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Abstract 

Research on family business is quite extensive. But there are still many questions that remain 

unanswered. An important issue relating to family business development is the desire to bring 

in external expertise in the finance area. It may involve services such as finance manager, 

controller or accountant. In this work the authors have attempted to answer the question of 

why the management of family businesses chooses to bring in external expertise in 

economics. The theory implies that the family business as long reluctant to bring in external 

expertise for the benefit of their own family members. The conclusions to be drawn after 

evaluating responses from eight family business CEOs and externally added staff in finance is 

that they are mostly very much welcoming the appointment of external staff in finance. Most 

of the view implies that without the addition of external staff, the companies would not 

develop as successfully as they have done. They see external staff within the finance area as 

strength for the new knowledge, experience and skills that businesses will benefit from. Many 

CEO: s advocates that you get in a person who can come up with other solutions to the 

problems than the conventional ones, but also a less emotional approach to family business 

affairs, which may be a distinct advantage. New ideas and knowledge will benefit the 

company. However, the personal dynamics of the external competence are of great 

importance to companies in the survey, it should fit into the entrepreneurial spirit and be easy 

to deal with, but still have privacy. Disadvantages as some have pointed out are for example, 

if the externally appointed expert may terminate their service or manipulate the records. 

Given all the laws and regulations that govern todays businesses requires a lot of expertise in 

economics, especially in the consolidated financial statements, taxation, financial statement 

and annual reports. This knowledge can in a few cases be met by family members, but in the 

vast majority of companies, you need to get the skills into the company from outside. 

We believe that our study has given us answers to the questions we had put up on the family 

company's approach to the use of external expertise in economics. Namely, those family 

businesses that want to develop win a lot of hiring external expertise in economics. Not just 

economically but also in many other areas. 

Keywords: Family firm, External financial competence, Corporate governance, Complexity 

of family firms, Succession planning.  
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Sammanfattning 

Forskningen om familjeföretag är relativt omfattande. Men det finns fortfarande många frågor 

som är obesvarade. En viktig fråga som berör familjeföretags utveckling är viljan att ta in 

extern kompetens inom ekonomiområdet. Det kan röra sig om tjänster såsom ekonomichef, 

controller eller redovisningekonom. I detta arbete har vi försökt besvara frågan om varför 

ledningen i familjeföretag väljer att ta in extern kompetens inom ekonomi. Teorin för fram att 

familjeföretag i det längsta drar sig för att ta in extern kompetens till förmån för den egna 

familjens medlemmar. Slutsatserna man kan dra efter att ha utvärderat svar från åtta 

familjeföretags VD:ar samt externt tillsatt personal inom ekonomi är att de till största delen 

ser mycket positivt på tillsättandet av extern personal inom ekonomi. De flesta för fram 

åsikten om att utan att tillsätta extern personal hade bolagen i fråga inte kunnat utvecklas så 

framgångsrikt som de har gjort. De ser extern personal inom ekonomiområdet som en styrka 

med avseende på de nya kunskaper, erfarenheter och kompetenser som kommer företagen till 

del. Det många pekar på i intervjerna är att man får in en person som kan komma med andra 

lösningar på problemen än de konventionella, men även en mindre känslosam attityd till 

familjeföretagets affärer, vilket kan vara en klar fördel. Nya synpunkter och kunskaper 

kommer företaget till godo. Dock är den personliga dynamiken med den externa kompetensen 

av stor vikt för företagen i undersökningen, man bör passa in i företagsandan samt vara lätt att 

ha att göra med, men ända ha integritet. Nackdelar som man har pekat på är till exempel om 

den externt tillsatte experten eventuellt slutar sin tjänst eller manipulerar bokföringen.  

Med tanke på alla de lagar och regelverk som styr företagens vardag krävs en hel del 

specialistkunskap inom ekonomiområdet, särskilt inom koncernredovisning, beskattning, 

bokslut och årsredovisning. Dessa kunskaper kan i ett fåtal fall tillgodoses av 

familjemedlemmar, men i de allra flesta företag är det kompetens man måste få in i företaget 

utifrån.  

Vi anser att vår undersökning har gett oss svar på de frågor som vi hade ställt upp angående 

familjeföretags syn på att anlita extern kompetens inom ekonomi. Nämligen att familjeföretag 

som vill utvecklas vinner mycket på att anlita extern kompetens inom ekonomi. Inte bara 

ekonomiskt utan även på många andra områden.  

Nyckelord: Familjeföretag, Extern ekonomisk kompetens, Bolagsstyrning, Familjeföretags 

komplexitet, Successionsplanering.  
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1 Inledning 

I detta inledande avsnitt ges inblick i vad den här studien omfattar. Den syftar till att ge 

läsaren en uppfattning och förståelse kring syftet med uppsatsen samt de frågeställningar 

vilka ska diskuteras. Först presenteras en bakgrund till ämnet, sedan problemformuleringen 

och därefter beskrivs syftet med uppsatsen.  

1.1 Problembakgrund 

Bolagsstyrning, även känt som Corporate Governance, har under senare år blivit alltmer 

debatterat och större fokus har riktats mot bolagsstyrning. Bolagsstyrning definieras som att 

det finns en maktbalans mellan olika externa och interna intressen, det vill säga principal-

agentrelationer. Detta medför att investerare/företagsledning kan ha olika mål och intressen, 

det existerar informationsasymmetri. Det visar på att bolagsstyrning är komplext, när ägande 

och ledning är åtskilda. Bolagsstyrningens ändamål är att bolag som inte leds av sina ägare 

istället stimuleras till att styras av ägarnas intresse.
1
  

”Corporate governance deals with the ways in which suppliers of finance to corporations 

assure themselves of getting return on their investment” 

Vishny och Schleifer 1997, s.737. 

De flesta undersökningar som har gjorts inom bolagsstyrning har fokuserat på stora 

börsnoterade företag. Bolag som till en övervägande del har en separat relation mellan ägande 

och ledning. Problemet kallas inom den ekonomiska vetenskapen för Principal-

Agentproblemet som innebär att ägarna måste ha kontroll genom en sund bolagsstyrning för 

att företagsledningen ska gå ägarnas önskemål till mötes och inte sina egna. Ett bolag utan en 

sund bolagsstyrning brukar oftast hamna i den riskzon där hazard/asymmetrisk information 

uppkommer.
2
  

Bolagsstyrning i familjeföretag är ett mindre debatterat ämne och mindre fokus har riktats 

mot den styrning som sker i familjeföretag. Forskare hävdar att orsaken till detta beror på att 

agentkostnader i familjeföretag inte är något problem då ägare och ledning är desamma.
3
 

Familjeföretag hanterar sina risker annorlunda än vad andra typer av företag gör, dels för att 

ledning och ägande inte är åtskilda och för att ägarförhållandena/förvaltningen är baserad på 

familjevärderingar och de traditioner som genomsyrar bolaget.
4
  

Familjeföretag kan liknas vid en enastående sammansättning av två samlingar av regler, 

värderingar och förväntningar: familjens och verksamhetens.
5
 Familjeföretag är unika i det 

avseendet att de innehar vissa egenskaper som gör dem ensamma i sitt slag i form av ägande, 

                                                           
1
 Nilsson, S. 2010  

2
 Sloan, R. 2001 

3
 Chrisman, J. J. et al 2004 

4
 Carney, M. 2005 & Schulze, W. S. et al 2003 & Schulze, W. S. et al 2001 & Zahra, S. A. 2005 

5
 Flemons, D. G., Cole, P. M. 1992 & Gersick, K. E. et al 1997 & Tagiuri, R., Davis, J. A. 1982 



2 
 

förvaltning och succession.
6
 Ett exempel som kan nämnas angående den unika egenskap som 

familjeföretag innehar är att, familjeägare delar en önskan om ägarstyrning och kontinuiteten 

av familjeinblandningen i företaget.
7
 En gemensam nämnare för familjeföretag är att ägarna 

verkar vara ovilliga att sälja aktier till utomstående, men även att anlita utomstående expertis. 

Vilket i sin tur kan hålla tillbaka företagets tillväxt och överlevnad på sikt.
8
 Familjeföretag ses 

ofta som konservativa och resistenta mot förändringar. Familjeföretagets entreprenörskap är 

vitalt för företagets framtida tillväxt och lönsamhet men risken med att ta in extern kompetens 

kan vara att förlora familjens förmögenhet under en längre period och kan då hämma 

företagets entreprenörskap och dess aktiviteter. Detta resulterar ofta i att familjeföretag inte 

tar hjälp av extern kompetens.
9
 

Det finns flera argument som stödjer uppfattningen om att familjeföretag kan bevara sin 

entreprenöriella förmåga och fortsätta att engagera sig i riskfyllda projekt och satsningar.
10

 

Empirisk forskning har visat att entreprenörskap är en vanlig egenskap hos många 

familjeföretag. I dagens snabbt föränderliga och mycket osäkra marknader måste 

familjeföretag vara villiga att ta risker för att vidareutveckla företaget i positiv riktning.
11

 

”Without risk-taking, however, the prospects for business growth wane”  

     Ward 1997, s. 323. 

Om familjeföretag tar risker i samma utsträckning som icke-familjära företag är fortfarande 

en fråga som är kontroversiell. Men i den akademiska litteraturen förknippas familjeföretag 

med att de har en svag riskhanteringsförmåga som skadar bolagets livslängd och effektivitet. 

Familjeföretag har även förknippats med att de lider av strategisk tröghet och att de frekvent 

blir riskbenägna
12

 och att en särskilt hög grad av ägande inom familjeföretaget kan utveckla 

ett riskundvikande vid strategiska val.
13

 Familjeföretagets ägande och ledningsstruktur kan 

påverka risktagandet.
14

 Risktagandet påverkas i det avseendet att familjeföretag tenderar till 

att bära färre risker och gör mindre investeringar än de icke-familjära företagen. På denna 

grund finns det starka skäl att riskundvikande är starkare i familjeföretag än i icke-familjära 

företag.
 15

 

Ledningen i familjeföretag brukar ha benägenheten att ha största delen av sina tillgångar 

investerade i företaget och därmed få hela ekonomiska bördan vid misslyckande 

investeringar.
16

 Investeringar såsom internationell expansion, lansering av en ny produkt eller 

                                                           
6
 Chua, J. H. et al 1999 & Steier, L. 2003 

7
 Westhead, P., Cowling, M. 1999 

8
 Corbetta, G., Montemerlo, D. 1999 

9
 Sharma, P. et al 1997 

10
 Aldrich, H. E., Cliff, J. E. 2003 & Rogoff, E. G., Heck, R. K. Z. 2003 & Zahra, S. A. et al 2004 

11
 Hall, A. et al 2001 & Steier, L. 2003 & Zahra, S. A. et al 2004 & Zahra, S. A. 2005 

12
 Meyer, M. W., Zucker, L. G. 1989 

13
 Chandler, A. D. 1990 

14
 Fama, E. F. 1980 & Fama, E. F., Jensen, M. C. 1983 & Jensen, M. C., Meckling, W. H. 1976 

15
 Fama, E. F., Jensen, M. C. 1983 

16
 Gedajlovic, E. et al 2004 
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investera resurser i forskning och utveckling, något som är en nödvändighet för ett företags 

överlevnad och lönsamhet, som senareläggs på grund av oron över ett misslyckande och den 

riskhalt som finns i investeringarna, detta påverkar i sin tur familjens rikedom och välmående 

på ett negativt sätt.
17

 Men det finns mer som står på spel i ett familjeföretag än bara familjens 

nuvarande välstånd. Ledningens risktagande i familjeföretag görs med vetskapen om att 

familjens förmögenhet står på spel och att de därmed äventyrar den ekonomiska och sociala 

välfärden för familjens kommande generationer.
18

 Dessutom kan familjens namn och rykte, 

som ofta byggts upp under flera generationer, kunna äventyras. Denna situation är inte 

detsamma i de företag som inte är familjeföretag, då anslutningen till en bredare familj och 

tidigare och kommande generationer är mindre tydlig.
19

  

1.2 Problemdiskussion 

Bolagsstyrningen i familjeföretag skiljer sig från den vanliga bolagsstyrningen i ett viktigt 

avseende: Viktiga ledare, familjemedlemmar, kan ha flera olika roller i verksamheten.
20

 

Familjeföretag har många funktioner som gör att bolagsstyrningen/förvaltningen är en 

utmaning för verksamheten. Ägande och kontroll har alltså ett nära samband i mindre 

familjestyrda bolag och detta yttrar sig i förhållande till de mål som denna typ av företag 

eftersträvar. Det står klart att företagare har en unik och mycket stark position inom företaget 

och att bolagsstyrningen/ägarstrukturen påverkar produktiviteten/effektiviteten av företaget.
21

 

Dessa typer av företag visar normalt en komplex och en långvarig ägarstruktur som 

domineras av familjemedlemmar, som innehar ledningsposterna. Ägandet växlar från en 

generation till en annan inom familjen och detta orsakar att flera familjemedlemmar har ett 

flertal olika roller inom bolaget som sköter hanteringen och styrandet av företaget.
22

        

Detta innebär att de mest vitala affärsbesluten tas av familjemedlemmarna. Det starka band 

som familjerna har när det gäller ägarstrukturen kan försämra bolagets fokus på de 

ekonomiska målen. Utöver kontroll och övervakning av bolaget så är oftast familjeföretag i 

behov av att utforma styrelseformer som främjar sammanhållningen och som skapar en 

ömsesidig relation. Orsaken till detta är att minska skadliga konflikter som kan uppkomma, 

speciellt vid expansion av bolaget. Det intressanta i det hela är om det krävs en extern person 

med ekonomisk kompetens och erfarenhet från tidigare arbetsuppdrag för att kunna främja 

interna konflkter och förbättra bolagets ekonomiska förutsättningar.
23

 

Familjeföretag har många likheter med andra bolag men det som skiljer dem åt är den 

integration som finns i dessa bolag mellan affärs- och familje relationerna.
24

 De unika 

egenskaper som finns i familjeföretagen kan ibland negativt påverka förmågan att 

implementera åtgärder som behövs vid organisatoriska kriser. Empiriska studier visar att 

                                                           
17

 Schulze, W. S. et al 2002 
18

 James, H. S. 1999 & Schulze et al 2002 
19

 Bartholomeusz, S., Tanewski, G. A. 2006 
20

 Mustakallio, M. et al 2002 
21

 Tagiuri, R., Davis, J. 1996 
22

 Tagiuri, R., Davis, J. 1996  
23

 Mustakallio, M. et al 2002  
24

 Chua, J. H. et al 2003  
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familjeföretag ofta stöter på organisatoriska kriser och som även visar en hög grad av 

företagsmisslyckanden.
25

 Organisatoriska nedgångar resulterar i att det skapas en krissituation 

inom bolaget som i sin tur hotar företagets överlevnad. Orsakerna till att dessa kriser 

uppkommer brukar vara chefer som tenderar att tappa sin ledningsförmåga och motivation, 

och de externa faktorerna, såsom ökad konkurrens, beskylls för att vara den stora källan för de 

resulterande organisatoriska kriserna. Empiriska studier visar dock att majoriteten av 

konkurserna och de kriser som uppstår i bolagen inte beror på externa faktorer, utan på interna 

faktorer.
26

 Istället kopplas organisatoriska misslyckanden med interna problem såsom 

misslyckande med att uppdatera sin produkt, investera i kärnkompetenser och kontroll- 

kostnader.
27

  

Familjeföretag, vars ägarstruktur endast består av familjemedlemmar, som kontrollerar 

ägande och förvaltning av bolaget, har intentioner till att föra vidare dessa poster till den 

yngre generationen i familjen vid generationsväxlingar.
28

 Det finns tre överlappande 

delsystem i ett familjeföretag, som integrerar och samverkar med varandra: affärer, ägande 

och familj.
29

 Familjemedlemmar i familjestyrda bolag verkar i tre roller i bolaget, de är 

chefer, ägare och släktingar. Dessa kallas för hybrid-organisationer, där både affärs- och 

familjerelationer integrerar och samverkar med varandra för att uppfylla både familjens och 

företagets behov.
30

 Traditionellt har denna brist på separation från ägande och ledning lett till 

undersökningar som tyder på att agentkostnader är låga i familjeföretag på grund av ett 

mindre behov av formella kontroll-och styrsystem.
31

 Samtidigt visar det sig att extern 

förvaltning och kompetens är en viktig faktor för att klara sig ur organisatoriska 

krissituationer. Ofta, när det gäller kämpande familjestyrda bolag, upptäcker de att det saknas 

kompetens för att behandla några av sina problem. Även om företagen tenderar till att vara 

mycket kunniga inom den löpande verksamheten så saknar man oftast den nödvändiga, 

bredare kunskapen när man vill utveckla och expandera sitt företag, och förmågan att påbörja 

och kontrollera organisatoriska förändringar.
32

 Ett snabbt sätt att få snabb tillgång till extern 

kompetens är att utnyttja externa källor såsom externa möten eller rådgivningskonsulter. 

Dessa externa källor av extern expertis kan utveckla och stödja familjeföretaget och ge dem 

råd som kan säkra bolagets framtid.
33

  

En vetenskaplig studie tyder på att många familjeägda bolag upplever svåra kriser på grund av 

bristen på extern kompetens och initiativet till nödvändiga förändringar.
34

 Tidsbristen brukar 

oftast vara orsaken till möjligheterna att utveckla kompetens internt inte går igenom. Istället 

kan företag snabbt få tillgång till extern expertis utifrån, antingen genom att anställa en 

                                                           
25

 Ibrahim, A. et al 2001 & Lansberg, I. 1988 & Shanker, M. C., Astrachan, J. H. 1996 
26

 Boyle, R. D., Desai, H. B. 1991  
27
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medarbetare eller få professionell rådgivning via olika rådgivningskonsulter. Den externa 

expertisen kan hjälpa familjeföretag med att minska kostnaderna, realisera de tillgångar de har 

och ändra organisatoriska strukturer och processer. Alternativt kan familjeföretag antälla en 

medarbetare permanent, som inte är någon familjemedlem, och som besitter den kompetens 

som organisationen saknar.
35

 

Tidigare forskning visar på att familjeföretag associeras med en motvilja att anlita extern 

ekonomisk kompetens. Samtidigt finns ofta ett motstånd bland extern ekonomisk kompetens, 

en utbredd förståelse kring svårigheter med att få möjligheten att tillföra sina kompetenser i 

familjeföretagen, då de utgår från att de har ett konservativt tankesätt baserat på familjens 

bästa. Det brukar dock finnas en allmän ovilja hos familjeföretagen att dra nytta av stöd 

utifrån, trots det potentiella värde som man kan dra nytta av.
36

 Vissa ledare i familjeföretag 

känner att de har misskött verksamheten när man tar in extern hjälp. De informella 

sammankomsterna, såsom familjetradition, brukar ha benägenheten att låsa familjeföretag i 

etablerade företagskulturer och mönster, som i sin tur hindrar företaget från att söka externt 

stöd. De känslomässiga och långvariga band som finns mellan familjemedlemmarna kan i 

vissa fall begränsa utvecklingen av ett brett nätverk av externa relationer. Detta kan medföra 

att familjeföretaget drabbas av högre isolering och förmågan att hitta extern hjälp under 

krissituationer minskar markant.
37

 En fallstudie visar också att om ett familjeföretag försöker 

få extern expertis genom att permanent anställa arbetare så uppkommer det en utmaning, det 

gäller att övertyga dem att ansluta sig till familjeföretaget. Externa medarbetare kan vara 

tveksamma till att arbeta för ett familjeföretag eftersom de förväntar sig att bli särbehandlade 

av familjemedlemmarna. Dessutom kan bristande integration av en extern part begränsa 

organisationens förmåga att dra nytta av den externa anställningen och den kompetens som 

den innehar.
38

  

1.3 Problemformulering 

Familjeföretag associeras med en motvilja att anlita extern ekonomisk kompetens. Samtidigt 

finns ofta ett motstånd bland extern ekonomisk kompetens, en utbredd förståelse kring 

svårigheter med att få möjligheten att tillföra sina kompetenser i familjeföretagen, då de utgår 

från att de har ett konservativt tänkesätt baserat på familjens bästa. Frågorna är då, i de företag 

som anlitat extern ekonomisk komptens: 

 Varför väljer ledningen i familjeföretag att anlita extern ekonomisk kompetens?  

 Vad bidrar den externa ekonomiska kompetensen med till familjeföretagen? 
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1.4 Syfte och avgränsning 

Den här studien syftar till att beskriva vad familjeföretag har för inställning till att anlita 

extern ekonomisk kompetens och vad den bidrar med till företaget. Exempelvis att fortsätta 

använda en familjemedlem som VD, controller, ekonomichef, eller tillsätta extern ekonomisk 

kompetens. Studien går inte in på djupet gällande den roll som den externa 

ledningspersonalen har i bolaget då detta inte är i fokus för undersökningen. 
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2 Metod 

I metodavsnittet presenteras och motiveras valet av angreppssätt och insamlingsmetod som 

använts för att genomföra studien. Avsnittet avser att förklara tillvägagångsätt vid 

datainsamlingen som gav grunden för empirin och den teoretiska referensramen.  

2.1 Angreppsätt  

Metodvalet måste stämma överens med studiens syfte och utföras med utgångspunkt i den 

frågeställning som vi har valt att undersöka. Syftet och problemområdet i denna undersökning 

var att få en inblick i varför familjeföretag väljar att anlita extern ekonomisk kompetens och 

vad de bidrar med till familjeföretagen. Studiens syfte och problemområde kunde uppnås 

genom en kvalitativ metod, då en kvantitativ metod inte kunde användas för att besvara 

problemformuleringen och syftet.  

Den kvalitativa metoden lägger stor vikt vid ord och inte kvantifiering under insamling och 

analys av data. Metodens synsätt på teori och forskning är induktivt, med det menas att fokus 

läggs på generering av teorier. Det är större vikt på hur individen uppfattar och tolkar sin 

sociala verklighet. Den sociala verkligheten ses som en ständig föränderlig egenskap som 

hänger ihop med individens skapande och konstruerande förmåga.
39

  Denna metod samlar in 

information för att få en mer gedigen inblick i de problem som ska undersökas. Insamling av 

data sker via en tvåvägskommunikation och det gäller då oftast en intervju mellan forskaren 

och informationskällan.
40

  Den kvalitativa metoden är en öppen metod, där forskaren står för 

den information som samlas in och de värden som tas in hjälper till att bygga upp teorier och 

hypoteser.
41

  

Denna studie syftade till att få en inblick i varför ledningen i familjeföretag valde att anlita 

extern ekonomisk kompetens och vad den externa kompetensen bidrog med till 

familjeföretagen. För att att syftet skulle uppnås med uppsatsen behövde vi använda en 

forskningsmetod som var flexibel och djupgående. Orsaken till varför en kvalitativ metod 

användes var att man genom företagens åsikter fick en djupare förståelse om problemområdet 

och det med hjälp av intervjustudien. Syftet med denna uppsats var att få respondentens 

åsikter och tolkningar när det gällde problemområdet som skulle utforskas. Detta kommer i 

sin tur ge oss och läsarna en djupare inblick i familjeföretagens inställning och uppfattning 

när det gäller tillsättandet av en extern part.
42

 Det bästa sättet för att lösa problemet var att få 

företagens åsikter och uppfattning om det studerade ämnet och därför ansåg vi att den 

kvalitativa metoden var mest lämplig.  

En explorativ studie har till syfte att undersöka de problemområden som inte är tillräckligt 

känd eller som brister i tillfällig kunskap. Den teknik som används för insamling av 

information i denna undersökning är intervjuer och deltagande observationer. En deskriptiv 

undersökning har till syfte att åstadkomma beskrivningar av förhållanden som ägt rum eller 
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som existerar just nu. Man studerar ett ämne där det redan finns grundläggande kunskap.
43

 

Den deskriptiva undersökningen valdes inte till denna studie på grund av att empiri inte skulle 

innehålla redan befintlig information, utan en explorativ undersökning användes istället.      

Till denna studie valdes användandet av en explorativ undersökning då detta skulle ge oss en 

större möjlighet att få en djupare inblick i det problem som skulle studeras och på ett bredare 

sätt få en större förståelse som berörde problemformuleringen. Huvudmålet var att samla in 

den empiri som behövdes för att få en djupare insikt i varför familjeföretag valde att anlita 

extern ekonomisk kompetens och vad den externa parten hade bidragit med till 

familjeföretaget. För att få den information som behövdes, använde vi oss av djupgående 

intervjuer, då fokuserade intervjuer användes. 

