutom kunde jag genom denna strategi 

analysera samma data ur olika infallsvinklar, vilket gav ny och värdefull insikt i 

jämförelsen av fallen.  

3.3.6 Uppbyggandet av hypoteser 

Eisenhardts åttastegs modell är som en cirkel där man börjar med att definiera 

forskningsfrågan och de första intrycken av vad som kan anses viktigt inför empirin för 

att sedan jämföra iakttagelserna med de utvalda hypoteserna. Genom att återgå till 

grunden för sin studie försäkrar sig forskaren om att den teoretiska referensramen och 

empirin sammanflätas så tätt som möjligt, vilket är speciellt viktigt då man bygger teori. 

(Eisenhardt, 1989). Som redan nämnts är skillnaden mellan hypotestestande 

undersökning och undersökning såsom denna, att jag inte har predestinerade hypoteser 

som testas och sedan förkastas eller accepteras. En riktning för mina hypoteser 

förutbestämdes inte, vilket kan sammanlänkas med mitt explorativa syfte. Hypoteserna 

uppkom under forskningsprocessen och olika idéer om hur en generationsskiftesmodell 

kunde ha sett förkastades många gånger under forskningens gång. Genom denna metod 

blev den slutliga modellen mera vägande, eftersom den blev testad och gång på gång 

jämförd med verkligheten. Forskaren måste också kunna verifiera att fallen passar in på 

de teorier eller hypoteser hon/han skapat, för att få en så nära länk som möjligt mellan 

teori och empiri. Genom att utföra samma hypotes turvis på alla fall kan forskaren se 

om hypotesen stämmer eller måste omformuleras.   
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3.4  Kritik av den valda metoden 

Fallstudier har både fördelar och nackdelar som forskaren måste vara medveten om 

(Yin, 2008). Många anser att kvalitativ forskning inte uppnår lika trovärdiga och 

objektiva svar som kvantitativ forskning och man anser att forskarens insikt 

oundvikligen gör att iakttagelserna blir subjektiva. Eftersom jag har en förförståelse i 

ämnet kan det vara svårt för mig att vara objektiv och analysera materialet korrekt. 

Därför krävdes det en mycket noggrann systematik i mitt arbete. Genom att utgå från 

Eisenhardts åttastegs modell kunde jag vara mera opartisk och se på mina insamlade 

data ur olika infallsvinklar. Vid analysskedet var jag mycket noggrann med min 

kategorisering av företagen och vidare vid testandet av min modell för att garantera att 

den teoretiska referensramen och empirin sammanlänkades så tätt som möjligt 

(Eisenhardt, 1989). 

Fallstudiers generaliserbarhet är ett omdiskuterat ämne, men som jag redan nämnde i 

min inledning söker jag inte i den här avhandlingen efter universala sanningar. Eftersom 

jag medvetet valt att ta företag från så olika branscher och situationer som möjligt, är 

det mycket svårt att generalisera mina resultat på en större population. Eftersom jag 

också valt att begränsa studien till finska familjeföretag går det antagligen inte heller att 

generalisera över landets gränser utan kompletterande undersökningar. I min avhandling 

ger jag exempel på olika beteenden och kommer att ge en indikation på hur 

generationsskiftesprocessen kan se ut. Avhandlingen kan vara en bra grund för fortsatt 

forskning där man testar den utvecklade modellen på en större population inom eller 

utanför landets gränser.  

Jag är medveten om vissa svagheter i valet av mina fall. Eftersom jag är medveten om 

att det har skett ett generationsskifte eller att det håller på att ske finns det en risk för att 

företagen jag valt endast är exempel på lyckade generationsskiften. Jag har undvikit den 

här risken genom att välja ett företag som ännu inte genomgått hela generationsskiftet 

för att kunna jämföra dem med de företag jag valt som redan genomgått skiftet. Jag 

visste också att några av mina valda företag hade underliggande problem, såväl som i 

företaget som i familjen vilka jag visste att kunde bli intressanta bidrag till min analys.  



51 

3.5 Slutsatser 

Min avhandling undersöker generationsskiften i familjeföretag och ur empirin kommer 

en modell på hur ett generationsskifte kan se ut att presenteras. Jag utförde en 

flerfallsstudie enligt den konstruktivistiska epistemologin. Angreppssättet var abduktivt 

då avhandlingen gick från tidigare forskning och teori till empiri för att sedan skapa ny 

teori. Detta arbetssätt kan också sammanlänkas med den hermeneutiska cirkeln, då jag 

gick från förförståelse till förståelse igenom hela forskningsprocessen. För varje ny 

förståelse byggdes min förförståelse för nästa tema upp. Inom hermeneutik är forskarens 

roll och medvetenheten om denna roll viktig. Genom att vara medveten om sin 

förförståelse i ämnet och genom systematik som motverkar förhastade slutsatser kunde 

jag som forskare vara säkrare på att mina iakttagelser var så trovärdiga och pålitliga. 

Eisenhardts åttastegsmodell är en bra grund för att bygga ny teori (Eisenhardt, 1989).  

Genom att noggrant välja fallen, föra protokoll och sedan försiktigt och systematiskt 

kategorisera iakttagelserna, för att sedan testa mina explorativa hypoteser kunde jag 

försäkra mig om att min forskning är opartisk.  

Genom att konstant gå från datainsamling till dataanalys, från teori till empiri och från 

förförståelse till förståelse kommer min modell att vara prövad och testad genomgående. 

På så vis har min modell större slagkraft för fortsatt forskning. Min modell styrks också 

av mitt val av forskningsmetod, flerfallsstudie eftersom det garanterar replikerbarhet 

(Eisenhardt, 1989). Modellen min avhandling strävar till kommer eventuellt också att ha 

praktiska implikationer eftersom den överensstämmer med verkliga fall. Modellen är 

inte direkt generaliserbar men kan ge en bild av vilka faktorer familjeföretag kunde 

beakta då de planerar ett generationsskifte och ge en djupare förståelse för hur 

familjeföretagare kunde förbereda sig.  

4. Undersökning och resultat 

Det här kapitlet börjar med en kort genomgång av de tre valda fallen. Genomgångens 

syfte är inte att redogöra för alla iakttagelser per företag, utan snarare ge en helhetsbild 

av företaget och familjen. Fokuset kommer att ligga på den multipla fallstudien där 

fallen jämförs sinsemellan. Efter detta kommer resultaten att diskuteras och en reviderad 
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modell av hur ett generationsskifte kunde se ut och vilka delmoment som i praktiken 

varit viktiga att presenteras.  

Eftersom undersökningen gjordes under högsta anonymitet kommer företagen att 

benämnas som A, B och C. Den överlåtande generationen benämns som nr 1, den 

övertagande som nr 2. Den verkställande direktören benämns som VD. I alla intervjuade 

företag intervjuades den verkställande direktören, eftersom han av familjen ansågs vara 

en viktig del av företaget och generationsskiftet. Benämningarna kommer att se ut t.ex. 

så här: A1 är den överlåtande generationen i företag A, medan B2 är den övertagande 

generationen i företag B, CVD är verkställande direktör i företag C. 

4.1 Presentation av fallen 

Företagen som valdes till min undersökning passade in på kraven som ställts på fallen 

(se kapitel 3.3.2) före intervjuerna. Företagen hade olika familje- och 

företagskonstellationer och var från olika branscher (se tabell 2). Företag B och C var 

från Södra Finland medan företag A var från Lappland. Företagen var både familjeägda 

och familjen var med i den operativa verksamheten. 

Företag Grundat Näringsgren Omsättning 

(milj. €) 

Personal Ägoskifte 
Aktiv 

generation 

A 1966 Vård & Fritid över 60 600 1998 2 

B 1968 Tillverkning över 45 300 1994 2 

C 1917 Metallframställning över 2 25 Före 2015 3 & 4 

Tabell 2: Presentation av fallföretagen 

Företag A 

Företag A är en koncern med tre dotterbolag i två helt olika branscher. Företagen ligger 

alla under ett moderbolag som till 100 % ägs av familjen. Grundaren av företaget, A1, 

gav år 1998 företagets aktier vidare till den andra generationen som bestod av hans fem 

barn. Alla barn i den andra generationen har lika andelar i företaget och alla är aktiva i 
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företaget, både i ledande positioner och i styrelser. Företaget har också utomstående 

styrelsemedlemmar i dotterbolagen. I moderbolagets styrelse sitter endast ägarna. En 

utomstående VD har lett moderbolaget i snart tio år, medan den övertagande 

generationen har andra ledningsposter. Den övertagande generationen har alla arbetat i 

företaget sedan ung ålder, speciellt inom fritidsbranschen. Även om A1 alltid haft som 

mål att ge äganderätten till alla sina barn, oberoende av utbildning eller arbetserfarenhet, 

har alla en högskoleutbildning. Tre av barnen hade extern arbetserfarenhet, medan två 

hade kommit direkt till företaget efter att ha avklarat sina studier. De flesta barnen har 

också jobbat på mellannivå i företaget och sedan småningom stigit till chefspositioner.  

”Det har alltid varit självklart att nästa generation skulle komma 

med. Barnen har på ett eller annat sätt varit med i företaget sedan 

små och varit med också under sina studier, de har hämtat sina 

sporrar för att klara av jobbet på vägen, de kan sitt jobb.” – AVD 

De bakomliggande orsakerna till ägoskiftet var grundarens ålder, vid skiftet var han 

redan 75 år samt den rådande ekonomiska situationen i företagen på 90-talet. För A1 var 

det klart att barnen skulle ta över och då den nuvarande VD:n antog sin post 1995 

öppnade han diskussionen om ett generationsskifte. Den övertagande generationen 

upplevde att fadern aldrig planerat ett generationsskifte, även om de visste att han inte 

ville sälja företaget och ville att barnen skulle dela företaget jämnt sinsemellan. 

Respekten för fadern gjorde att barnen inte var så villiga att ta upp diskussionen om 

generationsskiftet, men då VD:n, som också tidigare hade jobbat för ett familjeföretag 

tog upp saken undvek man konflikter i familjen.  

”Min första uppgift var att få liv i företagen och min andra var att 

bygga ett generationsskifte som i praktiken tog tio år. Att flytta 

aktier var en sak, att flytta ledandet och bestämmandet var en helt 

annan sak, det sista var att A1 lämnade styrelsen, vilket var en stor 

sak för företaget.” – AVD 

”Vi hade tur i oturen att resultatet i våra företag under 

recessionen på 90-talet hade kollapsat. Vi var mycket skuldsatta 

och det skattemässiga värdet på våra företag var i praktiken noll. 
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När vi sedan tog upp det här med far och sade att gåvoskatten 

värderas enligt skatterna som just då var noll… jag påstår att det 

var orsaken till att far gick med på det” – A2 

Generationsskiftet var alltså ett delat generationsskifte. Ägoskifte skedde år 1998, 

medan ledningsskiftet skedde ca.10 år senare. Generationsskiftet hade en del eventuella 

fallgropar som familjen upplevde att kunde ha blivit stora utmaningar. Ett stort problem, 

vilket framgick av intervjun var att entreprenören inte ville släppa taget om företaget 

och barnen upplevde ett visst motstånd till deras inträde i företaget.  