2.2 Empirisk datainsamling 

Empirin samlades in genom intervjuer som genomfördes på åtta familjeföretag. De 

familjeföretag som intervjuades hittades via Internet. Familjeföretagen hittades dels genom 

egen kunskap, sökning via Internet och tips från de intervjuade, då det inte finns några 

offentliga listor där man kan sortera ut just familjeföretag. Kriterierna som skulle uppfyllas 

var att företaget var styrt av en familj och att de hade extern ekonomisk kompetens. För att ta 

reda på om familjeföretagen hade extern ekonomisk kompetens så kontaktade vi de berörda 

familjeföretagen via telefon, där vi frågade om de hade tillsatt någon extern ekonomisk person 

i bolaget. De företag som sedan uppfyllde alla kriterier kontaktades genom kontaktlistorna, 

som fanns på familjeföretagens hemsidor, och vi ringde upp de personer som sedan 

intervjuades på plats i företagen. Av de elva företag som kontaktades, tackade tre nej. Orsaken 

till att de avböjde intervjun var tidsbrist och/eller att det studerade ämnet ej var relevant för 

företaget. 

Anledningen till att vi valde besöksintervjuer var för att få en större inblick i hur ledningen i 

familjeföretag valde att tillsätta extern ekonomisk kompetens. En besöksintervju ger till 

skillnad från en enkätundersökning eller telefonintervju, en högre grad av respons på de 

ställda frågorna. Därutöver blir det lättare att korrigera tolkningsfel om respondenten tolkar 

frågan på ett annat sätt än vad vi hade tänkt, på grund av att man har personlig direktkontakt 

och att det lättare skapas en förtrolig stämning vid en besöksintervju. Vid en 

enkätundersökning eller telefonintervju är det högre sannolikhet för missförstånd och 

tolkningsvårigheter och att det då kan vara lättare för respondenten att ljuga eller ”dra en 

vals”.
44

 Besöksintervjuerna har resulterat i att respondenterna har haft lättare att tala om 

eventuellt känsliga ämnen och har varit öppna för följdfrågor, av den orsaken att det är 

enklare för två personer att få personlig kontakt när de fysiskt sitter mitt emot varandra. På 

grund av detta kommer det att ge oss och läsarna en djupare förståelse och innebörd över det 

studerade ämnet.
45
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Vi har intervjuat åtta familjeföretag som innehar extern ekonomisk kompetens, orsaken till att 

så många företag intervjuats, var att få en djupare inblick och förståelse över det problem som 

studerats. Ju fler företag desto fler åsikter och uppfattningar har det resulterat i och att man 

har fått fler infallsvinklar och inställningar från olika företag med olika bakgrund. Utöver de 

grundläggande frågorna
46

 har även följdfrågor använts för att få en mer detaljerad och 

fullkomlig empiri. De grundläggande frågorna har ställts till de företag som har extern 

ekonomisk kompetens, allt utifrån den problemformulering som denna studie innehar. 

Respondenterna har varit ägare av företagen samt externt tillsatta personer.  

Orsaken till att vi har valt att intervjua både ägare och de externa personerna har varit för att 

få två infallsvinklar som ger en mer intressant inblick i hur båda parterna ser på extern 

kompetens.  

Insamling av data skedde via fokuserade intervjuer. Med en fokuserad intervju menas att 

respondenten kommer att ha en viss frihet att prata om det som är viktigt för honom eller 

henne, detta är av stor betydelse. Det har resulterat i en struktur i intervjuerna där alla 

ämnesområdena och teman togs upp. I dessa typer av intervjuer valde vi ut de teman som 

skulle täcka intervjuens gång. Svarspersonen fick en hel del frihet, men inom de gränser som 

strukturen utgjorde. Vi har under intervjuerna ställt vissa frågor, men respondenten har haft 

tidsutrymme att tala fritt om de frågor och tankar som kom fram under intervjuns gång. 

Fördelen med denna intervju var att allt planerades i förväg, såsom struktur och utformning av 

intervjuerna. Detta resulterade i att analysen sedan blev lättare att genomföra.
47

  

2.3 Insamling för teoretisk referensram 

De källor som har använts till den teorietiska referensramen har varit vetenskapliga artiklar 

som har behandlat extern kompetens och familjeföretag. Tidskrifter som har varit till stor 

hjälp har varit Family Business Review, International Journal of the Economics of 

Business, Journal of Business Venturing, Entrepreneurship Theory & Practice och Journal of 

Business Venturing. Nyckelorden har varit Family firms, Corporate governance, Governance 

in family firms, Family firms view on external risk-taking, external competence in family firms 

och external competence. När det gäller vetenskaplig litteratur så har vi använt oss av 

litteratur som har behandlat familjeföretag, bolagsstyrning och extern kompetens. Den 

primära källan till den litteratur som har ansetts pålitlig och relevant har varit genom sökandet 

på bibliotekets hemsida och genom att studera andras uppsatser. Den teoretiska referensramen 

har använts som ett underlag för att få mer djupgående diskussioner och argumentation i 

analysen.  
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2.4 Trovärdighet 

Vi har undersökt de åsikter och synpunkter som ledningen i familjeföretag har, när det gäller 

tillsättandet av extern ekonomisk kompetens. Vi har genomfört denna undersökning via en 

intervjustudie. Intervjuerna har skett på plats i företagen, de öppna besöksintervjuerna har gett 

stora datamängder i form av anteckningar och bandupptagningar. Det har resulterat i att vi fått 

en klar form av individualisering, som exempelvis den enskildes inställning och 

uppfattningar. Vi har använt oss av samma frågor och följdfrågor till alla respondenter i de 

företag som undersökts. För att intervjustudien skulle bli så metodisk som möjlig, intervjuade 

endast en av oss respondenterna under alla intervjuer och den andra personen antecknade och 

skötte bandupptagningarna. Vi var även öppna till följdfrågor i hänseende till de svar som 

togs upp under intervjuens gång. Vi utformade frågorna på ett sätt som gjorde dem tydliga 

och klara, så inte någon oklarhet uppstod. Med tanke på att intervjuerna skedde på plats i 

företagen så har det påverkat uppsatsens trovärdighet på ett positivt sätt.
48

 Orsaken till detta är 

att respondenterna tycks ha lättare att tala om känsliga ämnen i intervjuer ansikte mot ansikte 

än i telefon.
49

 Av den anledningen var det bäst att använda sig av öppna intervjuer, då 

undersökningen innehöll många öppna frågor. Vi har återgett respondenternas svar 

ordagrannt. En kvalitativ studie kan gå in mer på djupet än vad en kvantitativ studie kan göra, 

då en kvalitativ studie inte bara fångar upp det mest uppenbara, utan även nyanser, vilket den 

kvantitativa metoden inte är kapabel till.
 50

 

De respondenter som vi valde ut, var personer som var familjemedlemmar och externt tillsatta 

personer, som sitter i ledningen i familjeföretagen. De är insatta i den dagliga verksamheten 

och anses då ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att ge de svar som vi var ute 

efter. Vi gjorde intervjuerna via besöksintervjuer, detta har påverkat arbetets trovärdighet 

positivt, då vi har kunnat tyda ansiktsuttryck och kroppsspråk från respondenterna.
51

 

2.5 Källkritik 

För att göra en bedömning om fakta eller upplevelser var sannolika behövde vi förhålla oss 

kritiska till dokumenten. Källkritiken innebär att vi måste ta reda på när och var dokumenten 

tillkommit.
52

 Den källkritiska principen handlar om fyra kriterier. Det första kriteriet är 

äkthet, vilket innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara. Det andra är 

tidssamband, det innebär att ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans 

berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. Det tredje är 

oberoende, det innebär att källan ska stå för sig själv, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. Det fjärde och det sista kriteriet är tendensfrihet och det innebär att 

man inte ska ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten på grund 
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av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen att förvränga 

verklighetsbilden.
53

  

Vi har valt källor som akademiskt i hög grad ses som trovärdiga källor. Detta hänger ihop 

med vilken kunskap och kompetens de vetenskapliga källorna har. Den litteratur som vi har 

valt och som ligger till grund för teorin har en stark koppling till det ämne som studeras.  När 

det gäller datainsamlingsmetoderna, har vi använt oss av flera olika källor, det är viktigt att 

inte förlita sig på bara en källa. Om helheten ska bli bra är det viktigt att ha ett flertal olika 

källor som balanserar varandra. Om källorna ger olika bilder måste vi bedöma de olika 

källornas kvalitet, vilka egenintressen som spelar in, vem som är mottagare och om det är 

primärkällor.
54

 Detsamma gäller de vetenskapliga artiklar som behandlar studiens ämne, de 

uppfyller alla vetenskapliga krav.
55
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3 Teoretisk referensram  

I detta avsnitt ska vi presentera de teorier som studerats som sedan ska tillämpas som grund 

för analysen. I inledningen beskrivs familjeföretaget och dess styrning, därefter ledningen i 

familjeföretag och behovet av extern kompetens.  

3.1 Familjen och företaget 

För att kunna utföra vår studie i familjeföretag bör därför först en definition ges av vad ett 

familjeföretag är. Inom vetenskaplig litteratur finns mycket skrivet om just familjeföretag. 

Just hur fenomenet familjeföretag ska definieras har varit föremål för mycket diskussion. 

Svårigheter med att föra statistik över familjeföretag är det ena. Skattemässiga aspekter det 

andra då generationsväxlingar i familjeföretag lett till att man måste kunna skilja 

familjeföretag från övriga företag. Det finns inga enhetliga definitioner av begreppet 

familjeföretag. Detta beror på att inom familjeföretag varierar det ganska stort när det gäller 

ålder, storlek och målsättning.
56

 

I den friaste definitionen har familjeföretag definierats som företag där en viss familj har 

makten (innehar exempelvis 51 % av rösterna). Man har emellertid inte nöjt sig med den här 

definitionen utan även andra kriterier har satts upp, som exempelvis att företaget ska ha gått 

igenom en generationsväxling (det vill säga gått från en familjegeneration till en annan). I 

verkligheten kan ett företag under livscykelns gång, ifall familjens ägarskapsandel och 

engagemang ökar, utvecklas till ett familjeföretag. Å andra sidan kan det också bli så att ett 

företag grundas som familjeföretag men när nya ägare tas in flyttas en del av familjens 

ägandeandel över på utomstående och därmed försvagas företagets position som 

familjeföretag.
57

 

Ett familjeföretag kan definieras på ett flertal olika sätt. Sharma kom fram till att de flesta 

definitioner kretsar kring den roll som familjen spelar när det gäller att skapa resurser och 

möjligheter samt i utvecklingen av visioner och kontrollmekanismer.
58

 I grunden skiljer man 

på två system: familjen och affärslivet. Varje system har sin egen karaktär och struktur. Där 

de överlappar varandra måste de inblandade individerna uppfylla kraven från båda systemen. 

Två-cirkelmodellen av Lansberg visar hur sambandet mellan familjen och företaget kan se ut.
 

59 
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Figur 3.1 

 

     Lansberg, 1983. 

3.2 Familjen, företaget och ägandet 

Taiguri och Davis introducerade en annan aspekt till modellen genom att skilja mellan 

företagets organisation och ägare.
60

  De hävdade att denna definition behövdes för att mer 

exakt beskriva verksamhetens sida av familjeföretaget. Att arbeta i ett företag (som chef eller 

anställd) och äga företaget, är två olika funktioner som är förknippade med olika sociala 

enheter. Deras samspel kan definiera familjeföretaget lika mycket som förhållandet mellan 

familj och företag.
61

   

Figur 3.2 

 

       Taiguri & Davis, 1996. 
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Även om 3-cirkelmodellen i sin ursprungliga form illustrerar idén om de samverkande 

delsystemen i en familjs affärssytem, så förklarar den inte de samverkande ideologierna i ett 

familjeföretag.  

3.3 Familjen, företaget, ägandet och utövandet av kontroll 

Enligt ”Klein modellen” består ett familjeföretag utav fyra dimensioner som tillsammans 

samverkar och integrerar sig med varandra. Dessa fyra dimensioner är: familj, ägande, 

ledarskap och affärer. Det finns två viktiga fördelar med denna modell som gynnar 

familjeföretagets styrning. Det första är att modellen lägger stor vikt vid samspelet mellan de 

fyra dimensionerna och inte enbart riktar fokus på den enskilda individen i familjeföretaget. 

Familjen har en stark påverkan på företaget, antingen genom ägande funktionen (I), och 

specifikt av den styrfunktion som kan bemannas via styrelsen, eller via ledningsfunktionerna 

genom att inta positioner inom högsta ledning (II). Men på grund av att ägarna och VD inom 

familjeföretagen oftast till majoritet är familjemedlemmar kan företaget ha en inverkan på 

familjen genom båda dimensionerna (III och IV).
62

  

Ägande och ledningsfunktionerna inom familjeföretaget har ett samband med varandra genom 

affärssystemet. Ett exempel på att styrfunktionerna ägande och ledning är relaterade till 

varandra är att styrelsen utgör en ägarfunktion, som i sin tur väljer VD för verksamheten och 

VD ger regelbunden feedback till styrelsen. Det som är speciellt intressant med detta är att 

delsystemens samverkan och interaktion symboliserar grunden, källan till både konflikt och 

makt. En annan aspekt som skiljer sig från de resterande modellerna är att fyr-cirkelmodellen 

har en extra dimension, som är ledarskap. Ledarskap och affärer anses vara två skilda system i 

denna modell på grund av att ledarskap och affärer har sina egna skilda, separata livscykler. 

Huvuduppgiften i familjeföretagets styrning är att kontrollera och samordna de fyra 

dimensionerna till en enhet. Vissa avvikelser på styrningsnivå i förhållande till samordning 

och kontroll kan leda till att organisationer kollapsar.
63

  

Bolagsstyrningen i familjeföretaget har olika mekanismer till sitt förfogande, med hänsyn till 

de olika livscyklerstadierna de fyra dimensionerna innehar – familj, ägande, ledarskap och 

affärssystem. Familjemöten, familjeråd och familjeförsamlingar är de tre styrningsroller som 

håller familjeföretaget i balans och som styr upp samordningen av de interna relationerna i 

familjeföretaget. De hjälper även till med att särskilja familjen och verksamheten på vardera 

sidan. Familjeföretagets institutioner och styrningsmekanismer användas för att fullgöra 

samordning av relationerna inom familjen, den som utgör den vitala rollen inom familjen är 

familjeträffar. Under de första åren av verksamheten är institutionerna informella men på sikt 

kommer familjen inrätta formaliserade möten när företaget expanderar och växer. Syftet med 

dessa möten är att samla ihop familjen och främja utbyte mellan medlemmarna, inte bara när 

det gäller företagsfrågor, utan också om familjefrågor.
64
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Figur 3.3 

 

     Fahed-Sreih 2009, s. 52. 

3.3.1 Ideologierna i familjeföretaget 

För att kunna undersöka familjeföretaget mer ingående kan man definiera familjeföretaget 

som en ideologisk triangel. Triangeln beskriver ett familjeföretag som en ideologisk 

kombination av entreprenörskap, managerialism och paternalism. De tre ideologierna delar 

vissa likheter men är även olika på flera sätt, i det avseendet gällande grundläggande 

skillnader i rationaliteter – familj, affärs- och ägarsynpunkter. Dessa ideologiska krafter kan 

lätt skapa konflikter.
65

  

”A consistent and permanent way of perceiving and appreciating the world that, 

accompanied by emotional commitment, generates a specific mode of conduct” 

    Johannisson & Huse 2000, s. 356.  

I entreprenörskap är de centrala delarna att förverkliga möjligheter och uppnå dem. Fokus 

ligger även på att experimentera, skapa nya och förnya gamla möjligheter genom innovation, 

risktagande och tillväxt.
66

  I managerialism ligger nyckelaspekterna på administrativa rutiner, 

strukturer och institutioner, resursfördelning och lönsamhet, effektivitet och pengar.
67

 I 

paternalism ligger fokus på skydd och förmyndarskap, familjeinstitution, traditioner och 

ägande.
68

 Dessa tre ideologier kan sammanställas i en triangel som beskriver hur de 

samverkar och integrerar i ett familjeföretag. 

Figur 3.3.1 

 

     Johannisson 1999, s. 6. 
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Paternalism används huvudsakligen för att beskriva vilken effekt en paternalistisk ledarstil 

har i ett familjeföretag. En person som innehar en paternalistisk ledarstil, är en person som 

tror på en taktik att kontrollera andra människor i ett faderligt sätt genom att förse dem med 

vad de behöver, men människorna får lite eller ingen valfrihet.
69

 Det vill säga att paternalism 

har en policy att härska och styra människor för att skydda dem och att de inte ges någon 

valfrihet till människorna. En paternalist är benägen att fatta beslut för de människor han 

förfogar över eller anställer genom att ta bort deras personliga ansvar. Den paternalistiska 

ideologin är en skyddande och dominerande ideologi.
70

 I paternalistiska förhållanden i 

familjeföretag kan ägaren bete sig som en diktatorisk eller tyrannisk chef och i extrema fall 

ser han sig själv som den enda tänkande individen i familjen. Fokus ligger på reglering och 

styrning av underordnade, detta kan leda till en situation där ägaren omges av människor som 

är upprörda och som bär ilska inom sig. Orsaken till detta beror på upprepade och 

förödmjukande upplevelser av paternalism, som har resulterat i en känsla av att man är 

oduglig och hjälplös. Dessa människor kan vara både familjemedlemmar och icke-familjära 

medlemmar.
71

 I allmänhet kännetecknas den paternalistiska ledaren som egoistisk, 

självcentrerad och hänsynslös, främst för att kompensera sina inre känslor av otillräcklighet. 

Det dominerande målet inom paternalism är att att kontrollera och hålla verksamheten inom 

familjen.
72

 Den managerialistiska ideologin kan beskrivas som kalkylerande och övervakande 

men Mintzberg menar att chefsarbetet kan vara långt borta från denna ideologi. Mintzberg 

egna definition av en chef är en person som ansvarar för en organisation eller en av dess 

underenheter.
73

 I managerialism är verksamheten vanligtvis uppbyggd på ett mekaniskt och 

funktionellt sätt, dessa förbindelser styr resurser och relationer.
74

 Det finns ett samband 

mellan managerialism och entreprenörskap. Sambandet är ofta relaterade till människors 

ambitioner och behov av prestation, det vill säga ju mer man önskar uppnå, desto högre blir 

intentionerna.
75

 Familjeägares ambitioner kan skilja sig från den icke-familjära ägarens 

intentioner och kan då skapa vissa spänningar mellan managerialism och entreprenörskap. 

Men de har en gemensam faktor, och det är intentionen till att lyckas, strävan för att lyckas 

och uppnå mål. Entreprenöriella intentioner är starkt baserade på en lönsam idé eller en 

ouppfylld önskan medan ledningens ändamål bygger på bedömningar i samband med målen 

för en organisation.
76

  

 ”The concept of organization combines management to the processes which can be specified 

as collective change involving future-orientation, intentionality, and the need to succeed" 

     Kyro 1995, s. 143.  
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Entreprenörskap innebär förmågan att identifiera och gripa en affärsmöjlighet, att göra 

nödvändiga planer och att genomföra dem. Entreprenörsanda innebär innovativitet, 

proaktivitet, risktagande och en vilja att växa.
77

 Entreprenörskapet är normalt starkt under den 

första generationen av ett familjeföretag, även om det inte nödvändigtvis överlever till 

kommande generationer.
78

 Ofta ser en entreprenör möjligheter där andra inte gör det och utför 

satsningar i nya territorier av affärer med en utmanande vision i åtanke. En entreprenörs 

vision är normalt inte en strategisk plan utan det är ett framtida tänk och önskemål som inte är 

förutsägbara.
79

  

“Entrepreneurialism is an ideology of venturing. It is a strong combination of visionary 

opportunity – seeing and intentional action – orientation. Willpower, intuition and alertness 

characterize this ideology, where structuring of activities is organic and holistic and 

associative knowledge are used as a competence alongside any formal knowledge”  

    Johannisson & Huse 2000, s.357. 

Det finns ett samband mellan entreprenörskap och paternalism, nämligen emotionalitet. 

Emotionalitet skapar exempelvis engagemang och fungerar som en stark psykologisk kraft 

inom familjeföretag. Det finns två olika miljöer som en entreprenöriell aktör kan hamna i, 

antingen kan aktören bli omgiven av människor som är glada och hängivna eller i en miljö där 

aktören ogillas av människor och ses som ett hot mot deras framtid.
80

 Känslor är starka, 

instinktiva eller psykiska känslor. Många av banden mellan familjemedlemmarna är 

emotionella, detta medför att familjeföretag som helhet har större risk att drabbas av 

upphetsning av känslor. Känslorna kan i vissa situationer ta över individens intellekt, i det 

avseendet att de människor som är inblandande i ett familjeföretag kan motiveras mer och 

agera på ett sätt där känslorna tar över individens intellekt.
81

 Familjeföretaget verkar vara en 

arena innehållande ifrågasättande och kontrasterande ideologier. Detta behöver inte betyda att 

ideologierna strider mot varandra, utan Johannisson & Huse poängterar: 

”The outcome of this ideological contest, if properly orchestrated, is an energized and more 

competitive family business”  

    Johannisson & Huse 2000, s. 353.  
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3.3.2 Styrning i familjeföretag 

Bolagsstyrning inom familjeföretag har många funktioner som gör dess styrning en 

svårhanterad och en särskilt utmanade uppgift. Majoriteten av de flesta familjeföretag har 

oftast en komplex och långvarig ägandestruktur som involverar familjemedlemmar, ledning 

och styrelse. Ägandet inom ägarfamiljen överförs oftast från en generation till en annan inom 

familjen. Ägarna och familjemedlemmarna inom familjeföretaget brukar i stor utsträckning 

inneha flera olika roller inom bolaget, för att hantera och styra företaget.
82

 Det brukar även 

vara så att de familjemedlemmar som är chefer för familjeföretaget oftast gör de mest vitala 

affärsbesluten. Fokus på de ekonomiska målen kan försämras om den känslomässiga 

involerveringen på ägandet blir för stort.
83

 Utöver ledningens övervakning och kontroll av 

familjeföretaget måste bolaget sträva efter behovet av att utveckla styrelseformer som främjar 

sammanhållningen och den gemensamma synen inom familjen och som därmed minskar de 

skadliga konflikterna inom bolaget.
84

 Forskningen behandlar möjliga skiljaktigheter av 

intressen mellan ägare och ledning på grund av separationen av ägande från kontroll. Denna 

process skapar emellertid agentproblem på grund av chefernas egenintressen.
85

 Agentteorin 

menar att det inte existerar någon social relation mellan ägare och chefer inom familjeföretag, 

men det har kritiserats för det påståendet att ignorera effekterna av goda sociala relationer 

som kan finnas hos ägare och chefer. Dessa interna relationer inom bolaget är oerhörd vitala 

då det gör möjligt för företaget att bygga upp starka informella styrningsformer som 

kompletterar de formella systemen. Då styrelsen, ledningen och ägandet tillhör samma familj, 

är dessa interna relationer viktiga för familjeföretagets fortlevnad.
86

 En gemensam vision 

skapas på grund av sociala interaktioner mellan ägarens familjemedlemmar som kan förbättra 

kvaliteten på företagets strategiska beslutsfattande och högsta ledningens engagemang för ett 

framgångsrikt genomförande av strategier.
87

 

”Both the business and the family are in need for governance for safeguarding the owner-

family´s long-term interests”  

     Lansberg 1999, s. 281. 

3.4 Behovet av extern kompetens 

Syftet med denna formel är att familjeföretagen ska vara beredda på de oväntade händelser 

som kan uppkomma i samband med företagets komplexitet. Det är händelser som inte kan 

förhindras, utan det gäller för familjeföretaget att vara förberedda när det väl inträffar. Denna 

formel hjälper till att skapa en struktur i bolaget, anpassad för företagets komplexitet. När 

komplexiteten i familjeföretaget ökar, så blir det ett större behov av struktur inom bolaget. 

Det resulterar i en bättre hantering vid strukturella risker som medföljer ett komplext 
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företag.
88

 Familjeföretag blir större och komplexare med tiden, familjemedlemmar tillkommer 

och andra pensioneras.
89

 

Figur 3.4   

       

 + 

 

    (Gimeno et al., 2010, vår översättning)  

Målet för alla familjeföretag är att minimera den strukturella risken. Ju mer komplext 

familjeföretaget blir, desto mer måste familjen fokusera på strukturella risker. En bra struktur 

inom familjeföretag innebär att de enklare hittar lösningar till de problem som kan uppkomma 

i framtiden. Därför måste företagets struktur stämma överens med nivån på familjens och 

företagets komplexitet för att det ska bli möjligt att upprätta en stabil struktur inom bolaget. 

Den strukturella risken uppkommer när ett familjeföretag inte har en utvecklad nivå av 

komplexitet. Ju större gapet är mellan dessa två faktorer, desto större risk är det att 

familjeföretaget inte är beredda på de riskfyllda situationer som kan uppkomma i kommande 

tid. Denna strukturella risk kan på tre sätt minskas och det är genom att minska komplexiteten 

i familjen, minska komplexiteten i företaget och utveckla företagets struktur. Det som är det 

intressanta för oss i denna studie är just strukturutvecklingen, i det avseendet hur extern 

ekonomisk kompetens inom familjeföretag kan vara ett sätt att stärka företagets struktur.
90

 

Extern förvaltning och kompetens är en viktig faktor för att klara sig ur organisatoriska 

krissituationer. Familjeföretag upptäcker att de saknar kompetensen för att behandla några av 

sina problem. Företagen klarar sig i den dagliga verksamheten men saknar oftast den externa 

kompetensen när man vill utveckla och expandera sitt företag. Den externa kompetensens 

kunskap och erfarenhet behövs när man vill genomföra organisatoriska förändringar.
91

 Ett 

snabbt sätt att få snabb tillgång till extern kompetens är att utnyttja externa källor. Dessa 

externa källor av extern expertis kan utveckla och stödja familjeföretaget och ge dem råd som 

kan säkra bolagets framtid.
92

 Det brukar vara så att orsaken till att familjeföretag inte lär upp 

medlemmarna internt är på grund av tidsbristen som uppstår och är oftast orsaken till varför 

utomstående expertis tas in i familjeföretagen.
93

 

Att tillsätta personer som inte tillhör familjen på viktiga poster, kan vara ganska känsligt sett 

utifrån familjeperspektivet. I en undersökning gjord kring två familjeföretag i USA som 

behandlade turnaround-situationer, kom man fram till ett antal intressanta slutsatser. 
94

 Då de 
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båda företagen, ett möbelförsäljningsföretag och ett mejeri, stod inför ekonomiska svårigheter 

valde båda att anlita extern expertis med fokus på turnaround-kunskap.  Dessa insatser bidrog 

till att rädda företagen från att gå under. De externa specialisterna hjälpte företagen med att 

reducera kostnader, avyttra tillgångar, att repositionera företagen på marknaden samt att 

förändra strukturer och införa nya arbetsprocesser.  

George Smith, VD för Fine Furniture, uttryckte det hela så här:  

”So, we stepped out of the box and hired Susan Martin [external manager]. We had a 

headhunter find her for us. She did a fantastic job and weathered a rough storm. She was so 

professional“ 

    Cater & Schwab 2008, s. 41. 

Greg Hoffman, vice VD för Quality Dairy, sade så här:  

”After a year and a half, I said “Dad we need to get someone in here to organize this thing a 

little bit better”…. [We] hired Mr. Podesta to come help us get our company back on track – 

to organize us… So, he came aboard really as a mentor to me and Cindy, to teach us, to teach 

us to organize ourselves“ 

    Cater & Schwab 2008, s. 41. 

Tom Podesta hade 30 års erfarenhet från industrin när han fick uppdraget att vända Quality 

Dairy. En viktig faktor som han tog upp i detta arbete var att integrationen in i 

familjeföretaget gick smärtfritt.  

”I feel like I’m a part of the family, even though I don’t have a Hoffman name. They have 

treated me as though I am a member of the family” 

    Cater & Schwab 2008, s. 42. 

I många familjeföretag tvekar man inför att ta in externa medarbetare. Men det kan få positiva 

effekter genom att man kan stärka företagets externa nätverk.  

I möbelföretaget från exemplet ovan, sågs det som tvunget att reducera kostnadsmassan i 

företaget genom att låta två bröder pensionera sig, vilket ledde till en hel del bråk inom 

familjen. I mejeriföretaget beslöt VD:n att köpa ut sina bröder, genom att belåna företaget, för 

att få rätsida på ekonomin. Detta fick till följd att firman blev av med en hel del löpande 

kostnader samt ökade skuldsättningen men man förlorade även expertis i form av uteblivna 

managementkunskaper som bröderna besatt.  

Personer som anställs utanför familjen kan vara tveksamma inför att arbeta inom ett 

familjeföretag då de förväntar sig att bli behandlade på ett annat sätt än familjemedlemmar i 

företaget. Å andra sidan kan en person som kommer utifrån och som inte kan anpassa sig till 



21 
 

familjens värderingar, begränsa företagets möjligheter att dra nytta av den externa expertisen 

till fullo.
95

  

Enligt författarna av ovanstående artikel var det inte förrän de båda företagen stod inför en 

kris som de började fundera på att ta in extern expertis. Hade de tagit in extern expertis långt 

innan hade någon kris kanske inte ens uppstått i företagen, då en person utifrån saknar de 

känslomässiga bindningar till företaget som familjemedlemmarna har. 
96

 

3.4.1 Familjens komplexitet  

Det finns sex olika indikationer på vad som kännetecknar familjens komplexitet:
97

 

1. Antal familjemedlemmar 

2. Olikheter i livscykelstadier  

3. Antal släktgrenar och familjer 

4. Olika roller 

5. (Olika livshistorier)
98

  

6. Olika intressen 

  

Antal familjemedlemmar  

Ju fler medlemmar en familj består av, desto mer komplext blir företaget. Med tilltagande 

antal medlemmar i familjen ökar sannolikheten för oenighet. En familj med 15 medlemmar 

kommer ha fler problem och oenigheter än en familj som består av 5 medlemmar. 

Grundorsaken till detta beror på att medlemmarna i en stor familj tillhandahåller fler individer 

med olika intressen och åsikter och det resulterar i en oenighet bland medlemmarna.
99

  

Olikheter i livscykelstadier  

Familjens komplexitet påverkas av att familjemedlemmar befinner sig i olika stadier i livet 

och det bidrar till ökad komplexitet. Familjemedlemmar med barn i 5-års ålder har 

förmodligen inte samma syn på saker som de som har barn i 25-års ålder. På grund av detta 

har man olika behov av trygghet och utveckling. De olika stadierna bidrar även till en 
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varierande åsikt om omvärlden och en svårare förståelse för att förstå andra medmänniskor 

som är i en annan stadie i livet.
100

 

Antal släktgrenar och familjer 

Ju fler familjer som är involverade i verksamheten desto högre blir komplexiteten. Det är 

skillnad när det är enbart en familj med sina barn som styr verksamheten, jämfört med när 

flera släktgrenar ska samsas och komma överens om att styra verksamheten. Lojaliteten mot 

den egna familjens intresse är större än hela släktens och verksamhetens intresse. 

Komplexiteten ökar ytterligare om varje familj i sig grenar ut sig och har sina egna drag 

utifrån varje familjs speciella erfarenheter.
101

 

Olika roller 

En person kan ha flera olika roller i en familj. Ett familjeföretag som består av föräldrar och 

barn är betydligt mindre komplexa än familjeföretag som består av exempelvis farbröder, 

fastrar, kusiner och sysslingar. Banden mellan syskon är betydligt starkare än mellan kusiner, 

av den orsaken att ju närmare släktskap desto större känslomässig bindning och det resulterar 

i mindre komplexitet.
102

 

Olika livshistorier 

Människor har olika livsbakgrunder. Varje person formas av sina tankar och handlingar. På 

grund av detta tolkar olika individer saker på olika sätt. Om familjemedlemmar har olika 

utbildning, karriärer eller vuxit upp i andra länder, kommer detta att få en effekt på företagets 

komplexitet. Större skillnader i livshistorier bland medlemmarna i familjeföretag resulterar i 

en högre komplexitet i familjen.
103

  

Olika intressen 

Familjemedlemmar kan ha olika intressen av när det gäller relationen mellan företaget och 

varje familjemedlem. Det kan handla om ekonomiska fördelar, prestige, makt, personlig 

tillfredsställelse och framtida rättigheter. Ju bredare familjegrupperna är desto mer ökar 

komplexiteten av de varierande interna intressena bland familjemedlemmarna.
104
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3.4.2 Företagets komplexitet 

Företagets komplexitet består av sju faktorer:
105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storlek 

Företag med 100 anställda är mer komplext än ett företag med 10 anställda, det vill säga ju 

fler anställda och högre omsättning företaget har, desto större blir komplexiteten.
107

  

Antal arbetsplatser 

Ett företag med många arbetsplatser är mer komplext än ett företag med ett fåtal. Det fysiska 

avståndet mellan aktiviteterna höjer komplexiteten.
108

 

Grad av diversifiering  

Ju högre antal produkter/teknologier som företaget innehar desto högre risk är det att något 

går fel. Ett diversifierat företag har högre komplexitet än ett specialiserat företag.
109

  

Internationaliseringsgrad 

En högre internationalisering inom familjeföretag är mer komplext än ett företag som verkar 

på en lokal marknad. Svårigheterna består i olika kulturer, lagar, språk, valutor och 

tidszoner.
110
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Integration av värdekedjan  

Ett företag som utför flera olika aktiviteter i värdekedjan såsom anskaffning av råmaterial, 

tillverkning, design och distribution, har en högre komplexitet än ett företag som enbart 

inriktar sig på inköp och försäljning och som har fokus på en eller fåtal aktiviteter i 

värdekedjan.
111

 

Kunskapsnivå 

Ett företag som innehar en högre kunskapsnivå och som är aktiv i en kunskapsintensiv 

marknad är mer komplext än ett företag som utför ett arbete som inte kräver så hög 

kunskap.
112

 

Typ av bransch 

Den bransch som familjeföretaget är aktiv inom avgör även graden på komplexitet. Ett företag 

som är aktiv inom en bransch med hög teknologisk utveckling har högre kompexitet än ett 

företag som driver en livsmedelhandelsbutik.
113

  

3.4.3 Strukturutveckling  

Strukturutveckling definieras som utvecklingen av intern kapacitet för självorganisering inom 

ett familjeföretag. Strukturen i ett familjeföretag innehåller fem kategorier:
114

 

1. (Institutionalisering)
115

 

2. Familje/företags differentiering 

3. Ledningsmetoder 

4. (Kommunikation)
116

 

5. Succession 
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 Institutionalisering kommer inte att tas med i analysen av den orsaken att denna studie är begränsad och att 

en del av de företag vi har intervjuat inte har den storleken där sannolikheten att dessa institutioner ingår är så 

stor. 
116 Då denna studie är begränsad kommer inte kommunikation att tas med och behandlas i analysen av den 

orsaken att det krävs en stor inblick i företaget för att förstå nivån på kommunikationsutvecklingen. 
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1. Institutionalisering  

När familjeföretaget expanderar så behövs det en formaliserad styrningskontroll för 

beslutsfattande. Den direkta relationen mellan familjen och företaget blir otillräcklig och 

åtgärder behövs för att stärka bandet mellan dessa två parter. Vid sådana situationer måste det 

ske en reglering och det görs bäst med ett ordentligt och effektivt beslutsfattande och att 

fastställa regler vid åtgärder. Institutionalisering av styrning handlar om funktionen och 

sambandet mellan fyra kategorier, och om hur effektivt de presterar. Dessa institutioner är 

familjeråd, styrelse, ledningsutskott och familjens konstitution.
117

  

2. Familje/företags differentiering 

Denna kategori syftar på familjemedlemmarna som är anställda i verksamheten, är kapabla att 

urskilja sin roll i familjen och sin roll i företaget. Det vill säga om det är kapabla att 

differentiera sina rättigheter och skyldigheter, och hur de ska agera vid olika sammanhang.
118

 

Särskiljningen mellan familje- och företagsrollen baseras på tre olika dimensioner: arbets-

differentiering, ägarbekräftelse och familjens ansvarighet. Arbets-differentiering belyser de 

familjemedlemmar som är involverade och anställda inom verksamheten, om de är det på 

grund av sitt släktskap eller kompetens. Ägarbekräftelse innebär erkännandet av deras 

rättigheter till att ha den högsta positionen och makten inom bolaget. Ägarna har tre 

fundamentala rättigheter, det första är rätten till information om företagets utveckling, det 

andra är rätten att vara med i beslut som rör ägarens egendom och det sista är att ägarens rätt 

till utdelning på satsat kapital. Med familjens ansvarighet menas att familjemedlemmar som 

har en post inom företaget utvecklas på ett professionellt sätt. Det vill säga att 

familjemedlemmen ”skyddas” inte på grund av att den individen tillhör ägarfamiljen. Man 

kollar på insatsen och prestationen hos den individen och utför åtgärder om arbetsinsatserna 

inte är tillräckliga, oavsett om personen tillhör ägarfamiljen eller inte.
119

 

3. Ledningsmetoder 

När familjeföretaget expanderar och blir mer komplext, så ställs det andra krav på ledningen 

och dess funktion. Denna utveckling av ledningen delas in i två dimensioner: 

professionalisering av ledningsmetoder och informationsstrukturering. Professionalisering av 

ledningsmetoder innebär att man utvecklar och bygger upp processer för beslutsfattande som 

kombinerar institution, analyser och kvantitativ support. Den bygger även upp strategier och 

decentraliserade strukturer. Det öppnar upp för att beslutsfattandet inom verksamheten blir 

öppen och att fler personer inom bolaget kan fatta beslut. Informationsstrukturering innebär 

helt enkelt att familjeföretaget tittar på den kunskap som finns i företag genom att strukturera 

information.
120

 Fokus i denna studie kommer att ligga på professionalisering av 

ledningsmetoder, då informationsstrukturering inte är relevant för de företag vi har intervjuat. 
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4. Kommunikation 

Ett familjeföretag som har en tydlig och rak kommunikation i bolaget skapar ett 

förtroendefullt klimat bland sina medlemmar. I en sådan miljö kan oenigheter lösas, söka 

lösningar på problem tillsammans och logiska överenskommelser kan nås.
121

  

5. Succession   

Succession i ett familjeföretag är relaterat till den skapande förutsättningen för ett fortsatt 

framgångsrikt bolag. Det gäller att företaget har förmågan att återskapa en hel ny generation 

runt verksamheten. Det finns tre dimensioner för att uppfylla den förmågan som krävs för en 

framgångsrik och harmoniserad succesion: entreprenöriell kapacitet, oberoende av VD samt 

successionsplanering. Den entreprenöriella andan är den vitala aspekten, drivs företaget i 

denna anda kommer företaget fortsätta att utvecklas. Begreppet entreprenöriell kapacitet 

kommer inte att behandlas i denna studie på grund av att den är alldeles för komplex för 

denna begränsade studie. Den andra dimensionen är att utveckla ett icke-beroende av VD. 

Denna del har en stark koppling till strukturutvecklingen som vi tidigare har nämnt i den 

teoretiska referensramen. Familjeföretag bör granska sitt företag och kontrollera hur beroende 

de är av sin VD, om beroendet är för stort så ska man jobba på att minska det för 

familjeföretagets överlevnad.
122

 Den tredje och sista dimensionen är successionsplaneringen. 

Successionsplaneringen är en viktig del i familjeföretagets överlevnad, det handlar om vem 

som ska efterträda företaget på bästa sätt, oftast blir det komplicerat att välja en efterträdare, 

det är då vitalt att ha en grundläggande successionsplan i familjeföretaget som gör 

ledningsskiftet så smidigt som möjligt. En bristande successionsplanering är oftast orsaken till 

att familjeföretag går i konkurs.
123

 Det brukar vara så i familjeföretag med äldre ägare att de 

inte tror på att den yngre generationen i familjeföretaget har förmågan att ta det stora ansvaret 

och axla rollen som VD och driva företaget på samma sätt som den äldre ägaren har gjort 

under sin period som VD.
124

 

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

I den teoretiska refrensramen har vi redogjort för sambandet mellan familjen och företaget (se 

figur 3.1) och hur de samverkar och interagerar med varandra. Vi gick senare in på sambandet 

mellan familjen, företaget och ägandet (se figur 3.2) där vi belyste att om man som 

familjemedlem arbetar och samtidigt äger företaget, är två olika funktioner som är 

förknippade med olika sociala enheter. Vi introducerade även modellen för familjen, 

företaget, ägandet och utövandet av kontroll. Där hade vi en modell (se figur 3.3) som beskrev 

de olika faktorerna och vad som kan vara orsaken till att man tar in extern kompetens, om det 

är på grund av familjen, företaget, ägandet eller kontroll. Teorin har även behandlat de 

ideologiska krafter som kan uppkomma i ett familjeföretag och hur de påverkar företaget. 

                                                           
121

 Gimeno, A. et al 2010 
122

 Gimeno, A. et al 2010 
123

 Leach, P. 2007 
124

 Hatten, T. S. 2006 



27 
 

Även styrningen i familjeföretag har behandlats, där forskningen behandlar möjliga 

skiljaktigheter av intressen mellan ägare och ledning. 

Fokus i analysen kommer att ligga på Gimeno´s modell (se figur 3.4) som behandlar familjens 

komplexitet, företagets komplexitet och som tillsammans orsakar ett visst behov av 

strukturutveckling. Familjens komplexitet påverkas av flera olika faktorer såsom antal 

familjemedlemmar, olikheter i livscykelstadier, antal släktgrenar och familjer, olika roller 

inom familjeföretaget och olika intressen. Företagets komplexitet influeras av storleken på 

familjeföretaget, antal arbetsplatser, grad av diversifiering, internationaliseringsgrad, 

kunskapsnivå och vilken typ av bransch företaget är verksam inom. En hög komplexitet inom 

familjen och företaget resulterar i att familjeföretaget är i större behov av strukturutveckling 

än ett företag med en lägre komplexitet. Det som är det intressanta är just 

strukturutvecklingen, i det avseendet hur extern ekonomisk kompetens inom familjeföretag 

kan vara ett sätt att stärka företagets struktur.
125

 Gimeno´s modell kommer att identifiera 

familjeföretagens komplexitet, ur både en familje- och företagskontext. Detta kommer sedan 

visa på familjeföretagens behov av strukturutveckling utifrån komplexiteten, och om extern 

ekonomisk kompetens kan stärka företagets struktur och därmed minska komplexiteten i 

familjeföretaget.  
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4 Empiri 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de svar som har framförts under de intervjuer vi 

har genomfört på de olika familjeföretagen.  

4.1 Presentation av den empiriska studien 

De personer som har deltagit under intervjuerna har varit ledningspersonal från olika 

familjeföretag. Vi har intervjuat företag som har anlitat extern ekonomisk kompetens. Varje 

företag kommer att presenteras enskilt och samma upplägg kommer att användas på alla 

familjeföretag. Uppläggets struktur kommer att vara på följande sätt, först presenteras 

bolagets histora och verksamhet, sedan följer ägarfamiljens relation till bolaget, företagets 

komplexitet, den externa partens kompetens och egenskaper och i slutet beskrivs ledningen 

och den externa kompetensen. Vi vill med denna empiri visa varför dessa familjeföretag har 

anlitat extern ekonomisk kompetens och vilka påföljder detta har medfört.  

4.2 Furhoffs AB – externt anställd ekonomichef 

4.2.1 Bolagets historia och verksamhet 

Företaget grundades 1899 genom att Björn Furhoffs farfars far tog över ett befintligt 

kopparslageri i centrala Skövde. Företaget startade i Furhoffs namn 1899. Björn är fjärde 

generation sedan starten i Furhoffs namn 1899 i Skövde, men femte generation från starten i 

Växjö 1855. Bolaget tillverkar rostfria produkter.  

Bolagets vision, ambition och mål 

Furhoffs vision är att omsätta 200 miljoner kronor år 2015, och det har man omsatt i en del 

nyckeltal. Företaget ska bredda sig, stå på två ben, med egna produkter och kundanpassade 

legoprodukter. Furhoffs vill inte jobba med legoproduktion för ett tillfälle enbart till en kund, 

utan det ska vara ett årsbehov. Målet är att det ska vara en lönsam produktion och att det är 10 

% i vinstmarginal. Ambitionen är tillväxt och att man ska bredda sig kompetensmässigt, 

utbilda personalen så att de kan nå målen de eftersträvar. Man lägger stort fokus på pålitlighet 

och kvalité i sina produkter.   

4.2.2 Ägarfamiljens relation till bolaget 

Antalet familjemedlemmar respektive släktingar involverade i bolaget 

I dagsläget är det två familjemedlemmar som är involverade inom Furhoffs AB. Dessa 

personer är VD Björn Furhoff och inköpschefen Hans Furhoff. Tidigare var man 12 

familjemedlemmar fram till år 1990. Det är två generationer som är involverade i företaget. 

De var rätt många grenar på den tiden, det var tredje och fjärde generation som drev 

företaget då. Men de kapade massa grenar och blev till slut två personer kvar, en från tredje 

generation och en annan från fjärde generation. 

    VD Björn Furhoff, Furhoffs AB. 
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De två personer som sedan drev företaget efter 1990, var Björn Furhoff och Hans Furhoff, 

som är kusin till Björn Furhoffs far. Vid den tidpunkten var Hans Furhoff ägare av bolaget.  

För tre år sedan, 2009, köpte Björn upp Hans andelar inom bolaget och tog över som ägare. 

Hans ägarinflytande försvann, men han tog över rollen som inköpschef och sitter även idag i 

styrelsen och i ledningsgruppen på grund av sin kompetens och inte för sitt efternamn. Björn 

Furhoff har även tre döttrar som kanske i framtiden blir delaktiga i företaget, som i så fall blir 

tredje generationen inom bolaget.  

Plan för ledningsskifte – successionsplanering 

Ledningsskifte har nyligen skett, då Björn Furhoff tog över för tre år sedan. Men på sikt kan 

det bli så att någon av hans döttrar tar över, om de så vill och har intresse för det. Men det är 

av stor vikt att den personen som tar över är kapabel och är intresserad. Annars är det 

katastrof för bolaget och ännu större katastrof för den personen som exempelvis stjälper 

bolaget. Just nu ägs företaget av en ”Furhoffare”, på sikt om inte några av hans barn vill, kan 

företaget drivas i någon annans företags tillväxt.  

Vinner vi matchen varje dag och får orders, så är det större chans att vi överlever och 

tryggar jobben, oavsett vilket namn företaget drivs under. Man kan inte hålla kvar vid tänket, 

att så här har det alltid varit, utan man slår ihop, paketerar om det till något bättre. 

    VD Björn Furhoff, Furhoffs AB. 

Nästa steg kan även bli att ta in en extern VD och att de tre döttrarna blir ägare som driver 

företaget professionellt, med en professionell styrelse och extern VD, det är ju ett alternativ 

enligt Björn Furhoff. 

4.2.3 Företagets komplexitet  

Furhoffs AB hade år 2011 cirka 70 anställda och hade en omsättning på 125 miljoner svenska 

kronor. Företagets huvudkontor och fabrik finns i Skövde, där både tillverkning och 

utveckling av produkter sker.  

Företagets konkurrens inom branschen 

Furhoffs har ingen konkurrent som är lika bred som de, eftersom de har olika varor att blanda 

med. De har konkurrenter i rostfritt, antingen i bara diskbänkar, golvbrunnar eller tryckkärl. 

Det positiva är att de gör lite av varje, det blir aldrig någon riktig lågkonjunktur för Furhoffs 

AB, eftersom de alltid har något som går bra. De jobbar med livsmedelsförädling, folk måste 

äta och dricka, oavsett hur livssituationen ser ut, och produkter som har att göra med vatten, 

som är en överlevnadsfråga, att omvandla smutsigt vatten till rent. De har även konkurrens av 

plast och gjutjärn, där de har andra materialsorter som konkurrerar med det rostfria, som har 

ett högre investeringspris. Deras varor konsumeras i Norden och känner inte av utomstående 

hot från omvärlden, som exempelvis Kina.  
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Branschens förändringstakt i dagsläget och förändring över tid 

Det går rasande fort när det gäller teknikutveckling i produktionen, som exempelvis 

laserskärmaskiner, andra svetsmetoder, svetsrobotar och lasersvetsning. Man måste ha en viss 

storlek på företaget för att orka med den här investeringstakten och det är därför tillväxt är så 

naturligt. Furhoffs AB måste skapa sig en sådan stor organisation så att de har råd att 

investera i den mer förändringsbara branschen. Det är ett annat tempo på marknaden än 

tidigare, en annan priskonkurrens och det är en annan teknikutveckling. Globaliseringen har 

medfört ett större utbud av varor på marknaden, som inte håller den kvalité som de produkter 

som tillverkas av specialiserade producenter inom exempelvis rostfritt.  

En diskbänk i IKEA, importerad från Kina som kostar 1500 kr håller i fem år, medan en 

diskbänk från Furhoffs som kostar 7500 kr håller i 50-60 år, vårt fokus ligger på kvalité  

    VD Björn Furhoff, Furhoffs AB. 