”Det som styrde vårt generationsskifte mycket långt, var att då far 

gav oss aktierna -98 hade han bundit sig till att lämna styrelsen 

och allt annat inom fyra år, och ännu 2008 var han 

styrelseordförande. Det var tio tunga år, försiktigt försökte vi, klart 

att han själv tyckte att han orkade och ville vara med. Och 

deadline efter deadline for förbi” – A2 

”I ett skede försökte vi få ett av barnen att bli VD på ett av våra 

företag, när ännu A1 var aktiv där, men A1 bromsade i nästan två 

år och ville inte låta henne, jag vet inte varför, men det var en 

spänd situation. A2 försökte ta åt sig och A1 stretade emot, men till 

slut blev det som planerat” – AVD 

”Alla dessa avtal, det passar sig inte att den ena parten 

tvingar den andra, det skall vara en kompromiss och 

lösningen skall skapas frivilligt och rationellt.” – A1 

Även om barnen upplevde att de kommit överens om en tidpunkt för generationsskiftet 

upplevde den överlåtande generationen det på ett helt annat sätt, vilket gjorde att 

tidpunkten sköts framåt flera gånger. En mycket intressant iakttagelse som framgår ur 

intervjun var att skiftet för företag A egentligen var tredelat. Först överflyttades aktierna 

till barnen, sedan gav A1 över ledningsposten till en utomstående VD, men först då A1 

lämnat sin post som ordförande och därmed själv var helt utanför företaget upplevde 

barnen att skiftet skett.  
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”Klart att vi 1998 skulle ha kunnat säga ”soromnoo” (egen 

övers: hejdå), ut, men det ville vi givetvis inte göra. Ärligt 

talat skulle det ha varit lättare att leda våra företag utan 

honom, far var ännu skarp och intresserad men i många fall 

skulle vi ha velat göra saker på ett annat sätt.” – A2 

En annan fallgrop var att barnen skulle dela företaget jämnt men på grund av 

skatteorsaker kunde de inte dela företaget precis så som de ville. Detta ledde till att 

barnen var tvungna att köpa och sälja andelar sinsemellan, vilket kunde ha skapat en del 

konflikter. En del av företagen var mer lönsamma än de andra och de fem syskonen 

kunde ha börjat gräla om ett av syskonen t.ex. vägrat sälja sin andel. Respekten för 

faderns önskan att dela företaget jämnt var dock så stark att barnen utan konflikter 

delade upp företaget så som det var tänkt. 

Många av konflikterna som kunde ha uppstått under generationsskiftet räddades alltså 

av mycket starka familjevärderingar och familjens sammanhållning. De viktigaste 

värderingarna verkade vara jämlikhet, förtroende och kommunikation, vilket också 

genomsyrade generationsskiftet: 

”Jag har redan gett bestämmanderätten och styrningsrätten till 

barnen, men jag har gjort det klart att barnen inte får bråka och 

att allting skall delas jämnt och att alla skall ha en lika viktig roll i 

företaget och så har det också blivit” – A1 

”Vi har redan från början haft det klart för oss att företaget 

kommer att delas jämnt mellan oss, rädslan att den ena skulle få 

mera än den andra har vi aldrig varit oroliga för” – A2 

”Det är en mycket exceptionell familj, de är fem och på 

mötena talar man ibland med riktigt stora bokstäver men 

genast nästa minut är de fullständigt lugna, helt 

exceptionellt. – AVD 
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Företag B 

Företag B är ett andra generationens familjeföretag i Lappland med tillverkning och 

försäljning i Finland, både för den inhemska marknaden och för export. 

Företagsfamiljen består av grundaren av företaget, B1 och hans bror samt deras barn. 

B1 har fyra barn och brodern som har en minoritetsandel i företaget har två barn. 

Företaget såldes 1984 till en kapitalinvesterare. En av orsakerna till detta var att B1s 

barn inte visat intresse för företaget. Då företaget såldes var det äldsta barnet i B2 i 

slutskedet av sina studier medan den yngsta var endast fyra år gammal. På 90-talet när 

kapitalinvesteraren, på bankens uppmaning, var tvungen att sälja företag B köpte B1 

tillbaka företaget tillsammans med en annan kapitalinvesterare och nyckelpersoner i 

företaget, och 1994, tre år efter återköpet ägdes företaget av familjen igen. B1 ville att 

barnen skulle ta över och hade länge planerat det, även om han sålde företaget för att ge 

företaget mera tillväxtmöjligheter.  

”Då jag 1986 var på utbyte ringde far mig och frågade om 

jag tänkte fortsätta hans arbete eller om han skulle sälja 

hela företaget vidare. Jag svarade att låt gå bara. Efteråt 

började jag gråta, jag vet inte om jag hade ledsamt eller vad 

det var, men senare har jag förstått att jag på något sätt var 

bunden till företaget, jag hade bara inte förstått det på en 

intellektuell nivå” – B2 

”Far har varit bra på det sättet att han säkert har planerat 

generationsskiftet från första året då vi sålde företaget och 

sedan vi gjorde ”management buyout”. Far har hela tiden 

sagt när han skall lämna ordförandeposten och när han går i 

pension och när generationsskiftet skall ske. Han har jätte 

länge planerat det här, inte vet jag när han började planera 

att få mig med hit” – B2 
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Barnen visade alltså inte intresse för företaget, de flesta hade andra planer. Men då 

företaget återgick till familjens ägo kom det äldsta barnet med i den operativa 

verksamheten och de två mellersta barnen började strax därefter att jobba på företaget. 

Det yngsta barnet har nyligen avslutat sina studier på högskolenivå och är aktiv i 

styrelsen. B1 berättade under intervjun att han trodde att det var mycket osannolikt att 

alla barn skulle komma med i företag. Trots detta har alla hans barn idag jobbat för 

företaget. Två av syskonen har sedan fortsatt sina egna vägar men kvarhåller sin andel i 

bolaget, medan två, den äldsta och den yngsta, ännu är aktivt med i företaget. Den 

yngsta är styrelsemedlem och den äldsta är styrelseordförande som aktivt deltar i det 

dagliga arbetet och sköter en del uppgifter i företaget. Bland annat ansvarar hon för 

upprätthållandet av kontaktnätverk och kontakten med intressenter. Hon sitter också i en 

del företags styrelser och är aktiv i familjeföretagarnas förbund. 

”Vet du, jag började här redan som tolvåring. Enda sedan 

jag var liten har jag varit och testat (produkterna), sagt min 

åsikt och varit med på fotograferingar. Jag har jobbat på 

alla avdelningar, det enda stället där jag inte varit är i 

VD:ns skor.” – B2 

Företaget har som princip att om en familjemedlem är styrelseordförande skall VD:n 

vara utomstående och tvärtom. Detta för att kunna få en objektiv bild på företaget, 

strategier och rekrytering. Eftersom det äldsta barnet är en aktiv styrelsemedlem i 

många styrelser har hon också sett till att omorganisera deras styrelsearbete och regler 

för styrning och ledning. Även om bara två av B1s barn är aktiva i företaget jobbar 

kusiner till B1s barn på företaget. B1s bror har en minoritetsandel i företaget som skall 

övergå till hans barn, vilket gör att företaget redan i andra generationen kommer att bli 

ett kusinkonsortium. Familjekonstellationen har också bidragit till en mer organiserad 

ledning och styrning, eftersom det finns en del utmaningar då så många 

familjemedlemmar är aktiva i företaget. En utmaning är att specificera roller och 

uppgifter för familjemedlemmar som operativt är med i företaget. Familjen har hittat 

egna lösningar t.ex. genom att skapa familjeråd och sätta upp krav på hur man når 

ledningsposter i företaget och vilka kunskaper man skall ha för att jobba i företaget. 
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”Vi har ett familjeråd, vi har haft ungefär tre möten där vi 

har diskuterat och försökt framställa familjens värderingar 

och försökt hitta en modell för bra ägarskap, hur man 

kommer in i företaget på jobb och hur man blir ägare. Vi 

försöker skapa en gemensam vision.” – B2 

 

”Sen när man talar om ägarens roll, så när man är på jobb 

då ska man inte vara som en ägare, det är man bara på 

bolagsstämman. Det är mycket svårt, därför skall det inte 

finnas för många ägare på jobb i bolaget… i ett 

familjeföretag är barnen praktikanter och på sommarjobb 

men sedan skall man nog jobba någon annanstans innan 

man kommer tillbaka till företaget” – B1 

 

”En frustrerande sak är hur man skall behandla familjen, 

dvs. hur du skall behandla familjen som är med i den 

operativa verksamheten rättvist, både på gott och ont… Man 

måste våga göra val, om man inte klarar av sin uppgift 

måste man flyttas någon annanstans, och om man klarar sig 

bra skall det inte få hindra ens karriär på grund av att man 

är familj... Jag måste också tänka på företagets bästa i 

egenskap av styrelseordförande” – B2 
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Företag C 

Företag C har två aktiva generationer, den tredje och den fjärde. C1 gav över VD posten 

till en extern VD år 2008 men innehar fortfarande styrelseordförandeposten. C2 började 

på företaget 2007 då företaget fyllde nittio år. Arbetet var projektbaserat men 

småningom blev C2 kvar i familjeföretaget på heltid, och nu jobbar C1, C2 och VD:n 

sida vid sida.  