Det Furhoffs tillverkar skall konsumeras i Norden och är inte beroende av globala aktörer som 

exempelvis Kina. Man måste ha en viss närhet till marknaden när det gäller transporter etc., 

om man i Furhoffs fall, endast säljer sina produkter i Norden, man måste lägga stor vikt på 

snabba leveranser. Inga privatpersoner går till Furhoffs AB för att köpa produkter, utan här 

gäller B2B (Business to Business). 

4.2.4 Den externa partens kompetens och egenskaper 

Egenskaper och de krav och kriterier som bolaget eftersträvade i den externa kompetensen 

Den externa ekonomichefen kom från ett revisionsföretag, att hon hade kompetensen att göra 

koncernbokslut och även kalkyler (för- och efterkalkyler) var något som Furhoffs AB 

strävade efter. Speciellt viktigt var det att hon kunde göra efterkalkyler för att kolla om 

produkterna som företaget gör går med vinst. Det brukar vara så i företag, att helheten går bra, 

men man vet inte vilka produkter som är vinstdrivande och vilka produkter som inte är det 

enligt Björn Furhoff. Furhoffs AB hade inga problem att hitta extern kompetens som stämde 

överens med de krav och kriterier som fanns i familjeföretaget, hennes meriter och kompetens 

stämde överens med samtliga kravpunkter som familjeföretaget ställde. Man kollade även 

mycket på hennes personlighet, den personliga dynamiken blev till slut avgörande i 

tillsättandet av den extern ekonomiska kompetensen.  

Tidigare erfarenhet och utbildning 

Den externa ekonomichefen jobbade tidigare på en revisionsfirma och är insatt inom 

ekonomiområdet. Björn Furhoff påpekar att det har hjälpt otroligt mycket i det avseendet att 

hon kan sitt jobb och vet vad hon gör. Det är av oerhörd vikt att man får in rätt kompetens och 

det är exakt vad man har fått menar Björn. Den externa kompetensen har gått en 

ekonomiutbildning och en del fristående kurser inom redovisning, revision, budgetering och 

kalkylering, men hon har inte en komplett civilekonomutbildning. Sen har man även inom 

bolaget haft interna kurser som har breddat personalens kompetens.  
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4.2.5 Ledningen och den externa kompetensen 

Funderingarna och motivet till att ta in extern kompetens 

Björn satt tidigare själv som ekonomiansvarig och kände att, i takt med att företaget växer så 

ville han släppa mer av det operativa arbetssättet, som bokslut och det ekonomiska arbetet i 

stort, för att kunna vara med att styra och analysera det växande bolaget och få mer tid att 

analysera helheten av bolaget. Björn Furhoff ville att den externa ekonomiska chefen skulle 

redogöra för ekonomin. Bolaget är nu så stort, vilket medförde att Björn inte kunde sitta 

upplåst ett antal månader per år med vissa saker, såsom ekonomi. Enligt Björn Furhoff var det 

bättre att ha extern kompetens som skötte månadsrapporten, månadsbokslut och deklarationer 

med mera. Att få behålla duktig personal, är att låta dem få växa och låta dem ta mer ansvar 

menar Björn Furhoff. 

Man säger ju att, jobbar man på rätt sätt så kan man få folk att stanna och som till och med 

gör jobbet bättre, för att de har tid (heltid) att göra det arbete de är specialiserade inom.  

    VD Björn Furhoff, Furhoffs AB. 

Björn kan inte lägga all energi och kraft bara på ett område, utan måste hoppa emellan olika 

verksamhetsgrenar. Därför tillsatte han en extern person som kunde göra ekonomiarbetet på 

heltid och som lade all kraft och energi på just det. Björn Furhoff betonade vikten av att 

betrakta företaget på sidan, att man breddar synen och får andra infallsvinklar, för att 

vidareutveckla bolaget i positiv riktning.  

Tidpunkt när den externa kompetensen tillsattes och tillvägagångssättet  

Den externt tillsatta ekonomen har jobbat inom företaget i fyra år, men blev för 1½ år sedan 

ekonomichef i bolaget. För tre år sedan började Björn lära upp henne inför den roll hon skulle 

få i framtiden. Årsskiftet 2010/2011 blev hon ekonomiansvarig i Furhoffs AB. I 

rekryteringsprocessen tog Björn Furhoff hjälp av en professionell rekryteringskonsult som 

hjälpte till vid rekryteringen, de satte upp kriterier som skulle uppfyllas, de testade personerna 

och även facket fick bedöma och ha en åsikt om personen. Externa ekonomichefen har tillsatts 

på grund av sina meriter. 

För- och nackdelar 

Fördelen med den externa kompetensen är att Björn har fått mer tid att koncentrera sig på 

helheten av företaget, att analysera nyckeltal och den framtida lönsamheten.  

Hon har frikopplat mig till VD-posten. Det är en klar fördel att ha extern ekonomisk 

kompetens, om man har råd med en sådan, om man har de ekonomiska resurserna för att 

tillsätta extern kompetens. 

    VD Björn Furhoff, Furhoffs AB. 

När det gäller nackdelarna såg Björn inga direkta negativa aspekter, utan påpekade att han får 

det underlag som han vill att hon ska ta fram. Men att det kan vara en nackdel om nu VD för 

bolaget har egenintresse för just ekonomi och vägrar att släppa ifrån sig ansvaret till någon 
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extern person, det kan resultera i att det begränsar den personliga utvecklingen och även 

företagets tillväxt och lönsamhet. Björn Furhoff anmärkte på att det är bra att ta in en extern 

part, då tvingar man även sig själv att göra förändringar i bolaget, man vidareutvecklar 

bolaget i positiv riktning.   

Familjeföretagets tankesätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Enligt Björn Furhoff har ledningsgruppen växt kompetensmässigt, de har tagit in en extra 

person inom ledningsgruppen, som då är den externa ekonomichefen. Hon har varit till stor 

nytta i och med den ekonomiska bakgrunden hon innehar, förut var Björn ensam med detta. 

Björn Furhoff påpekar att hon arbetar hårt och aktivt inom den roll hon innehar. I och med 

tillsättandet av den externa kompetensen har det blivit en extra person som trycker på vitala 

frågor, som exempelvis omsättningshastighet, operativt- och rörelsekapital. Det har resulterat 

i att tankesättet inom familjeföretaget har förändrats och en utomstående persons syn på saker 

som man tidigare inte reflekterade över, det har gett bolaget nya infallsvinklar och en stabilare 

grund att stå på, på sikt.   

Familjeföretagets arbetssätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Arbetssättet inom ekonomistyrningen har inte förändrats på grund av att de tog in extern 

kompetens som ekonomichef. Möjligtvis att de gör det mer noggrant av den orsaken att Björn 

Furhoff tidigare hade både ansvaret som VD och ekonomichef, det blev ibland för mycket att 

ta in menar Björn. Med den externa hjälpen har det blivit mer noggrannhet och strukturering i 

det ekonomiska arbetet.  

Risker respektive möjligheter med extern kompetens 

Björn menar att risken med extern kompetens kan vara att hon ”dribblar” med siffrorna och 

lurar företaget.  Björn förstår att en del företag väljer att använda sig av en intern controller, 

att man har en oberoende granskare. Den externa kompetensen ska veta att det förekommer en 

viss kontroll, förutom att den externa revisorn kommer och granskar siffrorna, så det kan vara 

rätt så klokt att man har en intern revisor som vid vissa tillfällen gör stickprov. Björn kollar 

fortfarande på samtliga månadsbokslut och kollar alla hennes verifikationer för att se att allt 

stämmer som det ska. Möjligheten är att man får mer tid till att styra och analysera företaget, 

man får en helt annan insyn i bolagets styrning. Med den externa personen så vidareutvecklas 

företaget på ett positivt sätt.  

Rekommendation till familjeföretag som inte har extern kompetens 

Ja, det är en nödvändighet. Jag skulle vara livrädd om jag hade ett bolag där endast 

familjemedlemmar innehar alla ledningsposter. Ägandet kan vara där, men då måste man ha 

en kompetent ägare som vågar se utmaningar och möjligheter, som är ett måste för att 

vidareutveckla bolaget. Man kan inte leva i sin egen bubbla och anta att man är världsbäst på 

grund av att jag heter Furhoff i efternamn. Känner jag att det blir för stort eller för mäktigt, 

men ändå vill äga bolaget, så blir alternativet att ta in en extern VD. Det gäller att ta in 

någon med rätt kompetens och rätt personlighet. 

VD Björn Furhoff, Furhoffs AB. 
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4.3 Olssons Åkeri AB – externt inhyrd redovisningskonsult 

4.3.1 Bolagets historia och verksamhet 

Bolaget grundades år 1929 av John Olsson. John Olsson hade en god vän som var chef för 

Skövdeverken. Detta bolag behövde en transportör för att börja transportera motorer från 

Skövde till Volvo i Göteborg. Detta uppdrag nappade John Olsson på och det blev starten för 

Olssons Åkeri AB i Skövde. 

Bolagets vision, ambition och mål 

Visionen är en ökad tillväxt och lönsamhet. Olssons Åkeri AB är uppe i att göra en ny 

affärsplan för att utöka kundstocken. De är väldigt beroende av Volvo, som står för 65 % av 

omsättningen. I och med det så blir ambitionen att dra ner på den andelen, att Volvo står för 

mindre än 50 % och att öka kundstocken med andra stora aktörer så man inte blir för 

beroende av Volvo. Ambitionen är även att ha en uthållig lönsamhet, oavsett omsättning. 

Målet är att ha fler kunder så företaget inte blir för beroende av en aktör.  

4.3.2 Ägarfamiljens relation till bolaget 

Antalet familjemedlemmar respektive släktingar involverade i bolaget 

I dagsläget är det två familjemedlemmar som är involverade inom Olssons Åkeri AB. Dessa 

personer är VD och ägare Claes-Göran Olsson och hans son Mathias Olsson som innehar 

rollen som Vice VD. Det är två generationer som är involverade i företaget, Claes-Görans son 

Mathias är fjärde generation sedan starten år 1929. Idag är det tredje - och fjärde generation 

Olsson som driver företaget. 

Plan för ledningsskifte – successionsplanering 

På sikt kommer Mathias Olsson att ta över som VD och ägare av bolaget. Just nu skissar de 

upp hur successionsplaneringen ska utföras, tanken är att han mer och mer ska involvera sig i 

företaget och dess styrning. Under tiden tills han blir VD ska hans far och den inhyrde 

redovisningskonsulten Tony Larsson vara mentorer för Mathias så att han får mer kännedom 

om den bransch de är verksamma inom och så att han är förberedd och mogen nog för att axla 

rollen som VD. 

4.3.3 Företagets komplexitet 

Olssons Åkeri AB hade år 2011 cirka 50 anställda och hade en omsättning på cirka 100 

miljoner svenska kronor. Företagets huvudkontor finns beläget i Skövde. Genom etableringen 

av Skövde Logistic Center har Olssons Åkeri fått hela sin verksamhet samlad under ett och 

samma tak, detta har resulterat i stora rationaliseringar.  

Företagets konkurrens inom branschen 

Konkurrensen är stenhård, de tre största aktörerna är Schenker, DHL och DSV. I regionen 

Skaraborg är det Vårgårda logistik och West Cargo som är närmaste konkurrenter 

storleksmässigt. Olssons Åkeri AB har ett nära samband med West Cargo, de samarbetar i en 

del projekt. Dessa regionala konkurrenter ligger till storlek på ungefär samma nivå. 
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Branschens förändringstakt i dagsläget och förändring över tid 

Den stora förändringen i branschen har varit att det gått mot större enheter, många enbils- och 

tvåbilsåkare förlägger sina transporter till större aktörer, till exempelvis DHL, Schenker och 

DSV. De små åkarnas transporter ligger sist i kön och prioriteras inte i första hand av de stora 

aktörerna. De tas endast med i transporten om det finns plats och tid för det. 

4.3.4 Den externa partens kompetens och egenskaper 

Egenskaper och de krav och kriterier som bolaget eftersträvade i den externa kompetensen 

Det var redovisningskunskaperna som Tony Larsson hade från tidigare arbetslivserfarenheter 

som var avgörande vid just det tillfället. Framförallt redovisningskunskaper men även en 

allmän kunskap om hur man driver ett företag. Det var inte heller svårt för Olssons Åkeri AB 

att hitta extern kompetens som stämde överens med de krav och kriterier som familjeföretaget 

sökte efter, av den orsaken att Tony och Claes-Göran hade en nära relation från tidigare år och 

kände varandra väl.  

Det är Claes och hans syster som äger bolaget och Claes är majoritetsägare och det är han 

som fattar dem viktiga besluten. Det var ett ömsesidigt beslut man tog, det handlade om 

antingen att anställa någon med rätt kompetens eller köpa tjänsten. Vid första tillfället för 15-

20 år sen när man anställde den första externa personen inom ekonomi så fick man relativt 

mycket hjälp av revisorerna, för de hade den kunskap man eftersträvade, de fungerade som 

ett bollplank för ägarna, att besluta om att anställa eller att ta in en konsult. Man tog mycket 

hjälp av rekommendationer från revisorer. 

   Ekonomichef Tony Larsson, Olssons Åkeri AB. 

Tidigare erfarenhet och utbildning 

Tony Larsson har jobbat inom huvudbranschen, som är ekonomibranschen, i 25 år. Han har 

även haft olika poster genom åren som exempelvis VD, ekonomichef med mera. Han har även 

arbetat som datakonsult i fyra- fem år. Tack vare Tony Larssons tidigare erfarenheter har det 

gett bolaget en värdefull kompetens som har gynnat bolaget både på kort- och lång sikt. Han 

har även en civilekonomutbildning.  

4.3.5 Ledningen och den externa kompetensen 

Funderingarna och motivet till att ta in extern kompetens  

Funderingar började komma i början av 1990-talet då företaget blev större och expanderade. 

Orsaken till funderingarna var att få en person som kunde lägga all sin tid och energi på just 

den ekonomiska biten.  Målet vid den tidpunkten var att få in en extern person som kunde 

komma in med nya infallsvinklar och med ett positivt ifrågasättande som i sin tur skulle leda 

till en vidareutveckling av bolaget. Det var nog en blandning av ekonomi och att få någon 

utifrån som kunde se verksamheten med lite andra ögon enligt Tony. Det började med att man 

såg att man inte hade behov av att ha en extern person på heltid, utan man köpte tjänsten. Från 

början lade man uppemot två dagar per vecka på de ekonomiska bitarna, det var då en ren 

ekonomifunktion som skötte in- och utbetalningar samt den dagliga redovisningen och som 
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idag har blivit en ledningsfunktion som fyller en strategisk roll i företaget. Det har gått ifrån 

en renodlad redovisningstjänst till en ledningsfunktion. 

Tidpunkt när den externa kompetensen tillsattes och tillvägagångssättet  

Det är länge de har haft en extern ekonomichef inom bolaget, jag har varit här sedan 2005, 

men de har säkerligen haft den posten inom bolaget 10 år tidigare än det, det vill säga 1995. 

   Ekonomichef Tony Larsson, Olssons Åkeri AB. 

Vid rekryteringen i det här fallet var det så att Tony hade en nära relation med VD Claes- 

Göran och hade känt honom sedan många år tillbaks. Claes-Göran hade tidigare rollen som 

både ekonomiansvarig och VD och de började då diskutera om posten som ekonomiansvarig. 

Det handlade inte om någon rekrytering, annonsering eller rekommendationer, utan det var 

den personliga kontakten som Tony hade med Claes-Göran sedan många år tillbaks som var 

avgörande vid tillsättandet av posten som ekonomichef. Man kan kalla det en intern 

rekrytering, den skedde genom personliga kontakter. 

För- och nackdelar 

I början var det en kostnadsfråga, man kunde inte tidigare betala för en heltidstjänst. Fördelen 

är att man nu har fått en expertis inom just ekonomi som debiterar företaget och som med sin 

tidigare erfarenhet ger professionell rådgivning. De har fått det de ville ha, en 

specialistkunskap samt någon som ser lite mer objektivt på företaget och företagande rent 

allmänt. 

Som konsult är man ute mycket och träffar annat folk, man får andra infallsvinklar, får 

influenser från andra, man får prognoser på hur konjunkturläget ser ut och hur de fungerar 

och så vidare, det är sådana aspekter som jag tar med mig till åkeriet, jag brinner lika 

mycket, såsom en vanlig anställd skulle göra, för det uppdraget som jag utför här, det är 

något jag och Claes- Göran har avtalat om. 

   Ekonomichef Tony Larsson, Olssons Åkeri AB. 

Nackdelen med extern kompetens kan vara om den försvinner, den blir lite mer rörlig. Jobbar 

man som konsult så kan man få ett annat uppdrag som man upplever som mer attraktivt, det 

blir enklare att förflytta sig om man är konsult, än om man vore anställd i bolaget. Man har 

inte som konsult samma lojalitet till familjeföretaget som en vanlig anställd. När man 

anställer en konsult eller någon extern som ska in och sköta arbetet, så kan det svåra vara att 

få någon som kan definiera uppdraget med företagets mål att sträva mot. Tony Larsson 

poängterar att man som konsult oftast känner att man får specifika arbetsuppgifter, fast det 

inte är inne i någon process i bolaget, utan man kommer in och gör sin uppgift och åker sedan 

därifrån, man gör det man ska göra, det man blir tillsagd att göra menar Tony. I Olssons Åkeri 

AB är det mer så att konsulten styr mer i de processer som pågår i bolaget. Tony menar att 

kostnaderna hade funnits, och förmodligen högre, om man valt att anställa någon, så i detta 

fall väger definitivt fördelarna över än nackdelarna. 
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Familjeföretagets tankesätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Tony Larsson anmärker på att tankesättet inom familjeföretaget har förändrats efter 

tillsättandet av extern ekonomisk kompetens. Han menar att det har kommit in mer struktur i 

företaget, vilket oftast är en problematik i familjeföretag.  

Ett familjeföretag lever i en värld såsom den var och brukar oftast tappa strukturen i 

företaget när bolaget expanderar. 

   Ekonomichef Tony Larsson, Olssons Åkeri AB. 

Tony Larsson menar att ett litet familjeföretag oftast bygger på att alla gör allt och att alla kan 

allt, men ju större bolaget blir desto mer behövs det en struktur som ett vanligt företag har. Då 

går det inte att ägaren gör i princip allting, som exempelvis att ta strategiska beslut till att sopa 

golvet. Det är det som den externa kompetensen bidrar med, gör en struktur på det hela, vem 

som anvarar för vad, hittar ansvarsområden med mera. När man väl har kommit upp i en viss 

nivå så vill man ha hjälp med strukturen i familjeföretaget menar Tony. 

Familjeföretagets arbetssätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Arbetssättet inom bolaget har förändrats i det avseendet att det har lagts mer tid och energi på 

att analysera siffrorna. Det är just analysarbetet som har förändrats efter tillsättandet av den 

externa konsulten. I och med att man fått in extern ekonomisk komptens, har naturligtvis 

processerna förändrats och idag är de ett viktigt styrinstrument för bolaget menar Tony. 

Risker respektive möjligheter med extern kompetens 

Risken kan vara att den externa kompetensen försvinner, kan bli ett problem på kort sikt att 

ersätta den personen men drabbar inte bolaget på lång sikt. Möjligheten är enligt Tony att den 

kompetensen som han innehar inte fanns i bolaget innan, vilket har öppnat upp för nya 

infallsvinklar och ett nytt tänk inom det ekonomiska området. På grund av att han har jobbat 

där i många år, i Olssons Åkeri AB, så har det resulterat i att han kan transportbranschen 

mycket bättre och har tagit ett större grepp än vad en vanlig konsult hade gjort i den roll som 

Tony innehar.  

Min bedömning är att riskerna är mycket små om några, medan fördelarna är att man kan 

kostnadsanpassa ekonomiverksamheten samt att man kan få influenser från fler företag som 

en konsult jobbar med. 

   Ekonomichef Tony Larsson, Olssons Åkeri AB.  

Rekommendation till familjeföretag som inte har extern kompetens 

Enligt Tony skulle han rekommendera de företag som inte har extern kompetens att tillsätta 

någon, i det avseendet att man får en annan syn på verksamheten. Risken i familjeföretag är 

att alla i familjeföretaget har samma bild av hur företaget fungerar och hur de yttre faktorerna 

(marknad, kunder, leverantörer, finansiering av bolaget) ser ut. Det är någonting som man inte 

har koll på om man inte har extern kompetens, av den orsaken att man lägger all tid och 

energi på att driva bolaget menar Tony. Antingen att man köper en extern tjänst eller tar in en 

extern styrelseledamot som kan vara med och pusha i vissa frågor och som sätter igång 
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projekt menar Tony. Tony Larsson tror att många familjeföretag skulle ha nytta av att ta in 

någon form av extern hjälp. Han menar att man måste passera stadiet som företagare när man 

inser att allt man har gjort är rätt, för det är säkerligen många som upplever det på det sättet, 

att det finns inget annat sätt att göra det på, än det vi gör just nu. Det är det som är fördelen 

och möjligheten med extern kompetens att det kommer in en utifrån som ifrågasätter och 

kommer med nya idéer. Tony tror att många familjeföretag skulle må bra av att ha någon 

utomstående som kan se på företag lite utifrån. 

4.4 Jula AB – externt anställd ekonomichef 

4.4.1 Bolagets historia och verksamhet 

Verksamheten startade 1979 på gården Jultorp ute på Varaslätten (Jula AB har fått sitt namn 

efter gården Jultorp). Filosofin har redan från början varit kvalité och låga priser.  

Detta har kunnat uppnås genom att köpa in stora volymer direkt från tillverkaren. I mitten av 

1980-talet öppnades Julas första varuhus i Skara. Därefter har utvecklingen till en 

rikstäckande varuhuskedja gått i rasande takt. Idag är Jula AB rikstäckande i både Sverige och 

Norge med varuhus från norr till söder. 

Bolagets vision, ambition och mål 

Ambitionen är att växa, det är ett tillväxtföretag, man vill framåt och hitta nya spännande 

produkter att ta in i landet till rätt prisläge och sälja dem i Julas attraktiva varuhus och tjäna 

pengar. Julas affärsidé är att erbjuda hemmafixare och proffs ett attraktivt sortiment till låga 

priser. Entreprenörsandan är grunden i företaget, viljan att tjäna en krona, nyfikenheten, det 

hårda arbetet och folkligheten. 

 

4.4.2 Ägarfamiljens relation till bolaget 

Antalet familjemedlemmar respektive släktingar involverade i bolaget 

I dagsläget är det tre familjemedlemmar som är involverade i familjeföretaget. Dessa personer 

är ägaren Lars-Göran Blank (far), Karl-Johan Blank (son) som är koncern-VD och Anna 

(dotter) som är produktchef. Det är två generationer som driver och är ägare av 

familjeföretaget. Om man även ska räkna med deras barn som sommarjobbar så blir det tre 

generationer. Anna som är produktchef är anställd inom företaget men har inte något 

ägarinflytande. Karl-Johan och Lars-Göran äger 50 % vardera av bolaget.  

Plan för ledningsskifte – successionsplanering 

Jula AB har nyss haft ett ledningsskifte där de har tagit in en ny koncern-VD, det har inte 

diskuterats för tillfället inom familjeföretaget om något grundläggande ledningsskifte.  

 

4.4.3 Företagets komplexitet 

Jula AB hade år 2011 cirka 800 anställda i Sverige och 1700 anställda i Sverige, Norge och 

Polen totalt, och har en omsättning på ungefär 4 miljarder svenska kronor. Jula AB är ett 
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företag som är inne i en stark expansion. Numera finns företaget även i Norge och från och 

med hösten 2011 även i Polen. 

Företagets konkurrens inom branschen 

Det är hård konkurrens, Julas största konkurrent är för tillfället Biltema. Clas Ohlson har 

historiskt sett varit deras främsta konkurrent men de har ändrat sin inriktning lite grann, där 

sortimentet mer riktar sig mot hushåll och kvinnor. Julas sortiment har genom åren utökats 

och breddats till att bli det kompletta sortimentet för hemmafixare och proffs, med bland 

annat arbetskläder, trädgårdsprodukter, färg och husgeråd.  

Jula har ett stort sortiment med 15 000 artiklar så det finns ju mängder av konkurrenter inom 

olika områden och produkter.  Konkurrenter som kan nämnas är exempelvis ICA Maxi, Coop, 

ÖoB, Rusta, Bauhaus med mera. 

Branschens förändringstakt i dagsläget och förändring över tid 

Ekonomichefen Mikael Fellbrandt poängterar att den stora förändringen är att man har fått ner 

priserna genom direktimport från Asien, varorna har blivit så pass billiga att de flesta kan 

köpa dem. Han menar att, går man tillbaks 20 år så var en borrmaskin så dyr att man lånade 

av varandra, nu har varje enskild individ två stycken var. För att sammanfatta det hela så har 

Kinaproduktionen orsakat en generell prissänkning på marknaden.  

 

4.4.4 Den externa partens kompetens och egenskaper 

Egenskaper och de krav och kriterier som bolaget eftersträvade i den externa kompetensen 

Mikael menar att de egenskaper som bolaget eftersträvar är vad man har för tidigare 

arbetslivserfarenheter och meriter, det är avgörande om man är lämplig för posten eller inte. 

De lägger även stor vikt på personligheten, den personliga kemin måste stämma överens med 

familjeföretagets anda och företagskultur. Mikael anmärkte även på att det inte var några 

problem att hitta extern kompetens som stämde överens med de krav och kriterier som 

familjeföretaget hade. Orsaken till det menade han var att, när folk söker in till bolaget, väljer 

företaget ut de personer som uppfyller de mål som finns i den så kallade Jula-andan, som 

exempelvis värderar ärlighet, att man tänker på varenda krona, ha ett framåtdriv, tänka på 

medmänniskor med mera. Det är det man utgår ifrån i alla nivåer i bolaget när man tillsätter 

personal. 

Tidigare erfarenhet och utbildning 

Mikael Fellbrandt har tidigare jobbat på bank och på ett flertal företag som controller och har 

varit lärare inom ekonomi som gymnasielärare. Han har i grunden en civilekonomutbildning. 
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4.4.5 Ledningen och den externa kompetensen 

Funderingarna och motivet till att ta in extern kompetens  

Mikael påpekade att Jula AB alltid har jobbat med att ta in extern hjälp, det har varit nyckeln 

till bolagets framgång, att man har tagit in extern hjälp med den rätta kompetensen som de har 

litat på, redan från första början sedan år 1979.  

 

En del familjeföretag tror att de vet allt bäst, men så brukar fallet inte vara, att ta in extern 

kompetens i bolaget har hjälpt till att vidareutveckla företaget i rätt riktning. 

   Ekonomichef Mikael Fellbrandt, Jula AB. 

 

Ägaren hade insett vikten av att ha ordning och kontroll på både lagkrav och ekonomiska 

flöden, att det fanns likvida medel. Det är sällan ägarna har full koll på den ekonomiska biten, 

då företaget expanderar och blir större, fokus blir då hos ägarna att sköta bolagets 

vidareutveckling och mer djupgående analysera verksamheten. Med extern hjälp kan då 

ägaren lägga all kraft och energi på att utveckla företaget i rätt riktning. På grund av den 

externa kompetensen har det resulterat i att det har tillkommit nytt blod i bolaget, nya idéer 

och koll på de externa lagkraven och en mer djupgående analys på de ekonomiska siffrorna. 

Tidpunkt när den externa kompetensen tillsattes och tillvägagångssättet  

Ekonomichefsposten har funnits som extern post i 20 år, Mikael Fellbrandt har suttit på den 

posten sedan år 2000. Mikael menar att det var en vanlig rekrytering, där man annonserar ut 

tjänsten, det var ingen tillsättning via rekommendationer från någon revisionsbyrå eller någon 

annan i branschen. Ägaren Lars-Göran Blank har varit lite mer skeptisk till det där med 

rekommendationer utan har istället förlitat sig på annonsering, där man väljer ut den 

lämpligaste kandidaten ur urvalsprocessen menar Mikael. 

För- och nackdelar 

Fördelen med en extern kompetens är att den personen ser på ägarens och bolagets tillgångar 

som två separata enheter, som oftast brukar vara ett problem i familjeföretag att skilja på. 

Med den externa kompetensen kommer det in ett positivt ifrågasättande som säger till hur det 

ska vara och vad det är som gäller i just den biten. Det har varit oerhört viktigt i utvecklingen 

av bolaget, att det kommer in någon som står på sig, och med sina idéer och sin professionella 

rådgivning ger bolaget en utomstående bild av företagets ekonomi och som vidareutvecklar 

företaget menar Mikael. En annan fördel är att bolaget har kunnat hålla i pengarna på ett 

bättre sätt och att den externa kompetensen har kunnat bedöma vissa satsningar och 

investeringar, det kan exempelvis vara finansieringen av olika projekt, kontakter med banker, 

revisionsbyråer med mera. Nackdelen kan vara om det uppstår en situation där den externa 

kompetensen inte får igenom sin vilja. Mikael menar att det i familjeföretag brukar vara så att 

man tar in en extern hjälp för rådgivning som talar om hur det ska vara, men när det väl 

kommer till kritan så vill man inte att den externa personen ska lägga sig i för mycket i 

familjeföretagets affärer eller avgörande beslut i viktiga frågor. Det är även en kostnadsfråga. 
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Familjeföretagets tankesätt efter tillsättandet av extern kompetens 

I samband med att företaget växer så förändras även tankesättet, det blir mer likt ett vanligt 

företag än ett familjeföretag. Mikael Fellbrandt anmärker att man försöker skapa en 

familjeanda hos de anställda i familjeföretaget, att oavsett om företaget expanderar och blir 

större så ska man ändå inte glömma bort den historik och kultur som bolaget innehar. Det är 

viktigt att sammanhållningen och andan i bolaget finns, det leder till en harmoni i 

arbetsmiljön, men är även en motivationsfaktor menar Mikael. 

Familjeföretagets arbetssätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Enligt Mikael har det inte blivit några markanta förändringar inom arbetssättet, det är väl mer 

formaliserat enligt regelboken, mer struktur och djupgående analys i de ekonomiska siffrorna. 

Risker respektive möjligheter med extern kompetens 

Risken är om det kommer in fel kompetens, man bör ändå förstå att det är ett familjeföretag 

och att det är annorlunda att jobba på ett familjeföretag än hos ett vanligt bolag. Risken blir då 

att det kommer in en extern person som tidigare inte har erfarenhet av familjeföretag och som 

kommer in med mentaliteten att han ska ta över bolaget och genomföra förändringar på sitt 

eget sätt, det kan resultera i en krock mellan ägaren och den externa kompetensen. I slutändan 

är det ägarens pengar det handlar om, och inte den externa kompetensens vilja, menar Mikael. 

Möjligheterna har blivit att den externa kompetensen utvecklar bolaget i positiv riktning åt 

familjeföretagets ägare. Rätt kompetens ger en vidareutveckling av bolaget och nya 

infallsvinklar. 

Rekommendation till familjeföretag som inte har extern kompetens 

Mikael Fellbrandt rekommenderar de företag som inte har extern hjälp att ta in någon utifrån, 

i det avseendet att inom området ekonomi och finans är det av oerhörd vikt att kunna skilja på 

vad som är bolagets pengar och de privata pengarna. Att man har extern kompetens som är en 

”NEJ-sägare” och som inte bara säger ”JA” i alla situationer, att den med sitt positiva 

ifrågasättande kommer med utvecklande ideér och med professionell rådgivning, det 

utvecklar bolaget i positiv riktning menar Mikael. 

 

4.5 Grahns Konfektyr AB – externt inhyrd redovisningskonsult och 

ekonomichef 

4.5.1 Bolagets historia och verksamhet 

Företaget grundades år 1949 av Filip Grahn i Tibro, han började med hemmatillverkning i 

köket och började göra karameller som han sedan sålde på marknader. Jesper Lööw köpte 

tillsammans med sin kompanjon Ola Brewitz upp bolaget år 2007, och äger 50 % vardera. 

Jesper började jobba 1997 som produktionsansvarig i företaget. Det finns inga kvar av 

ursprungsgrundarna (Grahns) inom familjeföretaget. 
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Företagets ambitioner, visioner och mål 

Visionen är att vara framtidens godisföretag, de ska vara ledande och en självklarhet för alla 

godisälskare. Det är inte sagt att Grahns Konfektyr AB ska vara störst omsättningsmässigt, 

utan syftar på ledande inom utveckling på marknaden. Ambitionen hänger samman med 

visionen och målet inom bolaget, att nå visionen med kontinuerlig produktutveckling, flexibla 

och snabba årliga mål och att man ska vara en självklarhet för alla godisälskare.  

 

4.5.2 Ägarfamiljens relation till bolaget 

Antalet familjemedlemmar respektive släktingar involverade i bolaget 

I dagsläget är det sex familjemedlemmar som är involverade i familjeföretaget. Dessa 

personer är Jesper Lööw som är VD, Ola Brewitz som är fabrikschef, två personer, som är 

respektive fru till delägarna, jobbar som butikschefer och de resterande två jobbar som 

produktionspersonal. Det är två generationer som är inblandade i företaget på grund av att 

Jespers mor arbetar inom produktionsavdelningen. Fyra av de sex familjemedlemmarna 

innehar inget ägarinflytande i bolaget, utan det är endast Jesper och Ola som är ägare av 

Grahns Konfektyr AB. 

Plan för ledningsskifte – successionsplanering 

Jesper har inga planer på ett ledningsskifte för tillfället, utan menar att han och kollegan Ola 

ska vara ägare av bolaget i minst fem år till, sedan får man se vad framtiden har att utvisa 

menar han. Men de har haft planer på att ta in en extern styrelseledamot, orsaken är att de vill 

ha en utomstående persons syn på verksamheten och som kommer med idéer och förslag som 

gör företaget ännu mer konkurrenskraftigt på sikt. 

 

4.5.3 Företagets komplexitet 

Grahns Konfektyr AB hade år 2011 cirka 15 anställda och en omsättning på 40 miljoner 

svenska kronor. Har sitt huvudkontor och tillverkar sina produkter i Skövde. 

Företagets konkurrens inom branschen 

Konkurrensen i branschen är ganska tuff, det finns tre- till fem riktigt stora aktörer på 

marknaden och ett tiotal bolag som är i mellanklassen. Man konkurrerar med kvalité och pris 

som på vilken marknad som helst menar Jesper. Grahns Konfektyr AB lever mycket på att de 

är mindre och är flexibla, har snabba omställningar, korta ledtider och leveranstider. De stora 

aktörerna är Cloetta, Malaco, Toms, Marabou och Webes, som är de fem största bolagen och 

konkurrenterna. Man konkurrerar med produkter prismässigt. Sen finns det även konkurrenter 

i Grahns volymklass, som exempelvis Dahls, Totte-Gott, Bubs, Trollgott med mera, de är 

uppemot ett tiotal konkurrenter inom den klassen.  

Branschens förändringstakt i dagsläget och förändring över tid 

Branschen går emot att de stora företagen köper upp de mindre bolagen, de större företagen 

blir ännu större, det är den generella förändringen i dagsläget menar Jesper. Det har inte 

startats någon nytt bolag de senaste 15-20 åren som håller på med industriell tillverkning 
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inom konfektyr. Det finns kanske mindre bolag som har varit aktiva i en mindre skala men 

inget bolag som har kommit upp med en industriell tillverkning, och det beror på att de större 

köper de mindre. Resultatet av detta blir att antalet konkurrenter, det senaste var nu när 

Cloetta köpte upp Malaco Leaf, då blir Cloetta ännu större med ett bredare sortiment, men det 

försvinner ändå en konkurrent i Malaco Leaf, det leder till omstruktureringar och 

nedläggningar av vissa anläggningar inom företag menar Jesper. 

 

4.5.4 Den externa partens kompetens och egenskaper 

Egenskaper och de krav och kriterier som bolaget eftersträvade i den externa kompetensen 

De egenskaper som Jesper och Ola eftersträvade i den externa personen var kompetensen 

inom ekonomi och personligheten, som var de två avgörande egenskaperna vid tillsättandet av 

extern kompetens. Personen skulle ha den personlighet som stämde överens med ägarna, 

kunna det ägarna eftersträvade och att den externa parten hade en utomståendes bild av den 

ekonomiska verkligheten. Det var heller inga problem med att hitta en person som stämde 

överens med de krav och kriterier som ägarna var ute efter, man hittade den externa konsulten 

på en gång, första bästa ansåg Jesper.  

Tidigare erfarenhet och utbildning 

Den externa konsulten Staffan har tidigare jobbat inom konfektyr branschen, hos 

Goberts/Tottegott, han har jobbat inom industri, kontorsverksamhet och varit ekonomichef i 

en godisbutik i Tibro, där Jespers far jobbade. Den externa konsulten har jobbat inom många 

olika branscher och har en gedigen erfarenhet. Den externa ekonomichefen Emma har en 

tidigare erfarenhet från Jungatorp (motell, restaurang och bensinstation) och Grahns 

Konfektyr AB. Staffan är en auktoriserad revisor och Emma har ingen högskoleutbildning 

men har läst internkurser inom skatterätt, löneadministration och redovisning med mera.  

 

4.5.5 Ledningen och den externa kompetensen 

Funderingarna och motivet till att ta in extern kompetens  

Jesper hade extern ekonomisk kompetens från första början när han och kollegan Ola köpte 

upp bolaget år 2007, Emma jobbade då som ekonomiansvarig. I samband med att de tog över 

företaget tog man in en extern konsult från en revisionsfirma som skulle hjälpa till med att 

granska månadsbokslut, budgetar, kalkyler med mera. Motivet till att man tog in en extern 

konsult var att man ville ha rådgivning i samband med granskningen av de ekonomiska 

siffrorna.  

 

Han kommer med mer oförutsägbara frågor som man inte har tänkt på innan. Den externa 

kompetensen ger företaget en annan inblick i regelverk och kunskaper inom företagsekonomi 

som man inte skulle ha haft utan den externa kompetensen.  

   VD Jesper Lööw, Grahns Konfektyr AB. 

 



43 
 

Orsaken till att de tog in Staffan var att de saknade den ekonomiska kunskapen och kände att 

man behövde ta in någon med den kompetensen och som med sina tidigare erfarenheter skulle 

komma in med nytt blod och idéer till företaget. Ägarnas kompetens var inte ekonomi, utan 

hade mer kunskap inom produktion. Det ville ha extern kompetens som kunde hålla reda på 

den dagliga redovisningen men även en kontrollfunktion i form av en utomstående konsult. 

 

Hade någon utav oss varit ekonom och kunnat detta, hade vi inte tagit in någon utifrån. 

   VD Jesper Lööw, Grahns Konfektyr AB. 

 

Tidpunkt när den externa kompetensen tillsattes och tillvägagångssättet  

Ekonomichefen Emma samt konsulten Staffan har varit med sedan starten när Jesper och Ola 

köpte upp bolaget år 2007. Emma satt med den tidigare ägaren sedan år 2002-2003 och 

hjälpte till med ekonomin och de ekonomiska frågorna. När det gäller rekryteringen av 

Staffan så tog man första bästa enligt Jesper. Det var personliga rekommendationer från olika 

håll, en var från hans far som hade jobbat i en butik i Tibro där Staffan hade varit 

ekonomichef. Man hade även hört från flera andra inom branschen, där de såg Staffan som en 

mycket trevlig person, och var då en högaktuell kandidat att ta in i företaget. De tog in Staffan 

på flera intervjuer och testkörde många gånger, sen tyckte både ägarna och den externa 

konsulten att allt stämde överens och rekryterade in honom i bolaget. De fick även synpunkter 

från revisorer där de gav sin syn på Staffan.  

För- och nackdelar 

Fördelen är att man nu har en väldig koll på hur företaget mår, det blir ingen överraskning vid 

bokslutet, utan nu är det så att man har mer koll och kontroll över bokslutet och den löpande 

bokföringen månad efter månad menar Jesper. Den externa kompetensen går in mer på djupet 

och analyserar siffror på ett helt annat sätt, bedömer risker på ett annat sätt, annan syn på 

företagsekonomi och det ger även växande kunskaper inom ekonomi till oss ägare påpekar 

Jesper. Det har utvecklat företaget i rätt riktning, de har fått en djupare insikt i regelverk och 

företagsekonomi i sin helhet och har gett mer tid åt ägarna att fokusera sig på att utveckla och 

analysera bolaget bättre, för att driva företaget framåt.  

 

Nej ser bara fördelar, om den externa personen lämnar sitt uppdrag kan det bli besvärligt på 

kort sikt innan man hittar en ny. Men det riskerar inte att hota företagets överlevnad på lång 

sikt. En nackdel kan ju vara kostnaden men det är värt varenda krona. 

   VD Jesper Lööw, Grahns Konfektyr AB. 

Familjeföretagets tankesätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Man har fått mer kunskaper inom ekonomi, ett annat synsätt och tankesätt på det ekonomiska 

området. När man har suttit med den externa konsulten har det oftast uppkommit ”AHA” 

upplevelser, när man exempelvis sitter och diskuterar investeringar påpekar Jesper. Man hade 

tidigare kanske inte gjort några djupare analyser och bedömt risker på det sättet de gör idag 

med den externa kompetensen, han fungerar som ett bollplank menar Jesper. 
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Familjeföretagets arbetssätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Arbetssättet har förfinats hela tiden, man ligger på ett system och förfinar det varje månad 

med exempelvis utökad kontoplan och gör en förfining av månadsbokslutet som görs varje 

månad menar Jesper. Budgeteringen pushas det extra mycket för och den externa 

kompetensen kommer med tips och idéer på hur man ska göra systemet/arbetssättet bättre.  

Vi jobbar på samma sätt även om det hade varit någon annan än den externa konsulten, han 

har bidragit med förfining och strukturering av systemet med sin rådgivning. 

   VD Jesper Lööw, Grahns Konfektyr AB. 

Risker respektive möjligheter med extern kompetens 

Risken består i att den externa parten kan avsluta sitt uppdrag och kan även vara om den 

externa kompetensen skulle gå till andra bolag inom branschen och avslöja ekonomiska siffor 

från Grahns räkenskaper, som i det här fallet är olagligt, då den externa konsulten har 

tystnadsplikt menar Jesper. Om man skulle lita alldeles för mycket på den externa 

kompetensen så kan risken vara att han får för mycket inflytande och kan då utnyttja sin 

ställning gentemot bolaget på ett negativt sätt anser Jesper. Möjligheterna består i att man har 

fått en större kontroll över verksamheten, man får en extern person som ser ekonomin genom 

en utomstående persons ögon, vid exempelvis investeringar och ger en allmän bild av hela 

branschen som en helhet menar Jesper. 

Rekommendation till familjeföretag som inte har extern kompetens 

Ja, man får en helt annan syn på verksamheten. I stort sett bara fördelar. Den utomstående 

parten kommer med främmande frågor som ger oss en tankeställare och som vidareutvecklar 

verksamheten i positiv riktning. Den externa kompetensen ger en helt annan bild utifrån som 

man tidigare inte har tänkt på, och rådgivning som resulterar i högre lönsamhet och tillväxt 

för bolaget. En orsak att inte ta in extern kan vara om man inom familjen har den kompetens 

som behövs för att driva bolaget framåt. 

   VD Jesper Lööw, Grahns Konfektyr AB. 

 

4.6 CEJN AB – externt anställd ekonomichef 

4.6.1 Bolagets historia och verksamhet 

År 1955 skapade och patenterade Carl Erik Josef Nyberg (C.E.J.N.) en revolutionerande 

snabbkoppling som övervann många av de gamla modellernas brister. Den nya kopplingen 

förenklade dramatiskt hanteringen av tryckluft och skapade pålitliga och effektiva 

anslutningar. Uppfinningen lade grunden till en stor del av CEJNs moderna produktsortiment, 

och blev startpunkten för CEJNs kommersiella framgång på världsmarknaden. 

Företagets ambitioner, visioner och mål 

Företagets ambition har alltid varit att ligga i framkanten med produktutveckling. De 

produkter som CEJN producerar och utvecklar är alltid med så bra prestanda som möjligt, så 

lång livslängd som möjligt och de söker de mer krävande applikationerna, det är och har varit 
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CEJNs adelsmärke och kommer alltid att vara det menar Marcus. CEJN är även ett 

producerande bolag, de har en stor produktionsapparat igång, det gäller att man har kontroll 

på hela processen, själva idén till produkten till det att man producerar och levererar ut den på 

marknaden påpekar Marcus. Visionen är att bli världsledande som specialist inom 

snabbkoppling inom de olika områden de är verksamma inom. CEJN har ett omsättningsmål 

där de vill nå 1 miljard svenska kronor år 2014. Verksamhetsmålen är att bli så målstyrda och 

globala som möjligt.  

4.6.2 Ägarfamiljens relation till bolaget 

Antalet familjemedlemmar respektive släktingar involverade i bolaget 

Idag är det fem familjemedlemmar som är involverade i bolaget. Dessa personer är Marcus 

Allerbjer som är VD, Carl, Marcus yngre bror, som är fastighetschef, Ove Nyberg som är 

risk/finanschef, Inger Nyberg som är controller och Johan, Oves son, som jobbar som 

lagerarbetare. Det är två generationer som är involverade i bolaget. Den tredje generationen 

har inget formellt ägande, det är den andra generationen, Inger Nyberg och Ove Nyberg som 

vardera sitter på 50 % andel i bolaget.  

Plan för ledningsskifte – successionsplanering 

CEJN AB har klart bestämt sig för att hålla det inom familjens ägo på sikt. Det har diskuterats 

inom företaget och alla är eniga om att bolaget skall vara familjestyrt, men man vet aldrig i 

framtiden om man tar in någon extern ägare, men i dagens läge är det familjen som är i fokus. 

4.6.3 Företagets komplexitet 

CEJN AB hade år 2011 en omsättning på ca 380 miljoner svenska kronor och antalet 

anställda låg på ca 280 stycken. Huvudkontoret för det globala företaget CEJN finns i Skövde 

och det nordiska säljbolaget CEJN Norden, som också är baserat i Skövde, förser den 

nordiska marknaden med produkter av hög kvalitet och god service. 

Företagets konkurrens inom branschen 

Det finns globalt stora aktörer, oftast amerikanskt ägda, de stöter CEJN på överallt. Sen finns 

det lokala aktörer som är aggressiva på sin hemmamarknad eller region. Det klassiska 

scenariot med konkurrenter är att det finns få producenter och utvecklare utav likadana 

produkter på samma ort, ett exempel är TEMA i Skövde, som även de höll på med 

snabbkopplingar, men som blev uppköpta av en tysk aktör 2001 och 2007 av en amerikansk 

aktör påpekar Marcus. CEJN har historiskt sett rört sig runt i olika produktområden, om man 

jämför med CEJN och TEMA historiskt sett, men med det nya ägandet så korsas ”våra” vägar 

mer frekvent menar Marcus. Man vänder sig endast till industrier och inte privatpersoner. Det 

finns både globala- och lokala konkurrenter. De senaste åren har en konsolidering skett där 

framförallt två stora börsnoterade företag i USA köpt upp vissa av CEJNs konkurrenter. 

CEJN slåss aldrig med priset på kvalité som säljargument och kommer aldrig göra det, 

kvalité i fokus. 

    VD Marcus Allerbjer, CEJN AB. 
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Branschens förändringstakt i dagsläget och förändring över tid 

Branschen är relativ konservativ och det sker teknologiskifte på vissa områden på marknaden. 

Om man tittar på tryckluftsanvändningen idag, klassas den som miljöbov och många stora 

industrier vill komma bort från det på grund av att den slösar mycket energi. CEJNs kvalité 

och prestanda strävar efter att ha så energieffektiva lösningar som möjligt. Sen finns det andra 

krav förutom det med miljö, där man ser teknologiskiften inom vissa nischer, exempelvis 

inom bilindustrin, där man väljer batteriverktyg istället för tryckluftsverktyg. Samtidigt finns 

det vissa andra delar där det finns en ökad marknadspotential inom just tryckluft. De kunder 

som använder sig av lågkostnadsalternativen och testar på dem, kommer oftast tillbaks till 

CEJN, för de har någonting som fungerar, kostnaden i sig är inte värt att äventyra för att saker 

och ting fallerar. Trenden just nu är att folk efterfrågar mer kvalité och arbetstrycket på många 

av CEJNs produkter ökar. 

4.6.4 Den externa partens kompetens och egenskaper 

Egenskaper och de krav och kriterier som bolaget eftersträvade i den externa kompetensen 

Marcus Allerbjer menar att det beror på vad man har för behov just för den stunden, om det är 

någon som är specialiserad inom just produktion eller bokföring med mera. Marcus påpekade 

även att det inte var svårt att hitta en kandidat som stämde överens med de krav och kriterier 

som ägarna hade ställt, men ansåg att rekrytering i sig alltid är något klurigt och svårt, men att 

de hade bra kandidater att välja på. De som var inblandade i processen att tillsätta extern 

kompetens var väldigt eniga. Behovet kontra den profil man eftersökte passade väldigt bra 

överens med de kandidater som var berörda.  