”Det var ett roligt och arbetsamt projekt, det där 90-års 

projektet [...] Jag visste liksom vad vi höll på med som 

familjmedlem men inte som anställd … sen frågade far om 

jag ville ta hand om vår marknadsföring och jag tänkte att 

varför inte, så jag blev här. Vår VD tyckte sedan att när jag 

nu en gång var där så kunde jag göra lite av det ena och lite 

av det andra och det tredje och småningom så hade jag ett 

heltidsjobb [...] nu har jag varit här 4 ½ år och jag trivs 

jätte bra! – C2 

Före (C2) började jobba hade hon bara deltagit i några få 

diskussioner som berört företaget och inte visat något som 

helst intresse, men genom praktiskt arbete blev hon sedan 

intresserad, och jag är verkligen jätte glad över den här 

situationen. – C1 

C1 hade tagit över företaget efter ett plötsligt dödsfall i familjen på 1970-talet och har 

varit mycket mån om att inte tvinga sina barn till företaget, men alltid erbjudit dem en 

plats. C1 har två barn, av vilka den yngre inte har visat något intresse för den operativa 

verksamheten. Detta oroade både C1 och det äldre barnet, eftersom de var oroliga för 

eventuella intressekonflikter men också för syskonens förhållande sinsemellan. C1 var 

glad för att den äldre, mot förmodan, börjat visa intresse eftersom den yngre har sagt att 

han inte är intresserad. 
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”Jag tror att det sist och slutligen kommer att vara en lätt 

sak att genomföra, men konkret så kommer det svåra saker 

emot, så som barnens likvärdiga behandling och sen att vad 

som är bäst för företaget. Av princip är jag av den åsikten 

att om man ger ansvaret vidare till någon skall man inte bli 

kvar och flåsa dem i nacken. Jag hade en bra plan hur vi kör 

igenom det här snabbt och smärtfritt men sedan kom den här 

sjuttons ekonomiska krisen” – C1 

”När vi var mindre var vi närmare, vi är så olika [...] ibland 

oroar det mig, inte bara på företagsnivå utan också på 

personlig nivå, vi är så annorlunda, ibland är det svårt at 

diskutera när vi har så olika världsbild” – C2 

En annan utmaning för företaget är att styrelsearbetet idag bara finns på papper, 

styrelsen är alltså inaktiv. C1 upplever att styrelsen inte har en funktion i företaget 

eftersom han äger företaget och tidigare också lett företaget samtidigt som han varit 

styrelseordförande. Eftersom C2 upplever att styrelsearbetet borde upphöjas till en mer 

aktiv nivå ser hon oviljan att omorganisera styrelsen som ett eventuellt problem. Just nu 

sitter C2s mor i styrelsen tillsammans med C1 och en utomstående. Efter 

generationsskiftet kommer båda barnen att väljas in i styrelsen, vilket kan sätta familjen 

i en ny situation då hela familjen är tvungna att enas om beslut i styrelsen. Det yngre 

barnets ointresse att ta över företaget kan också göra styrelsearbetet svårare.  

”En utmaning är att min mor sitter i styrelsen och kommer 

säkert i framtiden också att göra det. Jag vet inte om det 

nödvändigtvis är en bra sak, jag ser bara inte hennes 

funktion… det är det enda större problemet vi inte kunnat 

komma överens om.” – C2 

För att genomföra generationsskiftet har ägandeskiftet planerats färdigt, och barnen 

kommer att få jämna andelar i företaget. Även om C1 säger sig vara färdig att ge över 

företaget medgav han ändå att han känner ett emotionellt band till företaget och kanske 

inte känner sig helt färdig att släppa taget. Ledningsskiftet har i princip redan skett då 
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den externa VD:n tillträdde posten 2008, men C2 upplevde att generationsskiftet sker 

först då C1 avgår från alla poster i företaget. 

4.2 Jämförelse av fallen och analys 

I det här kapitlet kommer jag att jämföra fallen sinsemellan och diskutera dessa och 

anknyta till den teoretiska referensramen. Syftet i avhandlingen var att se på 

generationsskiftet ur den övertagande generationens synvinkel. Jag kommer att redogöra 

för vad den yngre generationen ansåg om generationsskiftet och vilka saker som i 

intervjuerna kom upp som utmaningar och positivt bidragande faktorer till 

generationsskiftet. Vad som blev klart under intervjuerna och också har kommit fram i 

litteraturen är att det inte finns ett enda rätt sätt att genomföra ett 

generationsskifte(Lambrecht, 2005). Redan då man jämför tre familjeföretag finns det 

många olikheter men också en del likheter som man kan ta fasta på. Jag kommer först 

att diskutera en del skillnader och sedan gå in på likheter i fallen.  

En av skillnaderna var att alla hade olika initiativtagare för generationsskiftet. I fall A 

var det VD:n som tog upp diskussionen medan det i fall B var den äldre generationen 

som initierade diskussionen. I fall C var det den efterträdande generationen som tog upp 

skiftet. I fall B och C där den äldre generationen sedan länge valt att ge företaget vidare 

verkade generationsskiftesplaneringen ha gått utan nämnvärt större problem eller 

konflikter, medan det varit svårare att genomföra generationsskiftet i fall A. 

En annan helhet där företagen skilde sig från varandra var hur ägoskiftet skulle 

genomföras. I fall A hade barnen fått företaget i form av gåva och sedan sinsemellan 

gjort aktieköp för att jämna ut andelarna i företaget, i fall B har aktierna övergått på 

barnen gradvis, så att barnen tillsammans har majoriteten i företaget i dag. I fall C 

kommer en minoritet att övergå på barnen medan C1 håller majoriteten, som sedan skall 

övergå som arv. Detta kräver olika skatteplaneringar och olika avtal, vilket också 

påverkar generationsskiftet som helhet. Ledningsskiftet däremot hade i alla företag gått 

via en extern VD, i fall A leddes alla dotterbolag av familjemedlemmar men 

moderbolaget har en extern VD. I Fall B kommer företaget att högst antagligen ha en 

familjemedlem som VD i framtiden eftersom två medlemmar av följande generation 
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just nu undergår träning för posten, medan C tänker hålla sin externa VD. 

Styrelseordförandeposten innehar en familjemedlem i alla företag. 

En av de största skillnaderna som påverkade generationsskiftet var den efterträdande 

generationens storlek. Fall A är ett syskonpartnerskap med fem syskon. Vad som 

underlättade den konstellationen var att varje syskon hade ett eget ansvarsområde att 

ansvara för och på så vis undvek man konflikter. Fall B kommer att vara ett 

kusinkonsortium, där en del kommer att ha en minoritetsandel i företaget. Många i 

generation två arbetar i företaget, också de som har en minoritetsandel. I och med 

kusinkonstellationen är det viktigt att beakta rollerna i företaget som varje 

familjemedlem har och hur kusinerna sinsemellan kommer överens. I fall C kommer två 

att ta över men i praktiken kommer företaget att ha en aktiv medlem av följande 

generation. Storleken på generationerna påverkar generationsskiftet. I fall A och B är 

det viktigt med familjeråd och fungerande styrelsearbete vilket kan bli en av de 

viktigare delfaktorerna som påverkar generationsskiftet. I fall B och C däremot, 

kommer kommunikationen mellan syskonen och i Bs fall, kusinerna, att vara mycket 

viktiga faktorer. 

 Typ av 

familjeföretag 

Ägoskifte Ledningsskifte Styrelseordförande-

post 

A Syskonpartnerskap Gåva & Köp sinsemellan A1  extern 

VD 

A2 

B Kusinkonsortium Gradvis överföring av 

aktier som gåva 

B1 extern VD 

 B2 (senare) 

B2 

C En aktiv 

familjemedlem 

Minoritetsandel som 

gåva, resten som arv 

C1 VD C2 

Tabell 3: Skillnader i fallföretagen 

I tabell tre sammanfattas skillnaderna som har påverkat generationsskiftesprocessen i 

fallföretagen. Fall C, där generationsskiftet ännu inte är avklarat, är illustrerat så som 

det kommer att se ut enligt familjens plan. Skillnaderna i företagen var stora, alla hade 

olika familjesystem och företagssystem. Olikheterna mellan företagen gör att analysen 
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endast kan göras på en allmän nivå men då man går mer in på specifika detaljer skiljer 

sig generationsskiftena från varandra. Eftersom tanken är att kunna skapa en modell för 

generationsskiftet kommer jag nedan att presentera de mest centrala likheterna i fallen. 

Företaget är en hjärtesak 

Alla jag intervjuade i den övertagande generationen upplevde ett emotionellt band till 

företaget. Många av dem ansåg att företaget utgjorde en del av deras livshelhet och 

skilde inte på företaget och familjen i diskussionen. Det emotionella bandet till företaget 

anses som nyckeln till framgång enligt förvaltarteorin (Le Breton-Miller & Miller, 

2006). Både den äldre och yngre generationen ansåg att företaget fungerade som ett lim, 

en gemensam faktor som förde familjemedlemmarna närmare varandra. 

”Det här är en hjärtesak, det syns säkert hos oss alla” – B2 

”Familjeföretagandet är ett starkt band mellan en fader och 

hans barn” – A1 

”Det här är inte så att det där är jobb eller att det där är 

bara något företag, det är också så mycket mera, det handlar 

om människor, förhållanden och andra saker, det är en stor 

helhet” – B2 

Tidigare forskning har upptäckt att det kan finnas en avigsida av altruism (Schulze, 

et.al., 2001). Barnen kände att deras föräldrar gett så mycket till dem och alltid bistått 

dem och ville fortsätta det som fadern byggt upp, även om det för de flesta kändes som 

de själva fått välja. Speciellt de äldre syskonen kände ett ansvar och en plikt att ta över 

företaget, medan de yngre syskonen i familjen som hade aktier inte ansåg det lika 

viktigt att operativt vara med i företaget. Detta kan härstamma i psykologiska orsaker, 

t.ex. Schönbeck, 2008, fann att positionen i familjeskaran påverkar personligheten, och 

att t.ex. storasyskon ofta är måna om att förvalta och föra vidare familjetraditioner och 

gärna är måna om att prestera, medan yngsta syskon ofta söker sig längre bort från 

familjen. 
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”Det känns som om jag hade det inbyggt, som storasyster, 

sådär att jag skall göra det här och det här och det här…” – 

B2 

”När far frågade och bad mig att komma förstod jag att jag 

inte bara var ansvarig för mitt eget liv och min egen familj 

utan att jag har ett mycket större, samhälleligt ansvar” – B2 

”Jag vet att min äldsta bror skulle ha velat jobba utanför, 

men far ville genast att han skulle komma till våra företag 

och jobba. Han har, enligt honom själv, aldrig haft en 

verklig möjlighet att jobba någon annanstans” – A2 

Värderingar, kommunikation och intresse 

De tre viktigaste faktorerna som bidrog positivt till ett generationsskifte var familjens 

värderingar, kommunikation och intresse. Enligt de intervjuade var dessa ”abstrakta 

delfaktorer” grunden till ett lyckat generationsskifte. Familjens värderingar och 

principer har överförts i företagets kultur, vilket alla värdesatte mycket högt. Genom att 

kommunicera med varandra, över generationer och med personalen undvek man 

konflikter och eventuella fallgropar. För att ett generationsskifte över huvudtaget skall 

ske måste den yngre generationen vara intresserad, och där spelade den äldre 

generationen en viktig roll. 