Tidigare erfarenhet och utbildning 

Anders som är en extern ekonomicontroller på koncernnivå har tidigare jobbat inom 

underleverantörssegment till fordonsindustrin, han är mycket kompetent inom 

produktionsekonomi. Anna som är ekonomichef på CEJN AB är revisor i grunden, hon har en 

extremt bra kompetent inom just den biten, hon är även involverad i frågorna kring 

produktionsekonomi som hon sköter på ett bra sätt menar Marcus. Både Anders och Anna är 

civilekonomer.  

4.6.5 Ledningen och den externa kompetensen 

Funderingarna och motivet till att ta in extern kompetens  

CEJN har alltid haft en extern ekonomchef egentligen, i kombination med både Ove Nyberg 

och Inger Nyberg som har jobbat mycket med ekonomifrågor. Ägarna med 

ekonomikunskaper behövde fokusera på andra frågor och det fanns gott om extern kompetens 

ute på marknaden. Det finns generellt sätt mycket extern kompetens just på den typen av 

befattningar, det beror mycket på vad man är ute efter för typ av kompetens inom just 

ekonomi, menar Marcus. Ägarna med ekonomikunskaper behövde fokusera på andra frågor 

och det var motivet till varför man tog in extern hjälp. 
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Tidpunkt när den externa kompetensen tillsattes och tillvägagångssättet 

De första externa ekonomicheferna kom någon gång i slutet av 1970-talet. CEJN har en 

process där de går ut och annonserar. Ibland tar de hjälp utav någon form av rekryterare som 

sköter själva hanteringen för de olika typerna av befattningar. När de anställde 

ekonomicontrollern Anders så hade de någon form av extern hjälp i rekryteringen. De har 

även tagit hjälp av rekommendationer från revisorer från revisionsbyråer som har gett sin syn 

på de personer som de har anställt inom ekonomifunktionen.  

För- och nackdelar 

Den externa kompetensen har bidraget med mycket till företaget, tack vare deras tidigare 

arbetslivserfarenhet och deras utbildningar. På grund av deras kompetens har det 

vidareutvecklat företaget i positiv riktning. De senaste rekryteringarna har inneburit utökad 

kompetens inom produktionsekonomi och redovisning för CEJN. Det specifika med 

familjeföretag är att de blir tveksamma till att ta in någon extern på grund av att den kan 

komma in och ta över bolaget, en annan sak är kostnadsfrågan, detta gäller mest de 

familjeföretag som är i en mindre skala av verksamheten menar Marcus. CEJN är relativt 

stora och är spridda internationellt, det kräver då att man har den rätta kompetensen. Marcus 

påpekar även att den externa kompetensen har vidareutvecklat företaget med sin kompetens 

och tidigare erfarenheter. Med sitt positiva ifrågasättande så har det gett CEJN en mer vidd 

blick på verkligheten och en professionell rådgivning som har lett bolaget i positiv riktning. 

Familjeföretagets tankesätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Nej det kan jag inte säga, ekonomifrågorna har alltid stått tillsammans med den andra 

produktutvecklingssidan som en viktig del i företaget. 

    VD Marcus Allerbjer, CEJN AB. 

CEJN har alltid haft målet att vara så självfinansierade som möjligt, att inte vara beroende av 

externa långivare. Men det finns vissa undantag när man bygger fastigheter, man gör kanske 

vissa satsningar i antingen produktionsutveckling eller någon marknadssatsning, förvärv, då 

får man säkerligen vända sig till extern finansiering påpekar Marcus. Men den röda tråden är 

att CEJN ska bli så självfinansierade som möjligt menar Marcus. 

Familjeföretagets arbetssätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Marcus menar att det har förfinats genom åren, CEJN är mer exakta i sin budgetering idag än 

de har varit tidigare, mer exakta i försäljningsbudgeteringen, budgetering med mera. 

Underlaget tas ju fram utav ekonomisidan och det har den externa kompetensen gjort på ett 

effektivt och professionellt sätt. 

Risker respektive möjligheter med extern kompetens 

Marcus bedömer att det inte finns någon risk, det är mer att man måste ha den attest- och 

behörighetsmatris och det regelverk bakom naturligtvis, så att det fungerar enligt bestämda 

rutiner. Möjligheterna är att det blir en formalisering, du får in nytt blod i organisationen och 

nytt tankesätt/idéer. Inom ekonomifunktionen så är det mycket externa regelverk och lagar 

som styr din verksamhet som man måste uppfylla som näringsidkare menar Marcus.  
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Rekommendation till familjeföretag som inte har extern kompetens 

Svår fråga att ge ett generellt svar för, men är det någon inom ägarfamiiljen som är utbildad 

och har kompetensen inom ekonomi finns ingen anledning till att ta in någon extern hjälp. 

Men annars så finns det ett stort urval av bra extern kompetens just på den här typen av 

befattningar och det beror även på vad man har för behov för stunden. Sen finns det även 

mindre familjeföretag idag som ”outsourcar”, det vill säga att man hyr in externa konsulter 

till företaget, det beror på vad man egentligen prioriterar. Har man en större verksamhet så 

har man ett större behov av extern kompetens inom ekonomiområdet. 

   VD Marcus Allerbjer, CEJN AB.  

4.7 Calles Bygg AB – externt anställd ekonomichef  

4.7.1 Bolagets historia och verksamhet 

Det grundades genom ett köp av ett vilande bolag, den 1:a mars 1992 av Carl Lorentzon.  

Företagets ambitioner, visioner och mål 

Ambitionen är att Calles Bygg AB ska vara ett lokalt alternativ till de offentliga bolagen. De 

är ett komplement till de stora ABC-bolagen (NCC, Skanska och Peab). Det ses som det lilla 

företaget med de ganska stora resurserna och med de korta och snabba beslutsvägarna. Calles 

Bygg AB skiljer sig en del i ”företagssjälen” mot de större och även de mindre bolagen i det 

avseendet att det har hela företagsfunktionen i en och samma stad. Visionen är att öka 

kundnyttan, ha återkommande kunder och jobba mer med kundnytta i alla nivåer i bolaget.  

Man vill ha mindre fokus på beställare, som exempelvis är att man får en massa ritningar 

som man lägger ett pris på och så jobbar man för beställaren och inte kunden. 

    VD Eric Larsson, Calles Bygg AB. 

Man har mycket fokus på organisationen och kunden. På grund av den pågående 

generationsväxlingen jobbar organisationen mycket med att ta in rätt personal med rätt 

kompetens och med rätt ålderstruktur. Beställare kommer och går men kunder är de som 

återkommer, det är en stor symbolisk skillnad mellan dessa två begrepp menar Eric. Företaget 

har en relativt liten kundgrupp om man jämför med tidigare år, men har inte haft den tajta 

relationen med kunderna så som de har det nu påpekar Eric. De vill jobba med få men stora 

kunder som de har ganska kvalificerade uppdrag åt, där det är långvariga relationer med 

kunderna där man kan lägga stor energi på processen och inte så mycket på att starta upp 

projekt. Målet är lönsamhet, att finnas till och vara starka som arbetsgivare och leverantör, 

vara uthålliga och tåliga ekonomiskt. Finns mycket risker i denna bransch, man exponerar sig 

mycket, riskerna kan vara valuta, väder och vind, konjunkturscykler menar Eric. 
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4.7.2 Ägarfamiljens relation till bolaget 

Antalet familjemedlemmar respektive släktingar involverade i bolaget 

I dagsläget är det bröderna Eric Larsson och Martin Larsson som är involverade i 

familjeföretaget, båda två har ägarinflytande. Eric Larsson är VD för Calles Bygg AB och 

Martin Larsson är VD för fastighetsbolaget Skeppsviken Fastighets AB som är ett 

dotterbolag. Bröderna äger 50 % vardera i moderbolaget Lars-Eric Larsson Bygg o 

Förvaltning AB.  Styrelsen i bolaget består även utav bröderna Eric och Martin, där Martin 

fungerar som ordförande och Eric som VD. Det är en generation sedan 2006 som driver och 

äger bolaget, tidigare var det två generationer, då även pappan till bröderna var aktiv inom 

företaget. Bolaget har även externa ägare som är tjänstemän, de äger 30 % av aktierna i 

byggföretaget, de resterande 70 % innehar moderbolaget.  

Plan för ledningsskifte – successionsplanering 

Det har diskuterats inom ledningsgruppen om en ny organisation men det är inget som har 

blivit formaliserat. Det här är en förberedelse för vad som eventuellt kan hända på sikt menar 

Eric.  

4.7.3 Företagets komplexitet 

Företaget hade år 2011 cirka 100 anställda och en omsättning på uppemot 320 miljoner 

svenska kronor. De har hela sin företagsfunktion i Skövde, vilket är unikt i denna bransch. 

Företagets konkurrens inom branschen 

Om man följer de fem största bolagen i branschen ligger vinstmarginalen på 2-3% och det 

anses då att marknaden är i balans, det finns gott om entreprenörer och konkurrensen är sund 

och god menar Eric.   

Branschens förändringstakt i dagsläget och förändring över tid 

Branschen är inne i en långsam förändringstakt, en konservativ bransch. Det händer väldigt 

lite anser Eric. Mycket fokus på energi i dagsläget, och även fokus på ergonomi, att man 

bygger på ett ”vettigt” sätt med miljöhänsyn, man ska lägga fokus på att själva 

arbetsutförandet inte sliter på de anställda och att man ska må bra att bo i de byggnader de gör 

menar Eric. Men det är ändå mest fokus på energi och inte lika stort fokus på hur det är att bo 

i husen, det vill säga livskvalité. Över åren har det blivit en drastisk nedskärning av personal. 

Datoriseringen har medfört att företagen har kunnat rationalisera bort personal.  

4.7.4 Den externa partens kompetens och egenskaper 

Egenskaper och de krav och kriterier som bolaget eftersträvade i den externa kompetensen 

Vid tillsättandet av den externa kompetensen strävade man efter att personen hade kunskaper 

inom koncernekonomi och att den personliga dynamiken stämde överens med ägarnas, det var 

det behovet man eftersträvade vid den tidpunkten menar Eric. Men han syftade på att det var 

svårt att hitta en person som stämde överens med de krav och kriterier som de hade ställt upp, 

det var ganska många sökande till just den posten, 95 % av urvalet var ointressant ansåg Eric. 
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Men till slut hittade de en god kandidat från Skövde som sedan blev anställd. Fanns ett litet 

utbud på det de var ute efter.  

Tidigare erfarenhet och utbildning 

Den externa kompetensen hade tidigare erfarenhet som ekonomichef från fastighetsbranschen 

och har i grunden en civilekonomutbildning.  

4.7.5 Ledningen och den externa kompetensen 

Funderingarna och motivet till att ta in extern kompetens  

Funderingarna började komma år 2007, orsaken var både en mognads- och utvecklingsfråga. 

De hade nått en viss volym inom fastighetsgrenen att man behövde den kompetensen utöver 

Calles Byggs byggprojekts ekonomikompetens, det är två helt olika världar menar Eric. 

Motivet till att man har extern kompetens eller har haft funderingar på det är att, det är kul att 

utveckla bolaget och utveckla det framåt menar Eric.  

Det finns ingenting som heter att bevara, antingen så lägger man ner bolaget eller så 

utvecklar man det. Man måste göra det lite smartare och lite större, det är en ständig 

förändringsprocess. 

    VD Eric Larsson, Calles Bygg AB. 

Tidpunkt när den externa kompetensen tillsattes och tillvägagångssättet  

Den externa personen som sitter nu är från år 2011. Den som satt vid posten som 

ekonomichef tidigare gick i pension. De valde då att inte ersätta honom med någon annan, 

utan istället utveckla en koncernekonomichef istället. Rekryteringen skedde genom 

annonsering och med hjälp av rekryteringskonsulter som gav ägarna de bästa alternativen på 

marknaden inom just koncernekonomi.  

För- och nackdelar 

Fördelen är att man hittar ett mer professionellt synsätt på vissa frågor, akilleshälen i 

familjeföretag brukar vara att man oftast vill hålla i traditioner, så här har man alltid gjort, 

brukar oftast vara tankegångarna i familjeföretag menar Eric. Med den externa kompetensen 

följer ett positivt ifrågasättande av verksamheten. Ledningsgruppen är väldigt nöjda med det 

positiva ifrågasättandet av den externa kompetensen, det utvecklar bolaget. 

Den externa kompetensen är well worth spent money. 

    VD Eric Larsson, Calles Bygg AB.  

Företaget har blivit smartare, kunnigare, bedömer- och prissätter risker på ett annat sätt idag 

än vad de gjorde tidigare. Byggnadsbranschen är en av de få branscher där ekonomitänkandet 

inte har så stort inflytande genomslag i branschen, ingenjörstänket är mer dominerande i 

dagsläget menar Eric. 

Nackdelen kan vara att tidigare affärsmönster inte värderas lika högt som tidigare, man får 

passa sig för den externa kompetenen så att man inte dumpar gamla relationer och gamla 
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affärssätt för fort menar Eric. Den externa kompetensen kommer in med ett annat synsätt, ett 

annat paradigm, det vill säga ett övergripande tankesätt. 

Familjeföretagets tankesätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Tankesättet har inte förändrats så mycket. Det har varit ett mål inom ägarfamiljen i nästan 10 

år att komma till den sits de innehar i dagsläget, de känner sig tillfredsställda med det menar 

Eric. 

Familjeföretagets arbetssätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Den finansiella styrningen har förändrats mest efter tillsättandet av den externa 

ekonomichefen menar Eric. Koncernekonomin är en stor skillnad för dem, man tar mer i 

beaktande idag än vad man gjorde tidigare. Idag mäter man hela tiden faktureringsgraden och 

kan ha nytta av den, man har fått en helt annan inblick och förståelse för koncern ekonomin 

efter tillsättandet av den externa kompetensen.  

Risker respektive möjligheter med extern kompetens 

Möjligheten med extern kompetens är att det har kommit in en mer professionell attityd kring 

det hela, mindre känslostyrt och mer faktabaserat. Risken man gjorde tidigare vid affärer var 

att man följde magkänslan, det var inte riktigt genomtänkt. Idag kanske man gör en 

bedömning om att man inte ska göra den här affären på grund av att kapitalet arbetar bättre i 

en annan affär, det här begreppet fanns inte förut menar Eric.  

Rekommendation till familjeföretag som inte har extern kompetens 

Det beror på vad man har för ambitioner. Jag har hört att det blir kaos i vissa företag. Jag 

och min bror har det lätt att driva bolaget tillsammans. Jag kan tänka mig de familjeföretag 

som ärver med en ny generation som inte riktigt har samsynen kring det hela så kan en 

utomstående komma in, utan att det är riktigt genomarbetat så kan det reslutera i att det slår 

gnistor. Men jag rekommenderar det på grund av att den externa kompetensen vitaliserar 

bolaget. 

    VD Eric Larsson, Calles Bygg AB. 

4.8 Forsbergs Mäklarbyrå AB – inhyrd redovisningskonsult 

4.8.1 Bolagets historia och verksamhet 

Företaget grundades år 1988 av Mats Forsberg. År 1989 köpte Forsbergs fastigheten av 

dåvarande ägaren, familjen Schyllert, som nyttjat huset som familjens bostad under många år. 

Forsbergs är ett fristående familjeföretag som vill vara det självklara valet när man vill göra 

fastighetsaffärer. är ett friståenankoberofamiljeföretag som genomett starkt självstpesonligt 

engagemang och en stor respekt för vårman vill göra en fastighetsaffär      

Företagets ambitioner, visioner och mål 

Ambitionen är att mäkla välskötta och välbelägna fastigheter mellan Vänern och Vättern, 

villor samt kommersiella fastigheter. Visionen är att göra bra affärer för både köpare och 

säljare, behålla den marknadsandel de innehar och forsätta på den banan på sikt. Strävar efter 

lönsamhet.  
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4.8.2 Ägarfamiljens relation till bolaget 

Antalet familjemedlemmar respektive släktingar involverade i bolaget 

I dagsläget är det två personer som är involverade i familjeföretaget. Dessa två personer är 

Mats Forsberg som är VD och fastighetsmäklare och hans fru Agneta Forsberg som är 

anställd i bolaget som fastighetsmäklarassistent. En generation är aktiv i företaget. Agneta 

Forsberg har inget ägarinflytande i företaget, utan hennes man Mats Forsberg äger 100 % av 

bolaget.  

Plan för ledningsskifte – successionsplanering 

Just nu har de ingen plan för ledningsskifte. Men man vet aldrig om deras barn kan tänka sig 

att ta över i framtiden, om de har intresse för det. 

4.8.3 Företagets komplexitet 

Företaget hade år 2011 tre anställda och en omsättning på uppemot sex miljoner svenska 

kronor. De har hela sin företagsfunktion och verksamhet i Skövde. 

Företagets konkurrens inom branschen 

Oerhört stor konkurrens i dagsläget, finns många mäklare i Skövde området menar Agneta. 

Mäklarbyrån jobbar med hela spektrat av objekt, från bostadsrätter, via villor, till 

kommersiella fastigheter. Länshem, Svensk fastighetsförmedling, Skaraborgsmäklaren med 

flera, är några exempel på konkurrenter. I en högkonjunktur tillkommer konkurrenter som kan 

vara borta vid nästa lågkonjunktur. 

Branschens förändringstakt i dagsläget och förändring över tid 

Förändringstakten är konjunkturmässig. Antalet konkurrenter varierar med konjunkturen. Det 

har hänt mycket under de år som Forsbergs Mäklarbyrå AB har varit aktiva. Internet har varit 

den största förändringen, innan internetrevolutionen förekom enbart annonsering i tidningar. 

Numera är (www.hemnet.se) den naturliga knutpunkten för alla fastighetsmäklare runt om i 

Sverige. Det har under senare tid blivit stort fokus på boende och inredning. Man får jobba 

mycket med fotografering eftersom mycket läggs ut på nätet idag menar Agneta. 

 

4.8.4  Den externa partens kompetens och egenskaper 

Egenskaper och de krav och kriterier som bolaget eftersträvade i den externa kompetensen 

Man strävade efter att den externa kompetensen hade kunskaper inom ekonomi, specifikt 

bokslutsarbete, deklaration och årsredovisning. Det var inte heller svårt att hitta den inhyrde 

redovisningskonsulten som stämde överens med familjeföretagets krav och kriterier, av den 

orsaken att de hade en tidigare relation med den personen, allt skedde via personliga 

kontakter. Båda Mats och Agneta var eniga vid beslutet att tillsätta extern kompetens.  

 

 

http://www.hemnet.se/
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Tidigare erfarenhet och utbildning 

Den externa kompetensen är kunnig som ekonomikonsult inom lantbruk och gårdar. Den 

extern ekonomiska kompetensen har tidigare jobbat inom bank och har de ekonomiska 

kunskaperna. Han har i grunden en ekonomiutbildning. 

 

4.8.5 Ledningen och den externa kompetensen 

Funderingarna och motivet till att ta in extern kompetens  

Agneta Forsberg sköter den löpande bokföringen men vid bokslut tar man en inhyrd 

redovisningskonsult till hjälp som fungerar som ett bollplank, där man får in en person med 

den kompetensen de eftersträvar och som ger rådgivning och idéer på hur bokslutet ska skötas 

på bästa sätt. De jobbar dagligen med redovisningsfrågor och kan ge företaget en ny bild av 

ekonomin som man tidigare inte har tänkt på. Ett nytt tänk och idéer utvecklar företaget i 

positiv riktning. Man får en person som lägger tid och energi på sitt uppdrag och man får en 

person med ett kunnande och kompetens som man strävar efter.  

 

När man är så få i bolaget, så är det viktigt att man har ett bollplank som man kan diskutera 

med. 

  Vice VD Agneta Forsberg, Forsbergs Mäklarbyrå AB. 

 

Tidpunkt när den externa kompetensen tillsattes och tillvägagångssättet  

 

De har haft den externa kompetensen sen starten av företaget år 1988. Mats Forsbergs bror 

har en redovisningsbyrå, där av behövdes det inte någon rekryteringsprocess, de tog in 

personen via personliga kontakter. 

För- och nackdelar 

Det finns många fördelar med extern kompetens, de ser saker på ett sätt som vi inte gör, de 

ger en utomstående bild av verkligheten menar Agneta. Den externa kompetensen kommer 

med professionell rådgivning och agerar som bollplank. Det har blivit ett nytt tankesätt inom 

exempelvis bokslut, hur man gör det på bästa sätt. Det vidareutvecklar företaget. Agneta  ser 

inga direkta nackdelar utan anser att fördelarna har vägt tyngre än nackdelarna i det avseendet 

att det är så mycket regelverk i dagens ekonomivärld som den externa kompetensen har hjälpt 

till med. Den externa kompetensen är kunnig i de externa regelverken, det blir en 

formalisering och strukturering av det ekonomiska arbetet, menar Agneta. 

Familjeföretagets tankesätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Det har inte blivit någon förändring i familjeföretagets tankesätt på grund av den externa 

kompetensen, utan man har alltid jobbat och tänkt på samma sätt sedan starten år 1988. 
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Familjeföretagets arbetssätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Vi jobbar inte på det sättet, där vi budgeterar, kalkylerar och gör likviditetsbudgetar med 

mera, arbetssättet har inte förändrats inom ekonomisystemet då vi inte har expanderat och 

behövt göra de ekonomiska analyserna som större företag gör. 

  Vice VD Agneta Forsberg, Forsbergs Mäklarbyrå AB. 

Risker respektive möjligheter med extern kompetens 

Det finns ingen risk enligt Agneta, man ser ingen risk i att den externa konsulten lämnar sitt 

uppdrag, av den orsaken att det är lätt att hitta en ny. Det finns ett stort utbud av 

redovisningskunniga personer, menar Agneta. Möjligheterna med extern kompetens är 

vidareutveckling av bolaget. Med sitt innovativa tankesätt ger han företaget ett positivt 

ifrågasättande, man får andra synvinklar, får inputs från olika håll i branschen, det skapas en 

allmän diskussion som i sin tur utvecklar företaget i positiv riktning, menar Agneta. De har 

varit med så länge i branschen och har upplevt både låg- och högkonjunktur att de vet hur de 

ska hantera dessa situationer. 

Rekommendation till familjeföretag som inte har extern kompetens 

Ja, det är alltid bra att få in andra synvinklar, man får in inputs från olika håll i branschen av 

den externa kompetensen för att utveckla bolaget i positivt riktning. Man ser saker på olika 

sätt, nya infallsvinklar som ger oss en klarare (utomståeende) bild av exempelvis de externa 

regelverk, mer inlbick och kunskap inom den bransch man är verksam inom. 

  Vice VD Agneta Forsberg, Forsbergs Mäklarbyrå AB. 

 

4.9 Rapp Fastigheter AB – externt anställd ekonomichef 

4.9.1 Bolagets historia och verksamhet 

Företaget grundades i mitten av 1940-talet av Anders Rapp. Han förvärvade vid den 

tidpunkten sin första fastighet. Köpmannavaruhuset Commerce färdigställdes år 1967 av 

Anders Rapp tillsammans med sönerna Christer och Håkan. Ett decennium senare såldes 

varuhuset till musikgruppen ABBA. Företaget har expanderat kraftigt de senaste årtiondena 

och har blivit etablerade på flera orter i södra och mellersta Sverige. Företaget är en modern 

fastighetsförvaltning där miljömedvetenhet, god etik och framtidstro genomsyrar 

företagsandan. 

Företagets ambitioner, visioner och mål                                                                        

Företagets ambition och mål är strävan efter att ha nöjda kunder och lägga stor vikt vid god 

service samt att fastigheterna håller hög standard och att det hålls rent och snyggt i 

utemiljöerna. Visionen är att satsa på Skövdes framtida utveckling. 

 

 

 



55 
 

4.9.2 Ägarfamiljens relation till bolaget 

Antalet familjemedlemmar respektive släktingar involverade i bolaget 

Idag är det två familjemedlemmar som jobbar aktivt och driver företaget, Adam Rapp och 

hans far Christer Rapp jobbar direkt med fastigheterna, det är endast de två som jobbar 

dagligen med fastighetsbranschen. Adam Rapp innehar rollen som både Vice VD och 

fastighetschef och Christer Rapp är VD för företaget. Håkan Rapp, som är Adam Rapps 

farbror och bror till Christer Rapp, sitter i styrelsen som styrelseordförande. Håkan Rapps två 

söner Daniel Rapp och Magnus Rapp samt Adam Rapps bror Filip Rapp, sitter med i 

styrelsen. Det är två generationer som är involverade i familjeföretaget, de har varit tre 

generationer tidigare, då Anders Rapp (fadern) var verksam i företaget ända till sin bortgång i 

början av 2000-talet. Alla är ägare och äger en andel inom bolaget. Adam Rapp och hans två 

kusiner äger 10 % vardera av bolaget, de resterande 70 % ägs av de resterande, Håkan och 

Christer innehar majoriteten av bolagets andelar.  