Den äldre generationens önskningar och värderingar hade överförts till företaget och till 

barnen och påverkat den övertagande generationens sätt att agera och vara i företaget. 

De flesta ansåg att företagets ledningssätt var baserat på värderingar och att detta var 

viktigt.  

”I familjeföretag finns det ”action” men ändå ett långsiktigt 

tänkande, man gör inte snabbvinster här… vad jag har följt 

med börsföretag från sidan så är det ganska grymt, så där 

att ett kryss på den enheten utan att tänka på vad som 

händer med människorna och man gör beslut bara ur 

ekonomisk synvinkel… såklart skall man göra pengar på ett 
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företag men pengar har aldrig varit den enda faktorn i 

verksamheten” – BVD 

”Hemifrån har jag lärt mig att man skall jobba, du kommer 

aldrig någonstans utan att jobba, ingenting är gratis” – B2 

”C1 har alltid gett ansvar… han har vågat ge ansvar och 

har litat på att när någon lovar något så sker det också, när 

man litar på andra och ger ansvar får man längre och bättre 

arbetsförhållanden till stånd” – CVD 

”Ett löfte skall hållas, det skall finnas en ärlighet i 

verksamheten, en överenskommelse är en överenskommelse” 

– C1  

I nästan alla intervjuer nämndes förtroende som en av de viktigaste värderingarna, att 

lita på sin familj och anställda gav styrka och stöd för den övertagande generationen. 

Familjemedlemmarna i ett företag känner varandra på ett speciellt sätt, de har vuxit upp 

tillsammans och delar samma värderingar och har blivit uppfostrade på samma sätt. 

Tagiuri & Davis (1982) ansåg att familjens gemensamma värderingar och 

kommunikation bildar ett eget språk som är en styrka för företaget. 

Kommunikation var ett tema som återkom i alla intervjuer i flera sammanhang. Den 

yngre generationen upplevde att kommunikationen mellan generationerna hade fungerat 

bra och att ”spelreglerna” varit klara. Genom att diskutera igenom saker i tid undvek 

man onödiga konflikter, också mellan syskon och de olika ägarna. I alla intervjuer kom 

konfliktlösning upp. Kommunikation och att diskutera utmaningar och problem i god 

tid och föra en öppen dialog var oftast lösningen till många utmaningar som kunde ha 

blivit fallgropar för generationsskiftet. 

”Vi går alltid igenom alla grejer här, om den ena ser på 

saken från ett annat håll än den andra, jag tror att det 

fungerar redan då man får säga sin åsikt och får bolla den 

med mig. Jag tror att jag kan desarmera ganska många 
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minor i förväg med det här systemet och framförallt ta fram 

det väsentliga” – AVD 

”Pappa och mamma är min backoffice, därifrån kommer 

allting som jag behöver, de skickar allt möjligt till mig. Det 

går inte en dag som jag inte skulle tala med pappa, också om 

arbetsrelaterade saker” – B2 

”Om båda är familjemedlemmar (egen kommentar: ena 

styrelseordförande och den andra VD) kan det finnas andra 

orsaker bakom besluten, t.ex. familjekonflikter som vi som 

tur ännu inte har haft, vi försöker diskutera om sådant i god 

tid, annars kan det bli intressekonflikter.” – B2 

Familjen delade också med sig information till familjemedlemmar som inte var aktiva i 

företaget eller inte hade aktier. Det var vanligt att ingifta fick ta del av informationen 

och samma information som gick till styrelsen skickades också till andra 

familjemedlemmar. Det verkar som familjeföretaget oundvikligen blir en del av 

familjen. Företaget för generationer samman och de flesta diskussionerna i familjen 

handlar om det gemensamma intresset; företaget. Genom att inkludera hela familjen i 

företagets angelägenheter kände sig ingen utanför. I fall C satt C1s fru i styrelsen för att 

hon ville förstå sig på företagets angelägenheter och A håller årsmöten där A1 och den 

andra generationens ingifta får vara med. Ägandemässigt var ändå företagen 

familjeföretag genom nedstigande led, sidlänges, d.v.s. att någons maka eller make 

skulle ha aktier, ansågs inte vara en möjlighet. En orsak till det här kan vara att 

skilsmässa i Finland är mycket vanligt, och risken för att familjeföretagets aktier sprids 

ut på en större skara från varandra obekanta aktieägare blir större. De senaste fyra åren 

har skilsmässornas andel av förändringar i civilförhållanden varit 45 % 

(Statistikcentralen, 2010) 

Intresset för företaget varierade mellan de intervjuade. I fall C hade C1 alltid känt att 

han var tvungen att ta över vilket i sin tur gjorde att han försökte få barnen att finna sina 

egna intressen. Även om den äldre generationen inte medgav det i intervjuerna kunde 

man ana att en viss styrning har funnits i bakgrunden. Det viktigaste för båda 
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generationerna var dock att barnen själva kände att de gjort ett eget val då de valt att 

börja jobba i familjeföretaget. 

”Jag är personligen skyldig till att han (egen kommentar: 

näst yngsta syskonet), som nu är ordförande i ett av våra 

företag, kom med. Vi använde list och fula metoder för att få 

honom att skriva sin avhandling här, sedan blev han här, på 

hälsosidan. När hon (egen kommentar: tredje syskonet) är 

läkare så tänkte vi att hon kommer till vårdsidan, så i alla 

fall med dem två har det funnits ganska stark styrning” – 

AVD 

”Styrningen finns nog där i bakgrunden. Av företagares 

barn blir det oftast företagare, av läkares barn läkare och 

lärares lärare, det är också för att det är en bekant och 

säker stig att gå” – B1 

Även om den övertagande generationen sade att de aldrig känt sig tvingade eller styrda 

in i företaget medgav de att de redan nu planerar för nästa generationsskifte och 

försöker skapa regler och krav för följande generation. Ur intervjuerna kunde jag dra 

slutsatsen att det ligger på den äldre generationens ansvar att väcka intresset för 

företaget hos följande generation, genom att tala öppet om företagets saker, ta med 

barnen på intressanta evenemang och låta dem sommarjobba och praktisera. På så vis 

skapar man ett intresse för företaget hos barnen, valet att sedan börja jobba där skall 

vara upp till dem själva. Också respekten för den äldre generationen gjorde att den 

yngre generationen ofta väntade sig initiativ av den äldre och rollerna i företaget 

specificerades ofta tillsammans med den äldre generationen. Det framgick klart att den 

efterträdande generationen ville ha plats att utvecklas samtidigt som de undvek 

konflikter, pågrund av respekten för den äldre generationen.  

Att finna sin plats 

Många av de eventuella utmaningarna som uppkom i intervjuerna hade att göra med att 

den äldre generationen inte ville släppa taget om företaget. Den yngre generationen 
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upplevde att de inte hade någon makt så länge den äldre generationen var kvar på någon 

post vilket minskade deras svängrum i företaget. Detta stämmer överens med Morris 

et.al. (1997) som kallade den äldre generationens ovilja att släppa taget som ”det största 

enskilda hindret för ett lyckat generationsskifte”.  

”Bestämt och bestämt, ingen annan än jag bestämmer när 

jag stiger åt sidan, jag äger företaget till 100 %. Jag har för 

länge sedan bestämt att jag skall stiga åt sidan men vilken 

som är den rätta tidpunkten för det kan jag inte säga” – C1 

En majoritetsägare är van att få som han vill och är ovan vid en situation där han måste 

dela makten med någon annan (Morris et.al., 1997). I en situation då den äldre 

generationen emotionellt inte vill släppa taget har den yngre generationen helt klart 

svårare att komma in, eftersom det kan uppstå meningsskiljaktigheter. Det emotionella 

bandet till företaget kan ibland leda till irrationella beslut. I fall A ville inte A1 ge en 

chefspost till ett av sina barn även om generationsskiftet redan hade avancerat till ett 

sådant skede och hade varit det nästa naturliga steget. Den äldre generationen kan alltså 

t.o.m. hindra avancemang i och med den post och status han har i företaget.  

Arbetsplatser skall inte skapas för familjemedlemmarna (Wang et.al., 2004). I alla 

fallföretag hade barnen börjat redan som väldigt unga på företaget med lättare uppgifter 

för att sedan ta åt sig lite svårare uppgifter och småningom avancera till mer utmanande 

poster, detta helt enligt Longnecker & Schoen (2003). De intervjuade talade sällan om 

arbetsuppgifter eller arbetsbenämningar utan talade om roller i företaget, men var också 

medvetna om att det kanske inte fanns en passande roll för alla. Man kan alltså säga att 

det fanns underförstådda krav för att komma med i den operativa verksamheten men för 

ägande av aktier ställdes inga krav. Alla insåg att för att kunna bidra i den operativa 

verksamheten krävdes en viss nivå av kunskap och arbetserfarenhet, den äldre 

generationen hade dock aldrig haft explicita krav, snarare uppmuntrat barnen till ett 

visst beteende. För att bli en duktig anställd på familjeföretaget ansåg barnen att man 

skulle ha en tillräckligt bra utbildning som man kunde använda på jobbet, extern 

erfarenhet och intresse för verksamheten.  
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”Alla har gått längs samma stig… börjat med att skruva 

lagerkolvar och sedan stigit uppåt… rollerna har kommit 

enligt vad man utbildat sig till och vad man har kapacitet att 

göra” – BVD 

”Vi är ett så litet företag att jag anser att VD:n måste vara 

på en mycket högre teknisk nivå än min… jag kan inte se mig 

själv ta VD:ns plats, det är bra som det är nu” – C2 

”Vårt generationsskifte blev sådant här för att vi är fem 

syskon varav fyra är ekonomiemagistrar och en läkare, så 

någon sorts kapacitet har vi alla att göra arbetsuppgifter på 

en högre nivå. Lika bra skulle vi ha kunnat ha några 

konstnärer och en ”viherhörhö” som skulle ha velat göra 

något annat, då skulle det ha varit helt onödigt att tala om 

jämlikhet och om att alla skulle jobba i företagen” – A2 

Att jobba sig uppåt i företaget ansågs viktigt av alla i den övertagande generationen. 

Många ansåg att det var under den tiden de lärt sig om företaget och om de anställda, 

och erhållit de anställdas godkännande och respekt. För den yngre generationen var det 

viktigt att personalen lärde känna dem, de upplevde att generationsskiftet blev enklare 

om personalen redan godkänt den övertagande generationen. En utmaning är att det i 

fallföretagen var vanligt med långa arbetsförhållanden, vilket innebär att de flesta 

anställda har varit med den äldre generationen i tiotals år. Detta gjorde det svårare för 

den övertagande generationen att vinna deras respekt. Därför var den övertagande 

generationen medveten om att platsen på företaget måste förtjänas, inte erhållas pga. 

familjerelationer. Genom att arbeta hos någon annan före inträde i företaget kände den 

övertagande generationen att de hämtat med sig den kunskap och erfarenhet och att de 

kunde bidra till företaget.  