Plan för ledningsskifte – successionsplanering 

Företaget har jobbet med generationsskiftet under flera år. Planen är att Adam Rapp ska ta 

över som VD inom tre år och att de kommer anställa en ny extern fastighetschef. De har alltid 

haft en extern fastighetschef tidigare (innan Adam Rapp tog över den posten). 

Fastighetschefen ska kunna lite om allting, ha bra ekonomikunskaper och vara skicklig på att 

förhandla. 

 

Det är alltid bra att ha en extern fastighetschef för att jag sköter nu alla förhandlingar och 

det är så lätt att blanda ihop det privata och en koppling med namnet på företaget och 

familjen när man sitter i tuffa förhandlingar med en hyresgäst, då är det alltid bra att ha en 

extern fastighetschef som sköter alla förhandlingar och har kontakten med det kommersiella.  

   Vice VD Adam Rapp, Rapp Fastigheter AB. 

4.9.3 Företagets komplexitet 

Företaget hade år 2011 cirka 18 anställda och en omsättning på uppemot 100 miljoner 

svenska kronor. De har hela sin företagsfunktion i Skövde.  

Företagets konkurrens inom branschen 

Det finns väldigt många fastighetsföretag som är verksamma i både Skövde och i Sverige. Det 

finns två delar när det gäller konkurrensen, både kommersiellt och boende. Om man man tittar 

på boendesidan så har det funnits en bostadsbrist i Skövde de senaste 10-15 åren. Deras 

största konkurrent är Skövdebostäder AB. Rapp Fastigheter har 600 lägenheter medan 

Skövdebostäder har 5000 lägenheter som de förfogar över. 60 % av de fastigheter Rapp 

Fastigheter äger är kommersiella och 40 % bostäder, där bostäder är en konjunkturutjämnare 

för företaget menar Adam. De tjänar sämre pengar på bostäder men den sektorn är över tid 

inte alls lika konjunkturkänslig som kontorslokaler är. Det är alltså en konjunkturutjämnare 

att ha bostäder. Men den stora andelen de innehar är kommersiella fastigheter.  
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Branschens förändringstakt i dagsläget och förändring över tid 

Branschen som sådan är ganska statisk. Det som har ändrat sig mest är att man på tidigt 1990-

tal byggde om kontor till bostäder, idag är det tvärtom, man får nu bättre betalt om man 

bygger om bostäder till kontor. Förändringen sker med långsamma cykler i 

fastighetsbranschen, det är en konservativ bransch. Från fastighetskrisen på 1990-talet fram 

tills idag är det en otrolig skillnad, om man nu ser till förändringstakten i Skövde. Idag har 

Rapp Fastigheter AB i princip inga vakanser på kontor, i så fall väldigt små kontor som står 

tomma. De hade en del kontor och butikslokaler tomma på 1990-talet medan det idag finns ett 

stort tryck. Den stora förändringen över åren är att det skapats ett stort tryck och efterfrågan 

på kontors- och butikslokaler, både på lokal- och bostadssidan, då pratar vi om butiker, kontor 

och offentlig verksamhet påpekar Adam Rapp. 

 

4.9.4 Den externa partens kompetens och egenskaper 

Egenskaper och de krav och kriterier som bolaget eftersträvade i den externa kompetensen 

Noggrannhet och ha koll på siffror är de viktiga egenskaper som man var ute efter. Men det 

finns två aspekter, egenskaper hos en ekonomichef och en fastighetschef menar Adam. 

Fastighetschefens egenskaper skiljer sig helt från en ekonomichefs, en fastighetschef måste 

kunna förhandla, ta människor och hitta lösningar påpekar Adam.  

 

Jag pratar med hyresgäster och är hela tiden i kontakt med dem och man ska förverkliga 

deras ideer, att man får ner det på papper och gör en ekonomisk kalkyl på att det här 

fungerar att göra. Det skiljer sig väldigt mycket från en ekonomichefs jobb där det mesta 

handlar om bokföring. 

   Vice VD Adam Rapp, Rapp Fastigheter AB. 

 

När det gäller ekonomichefsposten, sökte de en kreativ person, som hade den ekonomiska 

bakgrunden och som kunde ta människor på ett bra sätt och som var en duktig förhandlare. 

Det är svårt på grund av att det är ett litet företag och en person gör väldigt stor skillnad, den 

personliga dynamiken är oerhört viktig, eftersom vi är en sådan liten kärna och har hela 

verksamheten under ett tak är den personliga biten viktig, den påverkar bolaget i stort om den 

inte överensstämmer påpekade Adam. Det gäller från den högsta posten som VD ned till 

posten som receptionist, tar man in en fel person som receptionist som inte kommer överens 

med de övriga anställda i företaget så kan följden bli att man tappar hela känslan, en person 

med fel personlighet kan rasera alltihop menar Adam. Den personliga kemin ska man 

definitivt inte bortse ifrån, anser Adam.  

Tidigare erfarenhet och utbildning 

Den externa kompetensen har erfarenhet från branschen, har tidigare koppling till 

byggbranschen och fastighetsaffärer och har även jobbat inom bank. Har en 

ekonomiutbildning i grunden. Det är även meriterande om man har läst kurser inom 

fastighetsekonomi menar Adam. 
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4.9.5 Ledningen och den externa kompetensen 

Funderingarna och motivet till att ta in extern kompetens  

Motivet till att de tog in extern kompetens var att de själva inte hade den ekonomiska 

bakgrunden eller utbildningen. Den externa kompetensen är till för att stärka företaget menar 

Adam.  

 

Som ledare för ett litet fastighetsbolag så är det otroligt många olika delar, man kan inte 

kunna allting, utan man kan lite av varje. Man måste då välja vad man vill ha i huset (inom 

företaget). För oss har det varit viktigare och bättre att anställa någon med en ekonomisk 

bakgrund istället för en teknisk bakgrund, för oss har det varit enklare att köpa den tekniska 

bakgrunden. 

   Vice VD Adam Rapp, Rapp Fastigheter AB. 

 

När det gäller den ekonomiska biten så är det mycket bollande fram och tillbaks i situationer 

som exempelvis varje gång man skriver ett avtal eller om man pratar om ombyggnation, så 

börjar alltid diskussionen med det ekonomiska, med risker och möjligheter, riskanalyser, 

kalkyler, budgetetar menar Adam. Innan man tar beslut om någonting så vill man ha 

riskanalysen klar och man vill ha olika ekonomiska konsekvenser över konjunkturer, och då 

behöver man ha en person som är duktig på detta, att man har ett bollplank inom ekonomi är 

av oerhörd vikt, menar Adam. 

Tidpunkt när den externa kompetensen tillsattes och tillvägagångssättet  

Externa ekonomichefen har jobbat i företaget sedan 1990-talet, det är den enda personen som 

är anställd utifrån som ekonomiansvarig. När det gäller rekryteringsprocessen så sätter 

företaget upp en ram för den personen, över vilken bakgrund som måste stämma överens med 

företagets profil. Man tar hjälp av olika bemanningsföretag som hjälper till med att leta upp 

rätt personer till företaget, och man får även rekommendationer från den egna kretsen inom 

branschen. Man tar mycket hjälp utav personliga rekommendationer från den inre kretsen 

inom företaget om de känner personer som är lämpliga och som uppfyller de krav och 

kriterier som har satts upp, och även från utomstående i branschen som kan komma med 

lämpliga kandidater. Man tog mycket hälp från rekommendationer från revisorer och från 

personer i branschen när man tillsatte den externa kompetensen.  

För- och nackdelar 

Fördelen är att den externa kompetensen formaliserar affärer. Varje gång man tar in en extern 

kompetens, vare sig man anställer eller hyr in någon så är det att man får in nya ögon i 

företaget menar Adam. Det brukar vara så i familjeföretag som har hållit verksamheten inom 

familjen i flera generationer, att man har en företagskultur som gör att man ser på saker och 

ting så som man alltid har gjort, därför kan det vara en fördel att ta in en extern som kommer 

in i företaget med nya ögon och ett nytt tänk, man får helt andra synvinklar påpekar Adam. 

Kostnaden är en nackdel, men man får väga emot att antingen anställa eller ta in extern 

kompetens som man betalar per timma, är det extern kompetens som man anställer så är den 

största nackdelen om det inte skulle fungera, att man får göra om allt menar Adam.  
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Det är oerhört viktigt i ett litet företag med så få personer att det fungerar när den externa 

kompetensen kommer in, dels den ekonomiska aspekten men det viktigaste är att den 

personen fungerar och är en i ”teamet”, den personliga dynamiken måste överensstämma med 

de resterande menar Adam.  

Det har varit viktigt för företaget att ha extern kompetens som utvecklar företaget. De flesta 

familjeföretag är skeptiska till att ta in extern kompetens men det är inte vi, vi ser bara 

fördelar med att ta in extern kompetens. Vi driver det här företaget som vilket företag som 

helst, att ha extern kompetens gör oss starkare och konkurrenskraftigare. 

   Vice VD Adam Rapp, Rapp Fastigheter AB. 

Familjeföretagets tankesätt efter tillsättandet av extern kompetens 

Ja, jag anser när man har extern kompetens så minskar man på den känslomässiga biten. När 

man anställer den personen så har den ingen koppling till varken företaget historiskt eller till 

fastigheterna vi äger, eller till den delen de hyresgäster som hyr av oss. Vi har funnits länge 

och har ägt hus under en lång period och vissa samarbetspartner har vi haft samarbete med 

under många år. Det kan vara svårt för ett familjeföretag att göra sig av med 

samarbetspartners som man har haft i 30 år, på grund av den personliga relationen vi har. 

Har vi en extern person som sitter som fastighetschef så är inte det samma känslomässiga 

problem. Har man en extern person som man bollar ideer med om vilka hus man ska sälja 

eller köpa så fastnar man inte vid de känslomässiga relationerna man har med fastigheterna 

som man exempelvis har ägt i flera årtionden, den personliga kopplingen till objekt och 

personer minskar.  

   Vice VD Adam Rapp, Rapp Fastigheter AB. 

Familjeföretagets arbetssätt efter tillsättandet av extern kompetens 

När de fick in den tidigare ekonomichefen Erik, som nu har slutat, fick företaget en helt ny 

uppföljning på ekonomisystemet, han gjorde mer kalkyler och långsiktiga kalkyler än vad de 

gjorde tidigare. I dagsläget har de Lisbeth som sitter som nuvarande ekonomichef, hon ger ut 

listor över balans- och resultaträkning med jämna mellanrum, hon sitter tillsammans med 

ledningen när de sätter upp budgetar, som hon sedan fortlöpande följer.  

Vi följer det ekonomiska arbetet mycket mer idag än vad vi gjorde för 15 år sedan. När farfar 

ägde företaget själv så gjorde han lite som han ville, idag följer företaget den ekonomiska 

biten mycket noggrannare.  

   Vice VD Adam Rapp, Rapp Fastigheter AB. 

Risker respektive möjligheter med extern kompetens 

Risken med extern kompetens kan vara att den har fel inriktning eller mål, att man som VD 

exempelvis har en vision, att det här vill man nå, medan man får in extern person vars 

referenser är annorlunda än VD vision och ambitioner menar Adam. Risken är att man får in 

en person som tänker fel och som inte har samma mål/vision som ägarna.  
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Om jag blir VD och vi tar in en extern person som fastighetschef som ska sköta förhandlingar 

och som vid förhandlingar inte har hela bakgrunden, utan som endast följer sina kalkyler och 

en viss avkastning, att det endast är hans ord som ska gälla och detta pris, annars blir affären 

inte av, det kan då resultera i att man går miste om andra synergier som kan vara värdefulla, 

det kan exempelvis vara att fastigheten ligger rätt, att man inte behöver öka förvaltningen 

någonting, det kan vara goda utvecklingsmöjligheter på sikt, risken kan bli att den externa 

tänker kortsiktigt. 

   Vice VD Adam Rapp, Rapp Fastigheter AB. 

Vi köpte posthuset kanske till en för låg avkastning men vi såg de framtida 

utvecklingsmöjligheterna och la inte mycket fokus på det kortsiktiga, hade man fått in en 

extern person med ett fel tänk som hade förhandlat, så kunde risken vara att den personen 

inte såg samma värden som vi gjorde, det hade gjort så att affären aldrig blivit av. 

   Vice VD Adam Rapp, Rapp Fastigheter AB. 

Möjligheterna är att man får in en kunskap som man inte själv innehar eller haft tid för att få 

in den spetskunskap som behövs, det är viktigt att man har fått in en extern som har den 

ekonomiska bakgrunden och som har kunskapen att göra fastighetskalkyler menar Adam. Den 

externa kompetensen kommer in med nya ögon till familjeföretag och att ha en person som 

vågar ifrågasätta och bryter mönstret, menar Adam. 

Rekommendation till familjeföretag som inte har extern kompetens 

Ja det rekommenderar jag, man måste ha extern kompetens inom familjeföretag för att bryta 

mönstren, för att öka kompetensen och att inte följa gamla hjulspår, man tar in något nytt till 

bolaget som kommer in med ett nytt tänk och som vidareutvecklar företaget. 

Citat från Vice VD Adam Rapp, Rapp Fastigheter AB. 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras den empiri som samlats in utifrån den teoretiska referensramen. 

Först analyseras företagets och ägarfamiljens komplexitet och hur det i sin tur har influerat 

strukturutvecklingen. I slutet analyseras den externa kompetensens påverkan på de 

familjeföretag som intervjuer genomförts.  

5.1 Familjens komplexitet 

Familjens komplexitet påverkas av flera faktorer. De omständigheter som har störst påverkan 

på komplexiteten i de familjeföretag som har studerats är hur många familjemedlemmar som 

är involverade i familjeföretaget, antalet släktgrenar som är verksamma inom familjeföretaget 

och olikheter i livscykler. 

5.1.1 Antal familjemedlemmar  

Ju fler familjemedlemmar som är involverade i familjeföretaget desto högre blir 

komplexiteten i företaget.
126

 De företag som har påverkats mest av detta är Grahns Konfektyr 

AB som har sex familjemedlemmar involverade, detsamma gäller Rapp Fastigheter AB som 

har två familjemedlemmar som arbetar dagligen med verksamheten och de resterande fyra 

sitter med i styrelsen. Dessa företag har högst komplexitet av alla familjeföretag när det gäller 

antal familjemedlemmar och ju fler familjemedlemmar som är involverade desto högre är 

risken att det blir olika intressen i familjeföretaget som i sin tur kan leda till familjetvister.
127

 

Följt därpå kommer CEJN AB med fem familjemedlemmar och som även det skall anses som 

ett relativt komplext familjeföretag. Företagen som har lägre grad av komplexitet är Jula AB 

med tre familjemedlemmar och företagen Furhoffs AB, Olssons Åkeri AB, Calles Bygg AB 

och Forsbergs Mäklarbyrå AB innehar två familjemedlemmar. Sammanfattningsvis kan man 

redogöra för att de familjeföretag som har högst komplexitet och som har påverkats mest av 

den, är Grahns Konfektyr, Rapp Fastigheter och CEJN. De resterande bolagen har i mindre 

utsträckning en mindre påverkan av komplexiteten.  

5.1.2  Olikheter i livscykelstadier  

Familjens komplexitet påverkas av att familjemedlemmar befinner sig i olika stadier i livet 

och det bidrar till ökad komplexitet. De olika stadierna bidrar även till en varierad åsikt om 

omvärlden och en minskad förståelse för att förstå andra medmänniskor som är i en annan 

stadie i livet. I denna studie kommer fokus ligga på generationsväxlingar och hur den bidrar 

till familjens komplexitet i det avseendet vart familjemedlemmarna befinner sig i livet. Ju fler 

familjemedlemmar det är som har stora åldersskillnader och olika bakgrund desto högre blir 

komplexiteten i familjeföretaget.
 128
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Furhoffs AB har två generationer involverade i bolaget, där inköpschefen Hans Furhoff är 

kusin med fadern till VD Björn Furhoff. Eftersom det är två generationer inblandade så ökas 

troligheten att Hans Furhoff och Björn Furhoff har en varierad åsikt om hur företaget ska 

drivas och som troligen befinner sig i olika stadier i livet. VD Björn Furhoff är 51 år gammal 

och inköpschefen Hans Furhoff är 59 år. På grund av att ålderskillnaden inte är stor mellan 

dessa två, blir skillnaden inte stor gällande livscykelstadiet, de befinner sig i samma stadie i 

livet och olikheterna i livscykeln i Furhoffs AB är därför inte så stora om åldersskillnaden 

hade varit större. Det resulterar i en lägre komplexitet på grund av den låga åldersskillnaden 

mellan de två familjemedlemmarna. 

Olssons Åkeri AB har två generationer inblandade, där fadern Claes-Göran Olsson är VD och 

hans son Mathias Olsson är lageransvarig och innehar rollen som Vice VD. Skillnaden i det 

här fallet är att åldersskillnaden är större, där fadern är 60 år gammal och sonen 25 år. Det 

resulterar i att de har högre komplexitet än Furhoffs AB med avseende på åldersskillnaden. 

Inom en snar framtid kommer sonen Mathias Olsson att ta över rollen som VD, med tanke på 

att den nuvarande VD Claes-Göran snart går i pension så ökas komplexiteten ytterligare på 

grund av att de befinner sig i olika stadier i livet. Desamma gäller trygghetsfaktorn, behovet 

av trygghet kan vara en bidragande faktor till en ökad komplexitet. Claes-Göran som snart 

skall gå i pension har inte samma behov av trygghet som hans son Mathias som är inne i en 

fas där han inom en snar framtid skall vara mogen nog för att axla ansvaret som VD för 

familjeföretaget.  

Jula AB har även de två generationer inblandade i företaget, där fadern Lars-Göran är ägare 

och hans två barn, sonen Karl-Johan är koncern-VD och dottern Anna är produktchef. Denna 

situation är mycket lik det förhållande som Olssons Åkeri AB har, där ägaren börjar komma 

till åren och som troligen snart går i pension. Det skiljer säkerligen 20-30 år mellan ägaren 

och hans barn, det är ett resultat på att det finns olikheter i livscykelstadiet och som därmed 

ger ökad komplexitet till familjeföretaget. Det ökar sannolikheten för att de är i olika fas i 

livet, att man har andra åsikter om hur bolaget ska drivas på sikt och en lägre förståelse att 

förstå sig på människor som befinner sig i ett annat stadie i livet.  

Grahns Konfektyr AB var det företag som hade flest familjemedlemmar i företaget. Dessa 

personer är Jesper Lööw som är VD, Ola Brewitz som är fabrikschef, två personer som är 

respektive fru till delägarna och som jobbar som butikschefer och de resterande två jobbar 

som produktionspersonal. Det är två generationer som är inblandade i företaget på grund av 

att Jespers mor jobbar inom produktionsavdelningen. Fyra av de sex familjemedlemmarna 

innehar inget ägarinflytande i bolaget, utan det är endast Jesper och Ola som är ägare av 

Grahns Konfektyr.  Eftersom båda delägarna inom bolaget är inne i åldersklassen 35-40 år så 

är de inom samma fas i livet och sannolikheten till en minskad komplexitet ökar i det här 

fallet. De är inom samma livscykelstadie, desamma gäller fruarna till delägarna som även de 

är inne i samma livsstadie. Det som dock kan höja komplexiteten är att Jespers mor börjar 

närma sig pension medan de andra familjemedlemmarna som är involverade inte är i den fas 

som Jespers mor är i. 
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CEJN AB har idag fem familjemedlemmar som är involverade i bolaget, där två generationer 

är verksamma. VD Marcus Allerbjer är 45 år och hans yngre bror Carl ligger i ålderklassen 

35-45 år och Ove Nybergs son Johan ligger mellan 25-30 år. Ägarna av bolaget, Ove- och 

Inger Nyberg är 71 år respektive 65 år. Mellan den andra och tredje generationen så finns det 

en årsskillnad på 30-40 år, detta visar på en hög komplexitet i bolaget och att det finns 

olikheter i livscykelstadiet. Den andra generationen med Ove och Inger kommer inom några 

år att pensionera sig och det bidrar till en ökning av komplexiteten gällande aspekter som 

kommer att uppstå om exempelvis arvsfördelning, vad de har utfört hittills och 

drivkraften/viljan att gå vidare i livet.  

Rapp Fastigheter AB har idag två aktiva i bolaget som dagligen arbetar med 

fastighetsbranschen och fyra andra familjemedlemmar som endast sitter i styrelsen. Det är två 

generationer som är involverade i familjeföretaget, de har varit tre generationer tidigare, då 

Anders Rapp, fadern till Christer Rapp, var verksam i företaget ända till sin bortgång i början 

av 2000-talet. Åldersskillnaden mellan de två generationerna ligger mellan 30-40 år. I och 

med detta bör komplexiteten öka i takt med att fler familjemedlemmar är involverade samt att 

åldersskillnaderna mellan medlemmarna är stora. Det ökar även chansen till att det finns 

varierande åsikter om hur företaget ska drivas. De befinner sig i olika livscykelstadier och den 

yngre generationen är inne i en helt annan fas i livet.   

Calles Bygg AB och Forsbergs Mäklarbyrå AB är de två familjeföretag som endast har en 

generation involverad i familjeföretaget. I Calles Bygg AB är det bröderna Eric- och Martin 

Larsson som är involverade i företaget, där båda har ägarinflytande. Eric är 41 år gammal och 

Martin 45 år. Eftersom det endast är en generation involverad samt att åldersskillnaden är 

minimal så existerar det knappt någon olik livscykelstadie i detta företag, de befinner sig i 

samma fas i livet och ger därför en lägre komplexitet.   

I Forsbergs Mäklarbyrå AB är det makarna Mats- och Agneta Forsberg som är involverade i 

företaget, där det är en generation som är aktiva i företaget. Mats är 51 år gammal och Agneta 

är 44 år. Som i fallet med Calles Bygg AB är det endast en generation involverad samt att det 

inte skiljer många år mellan dessa två, man kan då konstatera att de befinner sig i samma 

livscykelstadie och har samma behov av trygghet, utveckling och inkomst. Det resulterar i en 

lägre komplexitet även för detta familjeföretag.  

5.1.3 Antal släktgrenar och familjer 

Ju fler familjer och släktgrenar som är involverade i verksamheten desto högre blir 

komplexiteten. Det är skillnad när det är enbart en familj med sina barn som styr företaget, 

jämfört med när flera släktgrenar ska samsas och komma överens om att styra verksamheten. 

Lojaliteten mot den egna familjens intresse är större än hela släktens och verksamhetens 

interesse. Komplexiteten ökar ytterligare om varje familj i sig grenar ut sig och har sina egna 

drag utifrån varje familjs speciella erfarenheter.
129
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Fyra av åtta familjeföretag har två släktgrenar involverade i deras familjeföretag. De 

resterande familjeföretagen har endast en släktgren. När det gäller Furhoffs AB kommer båda 

släktgrenarna ifrån ägarfamiljen Furhoff och det resulterar i en minskad komplexitet. 

Anledningen till detta är att komplexiteten ökar om det finns ägare i familjeföretaget som 

ursprungligen inte är ifrån ägarfamiljen och att man sätter familjens intressen framför 

företagets intressen i de fallen.
130

 Hans Furhoff blir kusin till Björn Furhoffs far och är därför 

från samma ägarfamilj.  

Grahns Konfektyr har även de två släktgrenar men det finns inga kvar av ursprungsgrundarna 

Grahns kvar inom företaget. Eftersom ingen av delägarna i företaget har någon koppling till 

ägarfamiljen så ökar komplexiteten avsevärt då ägarna sätter lojaliteten och familjens intresse 

före företagets. I och med detta är Grahns Konfektyr AB ägarstruktur relativt komplex.
 131

  

Cejn AB har två släktgrenar involverade i familjeföretaget. Ägarna har sitt ursprung i 

ägarfamiljen Nyberg vilket gör att komplexiteten i ägarstrukturen är relativt låg, desamma 

gäller den låga komplexiteten i antalet släktgrenar.   

Rapp fastigheter AB har två släktgrenar där VD Christer Rapp, sonen Adam Rapp och 

brodern Filip Rapp tillhör en släktgren och den andra släktgrenen är Håkan Rapp, bror till VD 

Christer Rapp, och hans två söner Magnus- och Adam Rapp. Komplexiteten från antalet 

släktgrenar blir därför låg med tanke på att de berörda är ifrån ägarfamiljen Rapp. 