”Jag kände att det var lätt att börja på familjeföretaget just 

för att jag hade kunskap som ingen annan hade, att jag på 

riktigt kunde göra något som ingen i företaget hade kunskap 

om” – A2 
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”C2 kom hit som ”pappas lilla flicka”, hon måste hitta sin 

egen plats och få respekt, attityden har redan börjat ändra” 

– CVD 

Betydelsen av hårda värden 

Ingen av de intervjuade ansåg att skatteplaneringen eller finansiell planering var särskilt 

viktig för generationsskiftet. Även om de sade sig vara ointresserade av sådant kom det 

ändå fram i intervjuerna att den rådande skatterätten och lagstiftningen i många fall 

styrde generationsskiftet, åtminstone fungerade de ofta som ett incentiv att börja 

planera. Den äldre generationen utgick ofta ifrån vad som var den billigaste lösningen 

och valde tidpunkten för skiftet därefter, t.ex. i fall A styrdes generationsskiftet av 90-

talets ekonomiska recession, då den beskattningsbara delen av företagen var så gott som 

noll då företaget var skuldsatt. Familjerna var medvetna om att skatteplanering och avtal 

var viktiga för företaget men såg dessa ”hårda värden” som allmänt viktiga, inte 

speciellt viktiga för generationsskiftet, och ansåg det mera vara en företagsangelägenhet 

än en familjeangelägenhet.  

”Ingen förändring kan göras utan att man funderar på hur 

den påverkar beskattningen och hur det lönar sig att göra 

med tanke på beskattningen”. – C1 

Den överlåtande generationen hade inte funderat på aktieägaravtal medan den 

övertagande generationen redan nu planerade vissa avtal för följande generationsskifte. 

Detta beror på att i alla företag övergår företaget till flera personer än det funnits i den 

tidigare generationen. Den efterträdande generationen var medveten om risker för 

eventuella konflikter, och ville genom avtal och diskussion undvika oåterkalleliga gräl. 

”Avtal som gäller ägandet av aktier har vi inte gjort men det 

kan bli aktuellt mellan syskonen i följande generation… det 

klaraste skulle naturligtvis vara ett ge alla aktier till en 

person men om företaget förblir i gemensamt ägo så blir 

sådana avtal viktiga.” – C1 
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Skatte- och ekonomiplanering samt ägaravtal osv. ansågs viktiga av VD:na för 

företagen. Eftersom familjens eventuella konflikter kan påverka företagets framgång är 

det förståeligt att de verkställande direktörerna oroar sig för dessa frågor. 

”AVD var den första som frågade om någon hade alls 

funderat på den här frågan, och svaret var att inte det 

minsta. Ingen hade på allvar funderat hur ägandet och 

generationsskiftet skulle gå” – A2 

I nästan alla fall styrde beskattningen beslutet om hur ägandeandelarna skulle övergå på 

följande generation. Ett problem som kan uppstå i och med att den äldre generationen 

väljer tidpunkten enligt vad som är ekonomiskt lönsamt, är inverkan beslutet har på 

följande generation. Den yngre generationen kan t.ex. inte vara färdig att ta över 

företaget eller om beslutet kommer för sent kan den yngre generationen ha tappat 

intresset för företaget. I fall A visste A2 att en del av syskonen skulle högst antagligen 

har tröttnat på att vänta om generationsskiftet skulle ha tagit ännu längre än vad det 

slutligen tog. I fall B var alla i den efterträdande generationen under 20 då företaget 

såldes till en extern köpare, och under 30 då företaget återgick i familjens ägo. Även om 

skiftet i fall B hade ett lyckligt slut kunde det ekonomiska beslutet ha haft negativ 

inverkan på generationsskiftet. Det var vanligt att överlåta aktier som gåva eller som en 

kombination av gåva och förskott på arv. Det billigaste alternativet är kanske inte alltid 

heller det bästa alternativet. T.ex. i fall A ville familjen dela aktierna jämnt på alla barn, 

vilket hade större skattekonsekvenser och kunde ha skapat en del konflikter. 

”Vårt generationsskifte styrdes ganska långt av 

beskattningen. Vi var tvungna att dela företagen lite ojämnt 

för att uppfylla regeln för 20 % ande
4
l. Senare har vi med 

affärer sinsemellan jämnat andelarna och betalat väldigt 

mycket skatt för det. Vi konstaterade att det var det priset vi 

                                                 

4  Enligt nuvarande lagstiftning kan företaget få skattelättnader om 20 % av aktierna övergår till samma person 

(Aminoff, Karsma & Elo-Pärssinen, 2006). 
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var tvungna att betala för att komma till den situationen vi 

ville; att alla hade lika stor andel i företagen” – A2 

En orsak varför familjerna inte ansåg hårda värden och den tekniska delen av 

generationsskiftet så viktiga var att familjerna oftast lät någon extern byrå eller konsult 

framställa en passande plan. Vad som kom fram i intervjuerna var att skatteplaneringen 

skall gå hand i hand med företagets värderingar och familjens vilja. En annan orsak 

varför familjen inte tyckte att skatteplanering var särskilt viktig var för att 

skatteplaneringen och ägaravtal etc. måste förnyas vid varje generationsskifte, ju fler 

ägare desto större behov av planering och avtal, men viktigaste är att värderingarna i 

familjen och företaget skall sammanflätas med den valda metoden för generationsskifte.  

”Jag tycker att skatteplanering är jätte viktigt, men eftersom 

det görs i vilket fall som helst, är värderingarna viktigare. 

Skatteplaneringen skall ges till professionella som ger olika 

alternativ, och du ska välja ett sådant alternativ som passar 

med de värderingar du har.” – BVD 

Ägare, chef och styrelseordförande 

Tidigare forskning har identifierat två faser i ett generationsskifte, den ena fasen då 

ägandet övergår till följande generation och den andra då ledandet av företaget övergår 

till följande generation(Lambrecht, 2005). Ur intervjuerna kunde man dock urskilja en 

tredje fas, den faktiska fasen då den övertagande generationen emotionellt känner att 

den äldre gett över företaget helt. För att den övertagande generationen skulle känna att 

de hade makten över företaget krävdes det att den äldre generationen frånsade sig alla 

poster och allt ansvar i företaget. Symboliskt för detta var t.ex. då den äldre 

generationen gav upp sitt arbetsrum.  

Då den äldre generationen innehade alla ledande poster på företaget, dvs. var 

majoritetsägare, styrelseordförande och verkställande direktör blev det svårt för den 

yngre generationen att avancera i företaget. De flesta styrelser som arbetade under den 

äldre generationen var mer eller mindre inaktiva. Ett sätt att lösa problemet var att 

uppmuntra den äldre generationen att anställa en ny VD eller omorganisera styrelsen så 
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att den blev fungerande och på så vis decentralisera makten. Den yngre generationen 

upplevde att generationsskiftet hade fått ny fart, gått snabbare och smidigare då en 

utomstående VD anställts till företaget.  

”Min roll ändrades då generationsskiftet började närma sig, 

på barnens önskan blev jag deras sandsäck. Jag blev satt 

här emellan så att jag fick ta första slagen från båda 

generationerna. Så att inte barnen skulle slåss sinsemellan, 

jag har både ålder och erfarenhet så jag vågar öppna 

munnen och de lyssnar.” – AVD 

Även om den utomstående VD:n ansågs bidra med ny kunskap och objektiva åsikter 

fanns det vissa problem i den konstellationen. T.ex. i fall B där många av ägarna jobbar 

som anställda under VD:n upplevde denne att det ibland var svårt att vara objektiv.  

”Jag utgår alltid från att om det finns två sökande till en 

post så skall det inte påverka om man är familjemedlem eller 

inte, ledningen försöker alltid ta den mest kompetenta till 

uppgiften, men jag måste medge att i bakgrunden så 

påverkar familjen, det kan komma telefonsamtal att någon 

skall gå åt ett visst håll” – BVD 

”Tidigare var jag både exportchef och styrelseordförande, 

med det funkar inte att vara verkställande direktörens 

underordnade och förman. Vi tog en medveten risk och det 

fungerade inte” – B2  

”När man stiger bort från verkställande direktörens roll och 

blir ordförande så blir det något som fattas, när man inte är 

med i det operativa mera. Det blir lätt så att om VD:n inte är 

tillräckligt stark så går man lätt in på samma spår igen.” –

B1 

Enligt agentteorin skall man separera ledning och ägarskap, styrning och ledning 

(Jensen & Meckling, 1976). Men då man gör det uppkommer det också nya utmaningar 
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som man måste vara medveten om, som tydligt framkom i intervjuerna. I många fall 

innehar familjemedlemmar många roller i företaget och risken finns att den utomstående 

VD:n blir ”i kläm” mellan arbetande ägare och familjemedlemmar i styrelsen. Eftersom 

styrelsen väljer VD:n kan det vara svårt att för VD:n att ge feedback och vara objektiv 

vid rekrytering av familjemedlemmar och vid beslut. Då ägarna i ett familjeföretag ofta 

också sitter i styrelsen och fattar de flesta besluten, kan det vara svårt för en 

utomstående styrelsemedlem eller en VD att ändra på ägarnas beslut. 

”Nu är det ju så att i familjeföretag och i 

familjeföretagsstyrelser så är det familjen som bestämmer, 

de utomstående är bara sparrare.”  – B1 

Den äldre generationen hade ibland svårt att förstå styrelsens roll, och hade ofta goda 

vänner eller familjemedlemmar i styrelsen. Också då man omorganiserat styrelsen 

upplevde den övertagande generationen att en utomstående styrelsemedlem varit bra för 

generationsskiftet. De ansåg att en utomstående kunde medla i familjerelaterade 

konflikter och ge en utomståendes synvinkel, vilket stämmer överens med Johannison & 

Huses (2000) resultat.  

”Han är ett styrelseproffs som hämtar en utomståendes 

synvinkel på businessen när han inte på annat sätt är fast i 

företaget. På sätt och vis ifrågasätter han våra beslut och 

ställer svåra frågor… han hämtar också med sig lösningar 

till problematiken med familjeföretag, och fungerar som en 

bra diskussionspartner till B2” – BVD 

”Före generationsskiftet hade vi inget styrelsearbete, inte i 

ett enda av företagen fanns det en fungerande styrelse. På 

papper fanns det som behövdes, och så åt de kräftor 

ibland… det var styrelsen under fars tid, alla hans kompisar, 

den roliga klubben” – A2 

”Den nuvarande styrelsen är ett namn på papper, den 

fungerar inte, men ledningsgruppen har utvecklats tack vare 
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C2 och CVD. Om vi börjar ändra på företagets verksamhet 

kommer vi kanske att behöva en styrelse men inte annars i 

verksamheten” – C1 

5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning av forskningsresultat 

Avhandlingens syfte var att förstå hur generationsskiftesprocessen i ett familjeföretag 

ser ut ur den efterträdande generationens perspektiv. Målet var att identifiera delmoment 

och faktorer som påverkar generationsskiftet och vilka saker som kan vara viktiga att 

beakta då man planerar ett generationsskifte. Forskningsfrågorna var: 1) Hur ser ett 

generationsskifte ut i ett familjeföretag i teorin och praktiken? 2) Vad är viktigt för den 

nästa generationens framgång och för att generationsskiftet skall ske så lyckat som 

möjligt? 3)Vilka faktorer och delmoment borde familjeföretag beakta då de planerar ett 

generationsskifte. 

1) Hur ser ett generationsskifte ut i ett familjeföretag i teorin och praktiken? 

Ur intervjuerna blev det klart att generationsskiftet är en pågående process utan en klar 

början eller ett klart slut. Många i den efterträdande generationen planerade redan 

följande generationsskifte även om deras eget inte var fullbordat ännu. 

Forskningsfrågan går alltså inte att besvara i den bemärkelse som den var tänkt, att 

beskriva hur ett generationsskifte ser ut, var det börjar och var det slutar. Vad som är 

klart är att det finns en överlåtande generation och en efterträdande generation. Objektet 

som överflyttas är företaget. Hur detta sker är en lång process och varje familjeföretag 

gör det på sitt eget sätt  

I teorin kan man beskriva hur ett generationsskifte ser ut eller borde se ut men i 

praktiken är alla generationsskiften olika. Ur fallstudien kom det ändå fram en helhet 

som alla fallföretag hade gemensamt, generationsskiftet var tredelat. Lambrecht (2005) 

ansåg att generationsskiftet var tudelat, då man kunde skilja på ledningsskifte och 

ägoskifte. Då familjemedlemmar blir ägare och den äldre generationen överlåter sina 
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aktier till följande generation kan man tala om ett ägoskifte. Ägoskiftet kan ske när som 

helst, aktier kan flyttas över på den efterträdande generationen i vilket skede som helst 

av deras liv. Ledningsskiftet sker då den överlåtande generationen avgår från en 

eventuell chefspost i företaget och ger den vidare till en annan person, som också kan 

vara en utomstående VD. Detta innebär att ledningsskiftet kan ske före ägarskiftet. T.ex. 

kan den äldre generationen avgå som VD och anställa en extern VD, behålla aktierna 

och pensionera sig, som i fall A. Dessa två utgjorde två stora delar av ett 

generationsskifte. Den viktigaste fasen för den efterträdande generationen var det som 

jag valt att benämna som maktskifte. Maktskiftet är svårt att greppa, men det innebär att 

den tidigare generationen ger upp alla sina poster på företaget, och personalen och 

intressenterna känner att det är den övertagande generationen som styr och leder 

företaget. Maktskiftet handlar om en emotionell och konkret total kontroll över 

företaget. Oftast skedde maktskiftet senast då den äldre generationen avstod från sin 

sista post i företaget, vilket i fallföretagen var styrelseordförandeposten. I fall A skedde 

ledningsskiftet före ägoskiftet, och maktskiftet skedde nästan tio år senare då den äldre 

generationen gav upp sin styrelseordförande post och sitt rum på kontoret. I fall B 

skedde ägandeskiftet och ledningsskiftet nästan samtidigt, eftersom aktierna överfördes 

i samband med återköpet av företaget och samtidigt tillsattes en utomstående VD. 

Maktskiftet i fall B, liksom i fall A tog några år, vilket började med att den efterträdande 

generationen övertog styrelseordförandeposten och den äldre generationen lämnade 

företaget. I fall C, har ledningsskiftet skett då en utomstående VD övertog posten, 

medan ägandeskiftet och maktskiftet ännu inte skett. Det förefaller ganska klart att 

faserna kan ske i olika ordning beroende på familjeföretag. I praktiken kan man alltså 

inte tala om att ett generationsskifte börjar eller slutar. Processen för ett 

generationsskifte börjar mycket tidigare än det konkreta generationsskiftet då ägoskiftet, 

ledningsskiftet och maktskiftet sker.  

2) Vad är viktigt för nästa generations framgång och för att generationsskiftet skall ske 

så lyckat som möjligt? 

Eftersom alla familjer och individer i familjer, familjeföretag och företagskulturer är 

olika går det inte att säga vilka faktorer som skulle bidra till den efterträdande 

generationens framgång. Istället kan man tala om hur vissa faktorer påverkar följande 
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generations framgång. Tidigare forskning har bevisat att utbildning och extern 

arbetserfarenhet är bra för följande generation och ger dem färdigheter att ta över 

företaget. Det finns en risk i att generalisera så här, eftersom dessa faktorer kan påverka 

generationsskiftet på ett sämre sätt också. T.ex. kan utbildning och extern 

arbetserfarenhet leda till att barnens emotionella band till företaget försvagas och de 

kanske inte längre är villiga att ta över (Ambrose, 1983). Ett annat exempel kan vara att 

fel slags extern arbetserfarenhet eller utbildning kanske inte alls ger de färdigheter 

efterträdaren skulle behöva vilket kan förhindra deras avancemang i företaget.  

Det finns alltså inget vattentätt recept för ett lyckat generationsskifte, den kombination 

av faktorer som påverkat ett företags skifte positivt kunde eventuellt skada ett annat 

familjeföretag. I praktiken måste varje familjeföretag själva fundera på hur vissa 

delmoment i ett skifte kan påverka dem och hur man skall använda dem i sitt eget fall. 

 3) Vilka faktorer och delmoment borde familjeföretag beakta då de planerar ett 

generationsskifte? 

Från litteraturen kunde man identifiera delmoment som alla ansågs viktiga för 

generationsskiftet. Dessa delmoment, så som kommunikation, arbetserfarenhet, 

uppfostran etc. utgör delar av en process. Även i praktiken kunde man identifiera 

samma delmoment, problemet är bara att dessa inte går att sortera och att alla faktorer 

påverkar varandra och det enskilda familjeföretaget på olika sätt. En del forskare, så 

som Lambrecht (2005), har försökt identifiera i vilka skeden dessa delfaktorer börjar 

eller slutar påverka generationsskiftet och försökt se processen som en händelse med 

vissa distinkta faser. I litteraturen kan man urskilja delfaser och eventuellt också 

organisera dem så att man kan beskriva ett generationsskifte, var det börjar och var det 

slutar, men inte hela familjeföretagets eller alla familjeföretags 

generationsskiftesprocess.  

Problemet med studierna om generationsskiften är att forskare oftast tagit ett mycket 

smalt syfte, dvs. de har forskat i bara ett delmoment i generationsskiftet och hur just det 

delmomentet påverkat generationsskiftet. De flesta har funnit att just deras delmoment 

varit viktigt för processen, utan att beakta de andra delmomenten och hur dessa påverkar 

varandra. Utmaningen är att dessa delmoment påverkar varje enskilt familjeföretag på 
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olika sätt eftersom varje familj och varje familjeföretag är olika. I vissa familjer kan 

generationsskiftet styras fullständigt av skatterättsliga faktorer medan utbildning och 

arbetserfarenhet kan vara den kritiska händelsen i ett annat. Vad man ur fallen kunde 

urskilja var att delmomenten i ett generationsskifte kunde grupperas i tre grupper. Dessa 

har jag valt att benämna konkreta, abstrakta och konstruktiva grupper av delmoment. 

Varje grupp påverkar generationsskiftesprocessen och påverkar också varandra, och 

beroende på familjeföretaget har de olika tyngd i hela processen, vilket framgick ur 

intervjuerna. 

Konkreta delmoment är de hårda värdena i ett generationsskifte, dvs. skatteplanering, 

lagstiftning och avtal. Till den här gruppen hör också kompensation och 

utvecklingsplaner samt styrning av företaget. Konkreta delmoment är lättare att greppa 

och förstå och handlar ofta om byråkrati och judiciell problematik. I de undersökta 

familjeföretagen ansåg man att man med konkreta delmoment, dvs. avtal och 

överenskommelser, kunde undvika konflikter. Konkreta delmoment påverkade 

fallföretagens generationsskifte mera än man kunde ana, eftersom dessa ofta styrde 

tidpunkten för skiftet.  

De konkreta delmomenten skall sammanlänkas och synkroniseras till de abstrakta 

delmomenten i familjeföretaget. Abstrakta delmoment är svåra att mäta eller definiera, 

men handlar om familjens idiosynkratiska kunskap, värderingar, kommunikation och 

förhållanden. Vad som framgick klart ur intervjuerna var att bakom allting i ett 

familjeföretag ligger familjens och familjeföretagets värderingar. Värdebaserat ägande 

och ledande av ett företag ansågs som en styrka, och värderingarna dominerade en stor 

del av besluten och hur generationsskiftet planerades och genomfördes. Kommunikation 

var också en nyckelfaktor till ett lyckat skifte; det bästa sättet att undvika konflikter och 

desarmera eventuella konfliktkonstellationer var enligt familjerna att diskutera och 

kommunicera.  

 Den sista gruppen är de konstruktiva delmomenten som beskriver hur man förbereder 

följande generation för ett generationsskifte. Till gruppen hör utbildning, 

arbetserfarenhet både inom och utanför familjeföretaget och hur man avancerar i 

familjeföretaget. Till den här gruppen hör också utomståendes stöd och mentorskap. De 

konstruktiva delmomenten skall hjälpa den övertagande generationen att bli en så bra 
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efterträdare som möjligt. Alla intervjuade kände ett starkt emotionellt band till företaget. 

Detta emotionella band och intresset för företaget hade hos alla efterträdare utvecklats 

redan då efterträdarna var unga. Det blev klart att det var den äldre generationens ansvar 

att skapa intresse och initiera detta emotionella band. Genom att låta efterträdarna 

bekanta sig med företaget, uppmuntra dem till nödvändig skolning och skaffa sig 

tillräcklig arbetserfarenhet, kunde ett känslomässigt band till företaget skapas i 

efterträdarna. En utmanande tid är då följande generation skall komma in i företaget och 

avancera på arbetsplatsen. Det är viktigt att familjen är medveten om de olika roller de 

har i företaget och hur de undviker intressekonflikter. Den äldre generationen måste 

vara emotionellt färdig att decentralisera sin egen makt och våga ge plats åt den 

övertagande generationen. De konstruktiva delmomenten förbereder den efterträdande 

generationen, ju bättre förberedd den yngre generationen är, desto lättare har den att 

avancera på företaget och överta den överlåtande generationens plats. 

5.2 Presentation av modell och sammanfattning 

Alla familjeföretag är olika, det kan man konstatera redan då man utför en flerfallsstudie 

med tre företag. Avhandlingens syfte var inte att skapa en universell modell för ett 

generationsskifte utan att identifiera de delfaktorer och delmoment i ett 

generationsskifte som familjeföretag borde beakta. I teorin går dessa delmoment att 

identifiera och de flesta av dem hade haft en positiv inverkan på den efterträdande 

generationen, utmaningen är hur man skall införa dessa i en fungerande modell. I min 

teoretiska modell presenterade jag ett generationsskifte som en lineär händelse, eftersom 

jag försökte identifiera milstolpar i generationsskiftet, kritiska händelser som skulle 

påverka generationsskiftet. Redan då kunde jag urskilja att vissa händelser påverkar 

generationsskiftet hela tiden medan vissa faktorer bara är aktuella en kortare tid. Under 

fallstudierna uppstod en annan uppfattning om generationsskiftesprocessen. Eftersom 

alla familjer och generationsskiften ser olika ut, är det omöjligt att skapa en kronologisk 

modell. Det är klart att vissa delmoment, så som extern arbetserfarenhet och att börja i 

familjeföretaget sker efter t.ex. grundskolan men då det kommer till generationsskiftet 

är det svårt att skapa en ”steg för steg” modell.  
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Även om utmaningen att skapa en modell visade sig svårare än beräknat, kunde man 

urskilja två helheter som är viktiga för generationsskiftet; de tre grupperna av faktorer 

som påverkar ett generationsskifte och de tre faserna i ett generationsskifte. Modellen 

nedan visar hur de tre faserna i ett generationsskifte sammanfaller med familjen, 

företaget och ägarna.  

De tre faserna som identifierats var ledningsskifte, ägarskifte och maktskifte. I alla 

fallföretag skedde dessa i olika tidpunkt och i olika ordning. Då följande generation i 

familjen blir ägare handlar det om ett ägarskifte, då familjen övertar en ledningspost av 

den tidigare generationen sker det ett ledningsskifte. Maktskiftet, den tredje fasen i 

generationsskiftet som framkom ur intervjuerna, sker då ägarna känner att de fått 

kontrollen och makten över företaget. Generationsskiftet, som är placerat i mitten 

innebär en process där alla tre faser har genomgåtts.  

För att generationsskiftet skall gå till så bra som möjligt skall man beakta alla 

intressenter, dvs. familjen, ägarna och företaget, som sammanflätas i ett familjeföretag 

(Tagiuri & Davis, 1982). Generationsskiftet påverkas av de tre identifierade grupperna 

av faktorer, som i modellen står i den omringande cirkeln. Dessa grupper påverkar alla 

tre intressentgrupper och alla tre faser av generationsskiftet. Tidpunkten för ägoskiftet 

bestämdes ofta av de konkreta delmomenten, och påverkade organiseringen av 

ägoskiftet, medan konkreta delmoment också påverkade de andra faserna. De 

konstruktiva delmomenten påverkade också alla faser, och hade en stor inverkan på ett 

lyckat ledningsskifte, då de konstruktiva delmomentens syfte är att förbereda den 

följande generationen på att ta över ledarskapet i företaget. De abstrakta delmomenten 

påverkade också alla faser, men hade kanske störst inverkan på maktskiftet, då 

kommunikation och värderingar ofta drev generationerna till samarbete och förståelse 

och den äldre generationens vilja att släppa taget om företaget. 
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Figur 9: Reviderad modell av ett generationsskifte 

I den teoretiska refernsramen identifierades sex delmoment av ett generationsskifte, ung 

ålder, utbildning och extern arbetserfarenhet, att börja i företaget, kompensering, 

utvecklingsplaner och skatteplanering. Dessa påverkades av familjens värderingar och 

system och kommunikation mellan intressenterna. De bakomliggande egenskaperna 

bakom ett generationsskifte var paternalism och altruism som påverkar beslutet att ge 

företaget vidare i familjen istället för att sälja eller likvidera. Familjeråd och 

styrelsearbete fungerade som stödfunktioner i familjeföretaget och bidrog i teorin till ett 

lyckat generationsskifte. Modellen som sammanfattade generationsskiftet var en 

vidareutveckling av modellen som Lambrecht (2006) skapat. Likheten i modellerna var 

att delmomenten var placerade i en kronolgisk ordning där man kunde urskilja distiktiva 

steg mot ett generationsskifte. I modellen som uppkom ur referensramen identifierades 
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delmoment i en linjär modell men beaktade också delfaktorer som påverkade hela 

generationsskiftet, inte bara en viss del av det. Ur fallstudierna förstod man att 

generationsskiftet är en process med delmoment liksom tidigare forskning också 

konstaterat, men alla delmoment påverkar familjeföretag på olika sätt beroende på 

familje- och företagskonstellationen. Med andra ord går det inte att sätta delmomenten i 

en ordningsföljd eller tidsföljd. Ett generationsskifte är kombinationer av oorganiserade 

delmoment, vilket är orsaken till att reviderade modellen är på ett så allmänt plan, och 

identifierar de tre grupperna av delmoment som påverkar skiftet. I den reviderade 

modellen beaktar man delmomenten på en generell nivå, då de är grupperade i konkreta, 

abstrakta och konstruktiva delmoment. Dessa tre grupper innehåller de delfaktorer som 

identifierats i den teoretiska refernsramen men i modellen undvek jag att försöka ordna 

dem, eftersom som man kunde konstatera att ordningen är olika beroende på 

familjeföretag, och påverkar varje enskillt skifte olika.  

Det största bidraget i avhandlingen är att ur fallstudierna framkom det att 

generationsskiftet är tredelat, med två distinkta faser, lednings- och ägoskiftet medan 

den tredje fasen som identifierades, maktskiftet är en mer diffus fas. Maktskiftet är ett 

viktigt begrepp eftersom den yngre generationen upplevde maktskiftet som den 

viktigaste fasen i generationsskiftet, då de kände att företaget inte fullständigt övergått 

till dem utan att den äldre generationen fysiskt och psykiskt lämnat företaget och att 

intressenterna accepterat detta. Det framgick också att ett utdraget maktskifte kan skapa 

konflikter och påverka hela generationsskiftets framgång. Delmomenten i ett 

generationsskifte påverkar alla tre faser i ett generationsskifte och det är viktigt att 

förstå hur grupperna av delmoment påverkar faserna i ett generationsskifte.   

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Avhandlingens syfte var att skapa en reviderad teoretisk modell på ett generationsskifte. 

Eftersom en ytterligare fas av generationsskiftet tillagts i den här avhandlingen skulle 

det vara intressant att fortsätta forska om maktskiftet i familjeföretag, hur ett maktskifte 

egentligen påverkar den följande generationen och det enskilda generationsskiftets 

framgång. Maktskiftet ansågs av de intervjuade som den viktigaste fasen av ett 

generationsskifte, då de upplevde att de inte hade fullständig kontroll över företaget så 
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länge den äldre generationen höll en post på företaget. Eftersom detta ansågs så viktigt 

skulle fortsatt forskning i ämnet kunna stärka förståelsen för generationsskiften. I den 

fortsatta forskningen borde man ta reda på de indikatorer på att ett maktskifte håller på 

att ske eller har skett, vilka intressenter maktskiftet berör och hur man kan underlätta 

maktskiftet. För detta kunde man göra en studie med ett större sampel av intressenterna 

i ett eller flera familjeföretag där man involverar t.ex. personalen, kunder, återförsäljare 

etc.  

På grund av avhandlingens storleksbegränsning intervjuades endast en representant från 

den efterträdande generationen och en representant från den äldre generationen. Det 

skulle vara intressant att undersöka hur ett generationsskifte ser ut från samma 

generations synvinkel genom att intervjua alla i den generationen. Som redan 

konstaterats kan placeringen i syskonskaran påverka roller man antar senare i livet, och 

det fanns en antydan om att syskon i samma generation har olika åsikt av företaget och 

generationsskiftet. En fallstudie där man intervjuar samma generation kunde öka 

förståelsen för de olika åsikterna och konflikter som kan uppstå inom en generation.  

I fallföretagen i avhandlingen hade alla familjeföretag tänkt dela företaget jämnt mellan 

barnen, även om en del av syskonen inte tänkte fortsätta i den operativa verksamheten. 

Detta kan skapa en del konflikter och det skulle vara intressant att återgå till samma fall 

senare för att se hur rollerna i företaget och utanför företaget har formats i generationen. 

Jämlikheten var en gemensam faktor för familjeföretagen men i många familjeföretag, 

t.ex. KONE, delas inte aktierna jämnt mellan barnen. Det skulle vara intressant att utöka 

den här flerfallsstudien med företag där aktierna inte delas jämnt, eller där aktierna 

övergår till det barnet som anses mest kompetent. På så vis kunde man stärka modellens 

hållbarhet och generaliserbarhet. Man kunde vidare utöka fallstudien till familjeägda 

företag för att testa modellen ytterligare. 

I avhandlingen identifierade jag tre grupper av delmoment som kan ha en inverkan på 

ett generationsskifte. För att ytterligare testa modellen kunde man göra en kvantitativ 

studie och statistiskt hitta samband mellan faktorerna. Detta kunde stärka modellen och 

göra den mer generaliserbar. Ett annat sätt att testa dessa delmoments inverkan på 

generationsskiftet kunde vara att göra en longitudinell studie på ett familjeföretag som 

genomgått flera generationsskiften. På så sätt kunde man testa om dessa grupper av 
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delmoment påverkar generationsskiftena inom ett familjeföretag olika. I min 

flerfallsstudie fanns det en antydan på att de faktorer som påverkat generationsskiftet 

inte kommer att ha samma signifikans i följande generationsskifte, t.ex. styrdes 

tidpunkten för fallföretagens generationsskiften ganska långt av konkreta delmoment, 

medan det verkade som om de abstrakta delmomentens betydelse skulle öka då 

företaget än en gång skall övergå till följande generation. Genom en longitudinell studie 

kunde man förstå bättre delmomentens betydelse för de olika generationsskiftena i 

familjeföretaget.   
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Översikt av intervjuerna 

Efterträdande generationen 

Företag A: 08.06.2010 

Företag B: 10.06.2010 

Företag C: 21.06.2010 

 

Den överlåtande generationen 

Företag A: 14.6.2010 

Företag B: 29.6.2010 

Företag C: 21.06.2010 

 

Nyckelpersoner 

VD företag A: 08.06.2010 

VD företag B: 29.6.2010 

VD företag C: 21.06.2010 

Bilaga 2: Intervjufrågor (på finska) 

Haastatteluopas: Seuraajasukupolvi 

Yritys 

1. Kuvaile perheyritystäsi kolmella sanalla 

2. Listaa viisi vahvuutta perheyrityksessä 

2b. Listaa viisi turhauttavaa asiaa perheyrityksessä 

3. Mikä asia sanoisit eniten painavan mieltäsi ja miksi  
4. Mikä suhde yrityksessänne tai perheessänne aiheuttaa sinulle eniten huolenaiheita?  
5. Tuletteko te tulevaisuudessakin pitämään ulkoista toimitusjohtajaa? Miksi sinusta tämä on toimiva 

ratkaisu?  

5b. Luuletko että syntyisi riitoja jos yksi sisar nousisi muiden ylitse 

6. Jos yrityksenne kaatuisi viiden vuoden sisällä mikä luulisit olevan suurin syy? 
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Perhe 

7. Minkälaisia periaatteita ja arvoja olet oppinut vanhemmiltasi? 

8. Onko teitä lapsena kehotettu tiettyyn käytökseen, esim. Onko teitä kannustettu kilpailemaan, 

tekemään yhteistyötä jne. 

9. Riitelittekö te paljon lapsina, entäs nyt? 

10. Kerro aikaisimpia muistojasi perheyrityksestä 

10.1. Mitkä olivat tunteet yritystä kohtaan silloin? 

11. Milloin tajusit haluavasi jatkaa perheyritystä? 

12. Onko sinusta tuntunut että kohtalosi on jo etukäteen päätetty perheyrityksen myötä? 

12b. Luuletko että sisaruksesi vastaisisi toisella tavalla? 

13. Kuinka muu perhe suhtautuu yritykseen, serkut tai puoliso jne. 

13b. Kuinka paljon te otatte puolisonne mukaan yrityksen asioihin, onko teillä sopimuksia koskien 

osakkeiden omistuksesta ja perinnöstä? 

Sukupolvenvaihdos 

14. Mikä tulee ensin, omistajan vai johtajan/puheenjohtajan vaihdos yrityksessänne 

15. Kerro askel askeleelta miten teidän sukupolvenvaihdosprosessinne on edennyt/eteni 

15b. Onko koskaan ollut vaihtoehtona myydä yritys? 

16. Mikä oli sinusta tärkeintä ottaa huomioon tämän prosessin aikana 

17.  Miten vanhempi sukupolvi on suhtautunut sukupolvenvaihdosprosessiin? (Hur länge har han 

jobbat på sin post, negativa känslor etc.) 

18.  Kuka sinusta oli se henkilö joka aloitti keskustelun sukupolvenvaihdoksesta? 

19.  Onko ilmennyt konflikteja yrityksessä tai perheessä sukupolvenvaihdoskeskustelun seurauksena? 

20.  Milloin sukupolvenvaihdossuunnittelu pitäisi aloittaa ja aloitettiinko teillä mielestäsi hyvään 

aikaan? 

21.  Mitkä olivat teillä ns. sudenkuoppia? 

22. Keskustele seuraavista avoimesti, mitkä olivat teidän sukupolvivaihdoksen kannalta tärkeimmät, ja 

mitkä eivät vaikuttaneet teidän sukupolvenvaihdokseen? 

Kasvatus ja perheen arvot 

Kommunikaatio 

Koulutus ja työkokemus 

Yrityksessä aloittaminen 

Kompensaatio ja insentiivejä 

Kehityssuunnitelmat  
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Muiden tuki, mentorointi 

Verosuunnittelu ja omistajuuteen liittyviä sopimuksia 

23. Miten sukupolvenvaihdos on vaikuttanut hallitustyöskentelyyn? 

Osakkeet 

24. Onko sinulla jo osakkeita yrityksessä? / Milloin tulet saamaan osakkeita? 

25.  Tuleeko osakkeet siirtymään pikku hiljaa vai koko potti samaan aikaan? 

Kompensaatio 

26. Miten sinua kompensoidaan työstäsi perheenyrityksessä 

27. (jos osakkeita: nostatko osinkoja?) 

28.  Nostatko hallituspalkkiota? 

29. Motivoidutko hyvästä palkkatasosta ja muista kannustimista? 

Koulutus ja työkokemus 

30. Mikä olet koulutukseltasi? 

31. Tuntuuko sinusta siltä että koulutuksestasi on ollut hyötyä perheyrityksessä? 

32. Minkä alan koulutus sisaruksillasi on?  

33. Onko perheelläsi tai vanhemmillasi ollut toivomuksia hyvän omistajan suhteen, onko sinua tai 

sisaruksiasi koulutettu hyviksi omistajiksi? 

34. Onko olemassa sääntöjä minkä perusteella vanhempi sukupolvi voisi valita sopivan jatkajan? Jos ei 

niin onko olemassa jokin asia joka olisi täysin suvaitsematonta? 

35. Onko sinulla itselläsi ollut lista asioista mistä haluaisit oppia enemmän tai tietyistä työtehtävistä 

mitkä haluaisit tekevän ennen kun siirryt johtavaan asemaan? 

36. Oletko koskaan miettinyt tekeväsi muuta kuin perheyrityksen vetäminen, minkälaisesta työstä 

haaveilit? 

37. Oletko ollut töissä muualla kuin perheyrityksessä? 

38. Onko sinusta ulkopuolinen työkokemus tärkeätä? Miksi? Mitä olet itse oppinut kun työskentelit 

toisella työnantajalla? 

39. Kerro miten tulit yritykseen töihin,  mistä aloitit ja miten työkaverisi suhtautuivat sinuun? 

40. Oletko koskaan tullut perheyritykseen ilman erityistä työtehtävää? 

41. Oletko operatiivisella tasolla tehnyt työtä firmassa? 

42. Jouduttiinko sinulle keksimään sopivaa työtehtävää? 

43. Onko yrityksessä tai perheessä laadittu henkilökohtainen kehityssuunnitelma? Kerro lyhyesti siitä 

Suhteet 
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44. Vertaile suhteesi työntekijöihin verrattuna isäsi suhteeseen heihin taikka sitten sidosryhmien 

suhteet isääsi ja sinuun. 

45. Kuinka usein sanoisit puhuvan isäsi kanssa yrityksen asioista, missä näitä keskusteluita käydään? 

46. Onko sinusta helppoa jutella huolenaiheista vanhempiesi ja sisarustesi kanssa? 

47. Oletteko te usein eri mieltä yrityksen asioista perheessä? 

 

Haastatteluopas: Avainhenkilö 

1. Mitä sanoisit olevan teidän yrityksenne vahvuudet olevan verrattuna kilpailijoihin? 

2. Jos yritys kaatuisi viiden vuoden sisällä mikä luulisit olevan suurin syy? 

3. Miten kuvailisit omistajaperhettä? 

4. Oletko ennen tätä työpaikkaa ollut perheyrityksessä töissä? 

5. Listaa viisi turhauttavaa asiaa perheyrityksessä? 

6. Minkä takia luulet että tämä perheyritys päätyi ulkopuoliseen toimitusjohtajaan? Luuletko että 

käytäntö jatkuu myös seuraajasukupolveen? 

7. Miten yrityksen johto, hallitus ja työntekijät ovat suhtautuneet  

sukupolvenvaihdokseen? 

Onko yrityksessä tehty jotain muutoksia vaihdoksen helpottamiseksi, esim. organisaatiomuutosta? 

8. Kuinka usein keskustelette perheen kanssa sukupolvenvaihdokseen liittyvistä asioista 

9. Miten kuvailisit omistajaperhettä 

10. Kuvaile suhteesi edeltäjäsukupolveen ja seuraajasukupolveen, vertaile niitä 

11. Onko sinusta seuraajasukupolvea kehitetty tarpeeksi hyviksi omistajiksi? 

12. Keskustele seuraavista avoimesti, mitkä olivat teidän sukupolvivaihdoksen kannalta tärkeimmät, ja 

mitkä eivät vaikuttaneet teidän sukupolvenvaihdokseen? 

Kasvatus ja perheen arvot 

Kommunikaatio 

Koulutus ja työkokemus 

Yrityksessä aloittaminen 

Kompensaatio ja insentiivejä 

Kehityssuunnitelmat  

Muiden tuki, mentorointi 

Verosuunnittelu ja muodollisia sopimuksia 
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Haasatteluopas: Vanhmepi sukupolvi 

Yritys 

1. Miksi ryhdyit yrittäjäksi? 

2. Milloin rupesit miettimään yrityksen jatkoa?  

3. Miksi päätitte ottaa ulkopuolisen toimitusjohtajan? 

4. Onko koskaan ollut vaihtoehtona myydä yritys? 

Sukupolvenvaihdos 

5. Kuka aloitti keskustelun sukupolvenvaihdoksesta? 

6. Oliko joku lapsista sinun mielestäsi luonnollinen jatkaja?  

7. Halusitteko kaikki jatkavan? 

8. Oliko lapsiasi valmiita ottamaan yrityksen vastuulleen? 

9. Minkälaisia sopimuksia teitte kun päätitte omistajanvaihdoksesta? 

10. Sovittiinko milloin sinun piti astua sivulle? 

11. Miltä se tuntui? 

12. Mikä on sinun mielestäsi jatkajien suurin vastuu? 

13. Huolestuttaako sinua vieläkin yrityksen asiat?  

14. Kerro askel askeleelta miten teidän sukupolvenvaihdosprosessinne on edennyt/eteni 

Perhe ja kommunikaatio 

15. Miten kuvailisit lapsiasi? 

16. Kuinka usein keskustelette lapsiesi kanssa yrityksen asioista? 

17. Huolestuttaako sinua jokin suhde perheessänne? 

18. Oletko jollain tavalla yrittäneet ohjata lapsianne yritykseen? 

19. Minkälaisia arvoja olet yrittänyt opettaa lapsillenne? 

20. Keskustele seuraavista avoimesti, mitkä olivat teidän sukupolvivaihdoksen kannalta tärkeimmät, ja 

mitkä eivät vaikuttaneet teidän sukupolvenvaihdokseen? 

Kasvatus ja perheen arvot 

Kommunikaatio 

Koulutus ja työkokemus 

Yrityksessä aloittaminen 

Kompensaatio ja insentiivejä 
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Seuraajasukupolville tehdyt kehityssuunnitelmat  

Ulkopuolisten tuki, mentorointi 

Verosuunnittelu ja omistajuuteen liittyviä sopimuksia 

 