Olssons Åkeri AB har endast en släktgren involverad i familjeföretaget, där VD Claes-Göran 

Olsson och sonen, Vice VD Mathias Olsson är verksamma och har då en låg komplexitet 

gällande antalet släktgrenar. Bolaget ägs av VD Claes-Göran Olsson och gör att 

ägarstrukturen i familjeföretaget har en låg komplexitet.  

Jula AB är ett familjeföretag där endast en släktgren ingår, bolaget ägs av far och son Lars-

Göran Blank och Karl-Johan Blank. Endast ägarfamiljen är verksamma och en släktgren ingår 

i familjeföretaget, det resulterar i en låg komplexitet i antalet släktgrenar och ägarstrukturen.  

Calles Bygg AB innehar en släktgren, där bröderna Eric Larsson och Martin Larsson är 

verksamma, endast ägarfamiljen ingår i ägarstrukturen i moderbolaget och endast en släktgren 

är involverad, detta medför att Calles Bygg AB har en låg komplexitet i jämförelse med antal 

släktgrenar och familjer som är involverade i familjeföretaget.  

Forsbergs Mäklarbyrå med en släktgren involverad, har en låg komplexitet där endast 

ägarfamiljen är verksamma.  

 

 

                                                           
130

 Gimeno, A. et al 2010 
131

 Gimeno, A. et al 2010 



64 
 

5.1.4 Antal roller som spelas i familjeföretagen 

En person kan ha flera olika roller i en familj. Ett familjeföretag som består av föräldrar och 

barn är betydligt mindre komplext än familjeföretag som består av exempelvis farbröder, 

fastrar, kusiner och sysslingar. Banden mellan syskon är betydligt starkare än mellan kusiner, 

av den orsaken att ju närmare släktskap desto större känslomässig bindning och det resulterar 

i mindre komplexitet.
132

 Majoriteten av de flesta familjeföretag har oftast en komplex och 

långvarig ägandestruktur som involverar familjemedlemmar, ledning och styrelse. Ägaren 

inom familjeföretaget brukar i stor utsträckning inneha flera olika roller inom bolaget, för att 

hantera och styra företaget.
133

 Det brukar även vara så att de familjemedlemmar som är chefer 

för familjeföretaget oftast gör de mest vitala affärsbesluten. Den känslomässiga inblandningen 

för familjeföretagets ägande kan försämra företagets fokus på ekonomiska mål.
134

  

I familjeföretag där det är låg komplexitet gällande antalet roller som spelas i 

familjeföretagen, så är Furhoffs, Olssons Åkeri, Jula, Calles Bygg, Forsbergs Mäklarbyrå och 

Rapp fastigheter med i den kategorin.  

I Furhoffs AB är det endast två familjemedlemmar som är aktiva, där Björn Furhoff är VD 

och Björns fars kusin, Hans Furhoff är inköpschef. I Olssons Åkeri AB är det fadern Claes-

Göran och sonen Mathias Olsson som har ägarrollerna i familjeföretaget och har därmed en 

låg komplexitet. Jula AB har tre familjemedlemmar som är aktiva och innehar roller i 

företaget, där Lars-Göran Blank är VD, sonen Karl-Johan Blank är koncern-VD och systern 

Anna Blank är produktchef, även här föreligger en låg komplexitet. Men om man jämför med 

de tidigare nämnda familjeföretagen har Jula en högre komplexitet på grund av att de har en 

extra familjemedlem involverad. Calles Bygg har två bröder, Eric- och Martin Larsson, som 

är verksamma i bolaget, komplexiteten är låg på grund av att rollerna spelas av två bröder. I 

Forsbergs mäklarbyrå innehar två familjemedlemmar roller i familjeföretaget, paret Mats- och 

Agneta Forsberg, det ger en låg komplexitet i företaget eftersom rollerna innehas av paret 

Forsberg. Rapp fastigheter är i samma situation som Olssons Åkeri, där fadern och sonen är 

aktiva i bolagets dagliga verksamhet, Christer Rapp är VD och Adam Rapp är Vice VD och 

fastighetschef. Komplexiteten i Rapp Fastigheter är låg med hänsyn till antalet roller som 

spelas i familjeföretaget samtidigt.  

I de företag där det är högst komplexitet gällande antal roller som spelas i familjeföretagen så 

är CEJN, med sina fem familjemedlemmar och Grahns Konfektyr, med sina sex medlemmar, 

de företagen med högst komplexitet i denna kategori. Idag är det fem familjemedlemmar som 

är involverade i bolaget CEJN. Det har näst högst komplexitet av alla företag när det gäller 

antal roller involverade i familjeföretaget. Företaget med högst komplexitet är Grahns 

Konfektyr. I dagsläget är det sex familjemedlemmar som är involverade i familjeföretaget. 

Dessa personer är Jesper Lööw som är VD, Ola Brewitz som är fabrikschef, två personer, som 

är respektive fru till delägarna, jobbar som butikschefer och de resterande två jobbar som 

produktionspersonal. 
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5.1.5 Olika intressen i familjeföretagen  

Familjemedlemmar kan ha olika intressen av när det gäller relationen mellan företaget och 

varje familjemedlem. Det kan handla om ekonomiska fördelar, prestige, makt, personlig 

tillfredsställelse och framtida rättigheter. Ju bredare familjegrupperna är desto mer ökar 

komplexiteten av de varierande interna intressena bland familjemedlemmarna.
135

 Olika 

intressen kan exempelvis finnas mellan ägarna i familjeföretget och mellan 

familjemedlemmar som är anställda i företaget och de som endast är ägare. För en 

familjemedlem som är anställd kan det handla om strävan efter att få högre lön, medan en 

högre utdelning för ägaren är i fokus. Olika intressen skapar högre komplexitet.
136

 

Furhoffs AB har två familjemedlemmar, där en är ägare och den andra är anställd i företaget. 

Ägaren och VD Björn Furhoff och den anställde inköpschefen Hans Furhoff. Hans har inget 

ägande i företaget vilket betyder att det finns olika intressen i företaget. Eftersom Björn 

Furhoff dagligen jobbar i verksamheten är han inte lika beroende av utdelningen som han 

skulle ha varit om han inte var delaktig i företaget. Furhoffs AB är ett komplext företag 

utifrån de skilda intressen som finns mellan ägaren och den anställde. Komplexiteten kunde 

ha varit ännu högre om det hade funnits ägare av bolaget som inte var involverade i 

familjeföretagets dagliga verksamhet.   

Olssons Åkeri AB har en aktiv ägare och VD Claes-Göran Olsson som äger 100 % av bolaget 

och en son som är anställd som lageransvarig i företaget. Det skapar olika intressen. 

Familjemedlemmen som endast arbetar i företaget och som inte har något ägarinflytande, kan 

sträva efter en högre lön och på grund av att det handlar om ägarens son, kan det skapa ett 

altruistiskt beteende hos ägaren.
137

 Utifrån detta så ger det en hög komplexitet.  

Jula AB har två ägare, där Lars-Göran Blank och sonen Karl-Johan Blank äger bolaget 

tillsammans. Lars-Göran är inte verksam i företaget utan sitter endast med i styrelsen, sonen 

Karl-Johan är aktiv som både koncern-VD och styrelseledamot. Det betyder att det finns olika 

intressen i familjeföretaget, exempelvis är Karl-Johan inte lika beroende av utdelningen som 

fadern Lars-Göran är, på grund av att han har andra inkomstkällor från företaget. 

Komplexiteten ökar även när det gäller dottern till ägaren Lars-Göran, Anna Blank, som är 

anställd i företaget och inte innehar något ägarinflytande, även det resulterar i olika intressen i 

familjeföretaget.  

Grahns Konfektyr AB har två delägare som äger vardera 50 % och som är verksamma i 

familjeföretaget, eftersom båda är aktiva så blir det likartade intressen ägarna emellan. 

Komplexiteten ökar i företaget på grund av de har fyra andra familjemedlemmar som arbetar i 

företaget utan något ägarinflytande. Ju bredare familjegrupperna är desto mer ökar 

komplexiteten av de varierande interna intressena bland familjemedlemmarna.  
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Olika intressen bland familjemedlemmarna finns även i CEJN AB, där ägarna Ove- och Inger 

Nyberg som har allt ägande medan tre andra familjemedlemmar är anställda och inte har 

något ägarinflytande, det skapar olika intressen och en ökad komplexitet. Forsbergs 

Mäklarbyrå är även det ett bolag som som har en verksam ägare i form av Mats Forsberg och 

en anställd i hans fru Agneta Forsberg, det skapar olika intressen och en hög komplexitet i 

familjeföretaget, orsakerna kan vara många, ett exempel kan vara olika intressen om 

ekonomiska fördelar och prestige.  

Rapp fastigheter är det bolag med högst komplexitet av alla bolag när det gäller olika 

intressen i familjeföretaget. Det är sex familjemedlemmar involverade, endast två av dem är 

aktiva och verksamma i bolaget. Alla medlemmar har en ägarandel i bolaget. Det är endast 

Christer- och Adam Rapp som är verksamma i företaget medan resterande ägare endast sitter 

med i styrelsen. Intressen kan variera bland medlemmarna, i detta fall är det stor vikt på den 

ekonomiska biten. De ägare som är verksamma i bolaget får ut lön från företaget och är inte 

lika beroende av utdelning, då de har andra inkomstkällor från företaget. De andra 

familjemedlemmarna som endast sitter med i styrelsen har ett större intresse och behov av 

ägarutdelningen. Calles Bygg AB är det familjeföretag med minst komplexitet av alla 

studerade företag gällande olika intressen i familjeföretag. Två bröder, Eric- och Martin 

Larsson är ägare och är aktiva i företaget. En annan bidragande orsak till den låga 

komplexiteten är att inga andra familjemedlemmar är verksamma i företaget.  

Tabell 5.1 

Familjens 

komplexitet 

Furhoffs  Olssons 

Åkeri 

Jula Grahns 

Konfektyr 

CEJN Calles 

Bygg 

Forsbergs 

Mäklarbyrå 

Rapp 

Fastigheter 

Antal 

familjemedlemmar 

involverade 

2 2 3 6 5 2 2 6 

Livscykelstadier
138

 2 2 2 2 2 1 1 2 

Antal släktgrenar 

och familjer 

2 1 1 2 2 1 1 2 

Antal roller
139

 2 2 3 6 5 2 2 2 

Olika intressen
140

 2 2 2 5 4 1 2 6 
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 Avser antal olika roller som finns i familjeföretaget bland familjemedlemmarna, exempelvis VD, ägare och 

anställd.  
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 Avser olika intressen som finns i familjeföretaget, till exempel prestige, makt och ekonomiska fördelar. 

Siffran som står i kolumnen redovisar antalet familjemedlemmar som har olika intressen i bolaget.  
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5.2 Företagets komplexitet 

Företagets komplexitet påverkas av flera faktorer. De omständigheter som har störst påverkan 

på komplexiteten på de företag som har studerats är integrationen i värdekedjan, 

internationaliseringsgrad, grad av diversifiering på produkter och företagets storlek, sett på 

omsättning och antalet anställda. 

5.2.1 Företagsstorlek 

Företagets storlek baseras på antalet arbetsplatser man innehar och hur stor omsättning 

företaget har. Fler arbetsplatser och större omsättning i ett familjeföretag skapar en högre 

komplexitet.
141

 De intervjuade företagen ska rangordnas nedan baserat på de som har högst 

komplexitet, med avseende på antal arbetsplatser och omsättning år 2011: 

1. Jula AB – 4 miljarder svenska kronor i omsättning och 800 anställda i Sverige. 

2. CEJN AB – 380 miljoner svenska kronor i omsättning och 280 anställda i Sverige 

3. Calles Bygg AB – 320 miljoner svenska kronor i omsättning och 100 anställda i Sverige. 

4. Furhoffs AB – 125 miljoner svenska kronor i omsättning och 70 anställda i Sverige. 

5. Olssons Åkeri AB – 100 miljoner svenska kronor i omsättning och 50 anställda i Sverige. 

6. Rapp Fastigheter AB – 100 miljoner svenska kronor i omsättning och 18 anställda i 

Sverige. 

7. Grahns Konfektyr AB – 40 miljoner svenska kronor i omästtning och 15 anställda i 

Sverige. 

8. Forsbergs Mäklarbyrå AB – 6 miljoner svenska kronor i omsättning och 3 anställda i 

Sverige. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företaget med högst komplexitet med hänsyn till 

arbetsplatser och omsättning är Jula AB och företaget med lägst komplexitet är Forsbergs 

Mäklarbyrå AB. 

5.2.2 Produktdiversifiering 

Ju högre antal produkter/teknologier som företaget innehar desto högre risk är det att något 

går fel. Ett diversifierat företag har högre komplexitet än ett specialiserat företag.
142

  

Furhoffs AB har ett brett sortiment, de har olika varor att blanda med. Huvuddelen av deras 

produkter är i rostfritt. De jobbar även med livsmedelsförädling och produkter som har att 

göra med vatten. Furhoffs AB har många produkter i olika användningsområden och har även 

en rasande fart när det gäller teknikutveckling i produktionen. Med tanke på antalet produkter 

de har i olika användningsområden och den ökade teknologiutvecklingen har Furhoffs AB en 
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hög komplexitet i denna kategori. Andra företag som befinner sig i en liknande situation som 

Furhoffs AB är Jula AB och CEJN AB.  

Jula AB har ett stort sortiment med 15 000 artiklar och det finns mängder av konkurrenter 

inom olika områden och produkter. CEJN har historiskt sett rört sig runt i olika 

produktområden. CEJN har många produkter inom olika användningsområden. Branschen 

som CEJN är verksam inom, är relativt konservativ och det sker teknologiskifte på vissa 

områden på marknaden. Kollar man på båda dessa företag så stämmer de överens med 

Furhoffs i det avseendet att det har ett stort utbud av varor i olika användningsområden där 

förändringstakten i branschen är relativt hög. Produktdiversifieringen påverkar Julas och 

CEJNs komplexitet lika mycket som den gör i Furhoffs fall, det vill säga att den är hög. 

Grahns Konfektyr AB är likt de företag som vi har nämnt ovan i det avseendet med antalet 

produkter de innehar, de har ett stort sortiment med varierade godissorter. Men de produkter 

de säljer är alla inom samma användningsområde, vilket resulterar i att 

produktdiversifieringen påverkar komplexiteten i Grahns i mindre utsträckning än företagen 

med ett stort sortiment i olika användningsområden.  

Det som är gemensamt för de resterande familjeföretagen, Olssons Åkeri AB, Calles Bygg 

AB, Rapp Fastigheter AB och Forsbergs Mäklarbyrå AB, är att de inte innehar några 

produkter, utan endast är verksamma som tjänsteföretag. Olssons Åkeris huvudsysselsättning 

är fjärrtrafik tillsammans med en stor lager- och logistikverksamhet. Med tanke på att de 

endast håller på med logistisk verksamhet skapar inte produktdiversifieringen någon hög 

komplexitet för verksamheten. Calles Bygg AB utför många tjänster inom byggbranschen, 

som exempelvis byggentreprenader, avtalsbyggservice, lantbruksbyggnation samt förvaltning 

och utveckling av fastigheter. De har många olika tjänster de erbjuder som resulterar i en hög 

komplexitet, men eftersom de tjänster de säljer är lika varandra i användningsområde, 

influerar produktdiversifieringen företagets komplexitet i mindre omfattning.  

Rapp fastigheter AB äger, förvaltar och förädlar fastigheter i centrala Skövde, tjänsteutbudet 

är inte omfattande och fokus är på fastighetsbranschen, företaget har en låg komplexitet. 

Forsbergs mäklarbyrå jobbar med hela spektrat av objekt, från bostadsrätter via villor till 

kommersiella fastigheter. För teknologiförändringen de senaste åren har Internet varit den 

största förändringen, innan internetrevolutionen förekom enbart annonsering i tidningar. Det 

har under senare tid blivit stort fokus på boende och inredning. Forsbergs märklarbyrå AB har 

ett stort utbud av tjänster, men där allt är inom mäklarbranschen, vilket gör att faktorn 

produktdiversifiering är mindre komplext än om användningsområdet hade varit spritt.  

5.2.3 Internationaliseringsgrad, geografisk spridning och typ av bransch 

En högre internationalisering inom familjeföretag är mer komplext än ett företag som verkar 

på en lokal marknad. Svårigheterna består i olika kulturer, lagar, språk, valutor och 

tidszoner.
143

 Två av de åtta studerade företagen har en högre komplexitet än de resterande 

med hänsyn till internationaliseringen.  
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Jula AB är ett företag som är inne i en stark expansion. Numera har företaget även butiker i 

Norge och från och med hösten 2011 även i Polen. Man har mycket direktimport från Kina 

som har resulterat i prissänkningar på varor. De har ett antal utländska leverantörer, främst 

företag i Kina och hanterar därmed olika valutor och även andra språk, som resulterar i en hög 

komplexitet. CEJN AB är ett företag som idag består utav 17 säljbolag, sex 

produktionsenheter och 450 anställda över hela världen. CEJNs produkter säljs och 

marknadsförs på den globala marknaden av enskilda distributörer, som har sitt säte på flera 

olika platser runt om i världen. CEJN har en större internationaliseringsgrad och komplexitet 

än Jula på grund av att de är verksamma på flera olika platser och att deras varor är 

verksamma på fler områden där det krävs en större hantering av valuta, språk och ett närmare 

samarbete med företagets distributörer.  

Furhoffs AB varor konsumeras i Norden och känner inte av utomstående hot från omvärlden, 

som till exempel Kina. Internationaliseringsgraden är inte lika stor som den är i Jula AB och 

CEJN AB, av den orsaken att de endast är verksamma i Norden och är i stor utsträckning inte 

lika påverkad av valuta- och språkbarriärerna. De har även inga utländska leverantörer och det 

påverkar komplexiteten mindre.  

De övriga företagen, Olssons Åkeri AB, Grahns Konfektyr AB, Calles Bygg AB, Rapp 

fastigheter AB och Forsbergs Mäklarbyrå AB, har hela sin företagsfunktion och verksamhet i 

Sverige och påverkas därför inte av internationaliseringen. Alla dessa har en låg komplexitet i 

jämförelse med de tre företag som har nämnts ovan.  

Den geografiska spridningen handlar om det fysiska avståndet mellan arbetsplatserna, ju 

större avstånd det är mellan arbetsplatserna desto högre komplexitet.
144

 Det är endast Jula AB 

och CEJN AB som har arbetsplatserna spridda globalt. Jula AB har arbetsplatser i Norge och 

Polen, medan CEJN AB har arbetsplatser i Europa, Asien, Nordamerika och Sydamerika och 

har därmed en högre komplexitet än vad Jula AB har. De resterande bolagen har alla sitt säte i 

Skövde, Sverige, och alla sex företag har därmed en rätt så låg och lik komplexitet med 

hänsyn till faktorn geografisk spridning.  

Den bransch som familjeföretaget är aktiv inom avgör även graden på komplexitet. Ett företag 

som är aktiv inom en bransch med hög teknologisk utveckling har högre kompexitet än ett 

företag som driver en livsmedelsbutik.
145

 I Furhoffs AB fall går teknikutvecklingen rasande 

fort när det gäller teknikutveckling i produktionen. Furhoffs AB måste skapa sig en sådan stor 

organisation att de har råd att investera i den mer förändringsbara branschen. Med tanke på 

den snabba teknologiska utvecklingen och förändringstakten som finns i branschen så har 

företaget en hög komplexitet i jämförelse med ett företag som är verksamma inom en bransch 

som har en statistk förändringstakt.  Furhoffs är det företag med högst komplexitet av alla 

studerade företag gällande den typ av bransch de är verksamma inom. 
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Olssons Åkeri AB har en relativt lugn förändringstakt där den stora förändringen i branschen 

har varit att det gått mot större enheter, många enbils- och tvåbilsåkare förelägger sina 

transporter till större aktörer, till exempelvis DHL, Schenker och DSV. De är inte verksamma 

i någon bransch där den teknologiska utvecklingen går i någon rasande fart och medför då en 

låg komplexitet. Men den tuffa konkurrensen, med både lokala och globala aktörer, orsakar en 

högre komplexitet för företaget.  

Den stora förändringen i Jula AB är att man har fått ner priserna genom direktimport från 

Asien, varorna har blivit så pass billiga så att de flesta kan köpa dem. Jula AB är likt Olssons 

Åkeri med hänsyn till förändringstakten, det sker ingen teknologisk revolution för tillfället, 

utan det är en relativt konservativ bransch. Komplexiteten är relativt låg.   

Grahns Konfektyr bransch går emot att de stora företagen köper upp de mindre bolagen, de 

större företagen blir ännu större, det är den generella förändringen i dagsläget. Det har inte 

startats någon nytt bolag de senaste 15-20 åren som håller på med industriell tillverkning 

inom konfektyr. Det finns kanske mindre bolag som har varit aktiva i en mindre skala men 

inget bolag som har kommit upp med en industriell tillverkning, och det beror på att de större 

köper upp de mindre. Resultatet av detta blir att antalet konkurrenter minskar. Branschen som 

sådan är inte komplex på grund av den låga förändringen inom teknologisk utveckling och 

inte heller den totala konkurrensen i och med att de större bolagen köper upp de mindre, det 

resulterar även här i en relativt låg komplexitet, även om det finns en del konkurrenter på den 

lokala marknaden. 

 

Förändringstakten hos Forsbergs Mäklarbyrå är konjunkturmässig. Antalet konkurrenter 

varierar med konjunkturen. Det har hänt mycket under de år som Forsbergs Mäklarbyrå har 

varit aktiva. Internet har varit den största förändringen, innan internetrevolutionen förekom 

enbart annonsering i tidningar. Komplexiteten hos detta företag ligger på en hög nivå på 

grund av att arbetssättet inom branschen har förändrats av den teknologiska utvecklingen och 

att internetrevolutionen har skapat ett helt nytt tänk och arbetssätt hos samtliga konkurrenter 

inom branschen. 

 

De resterande tre företagen, CEJN AB, Calles Bygg och Rapp fastigheter har en relativt 

konservativ och statisk förändringstakt och alla har en relativt låg komplexitet. 

Branschen CEJN AB är verksam inom är relativt konservativ och det sker teknologiskifte på 

vissa områden på marknaden. Calles Bygg:s bransch är inne i en långsam förändringstakt, en 

konservativ bransch. Det händer väldigt lite. Över åren har det blivit en drastisk nedskärning 

av personal. Datoriseringen har medfört att företagen har kunnat rationalisera bort personal.  

Rapp fastigheters bransch som sådan är ganska statisk. Det som har ändrat sig mest är att man 

på tidigt 1990-tal byggde om kontor till bostäder, idag är det tvärtom, man får nu bättre betalt 

om man bygger om bostäder till kontor. Förändringen sker med långsamma cykler ifrån 

fastighetsbranschen, det är en konservativ bransch. Den stora förändringen över åren är att det 

skapats ett stort tryck och efterfrågan på kontors- och butikslokaler, både på lokal- och 

bostadssidan, då handlar det om butiker, kontor och offentlig verksamhet.  
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5.2.4 Kunskapsnivå 

Ett företag som innehar en högre kunskapsnivå och som är aktiv i en kunskapsintensiv 

marknad är mer komplext än ett företag som utför ett arbete som inte kräver så hög 

kunskap.
146

 Fokus i denna studie har varit extern kompetens inom ekonomi. Alla de berörda 

företagen har svarat på samma sätt, de kräver att man har tidigare erfarenhet inom 

ekonomiska yrken och även från branschen de är verksamma inom och att man har en 

ekonomiutbildning i grunden. Från den synvinkeln är det hög komplexitet på alla företag då 

de kräver hög kunskapsnivå för att utföra det ekonomiska arbete ledningen strävar efter.  

Tabell 5.2 

Företagets 

komplexitet
147

 

Furhoffs Jula Olssons 

Åkeri 

Grahns 

Konfektyr 

CEJN Calles 

Bygg 

Forsbergs 

Mäklarbyrå 

Rapp 

Fastigheter 

Produktdiversifiering 3 3 1 2 3 1 1 1 

Internationalisering 2 3 1 1 3 1 1 1 

Geografisk spridning 2 3 1 1 3 1 1 1 

Typ av bransch 3 1 2 1 2 1 2 1 

Kunskapsnivå 3 3 3 3 3 3 3 3 

5.3 Strukturutveckling 

Strukturutveckling definieras som utvecklingen av intern kapacitet för självorganisering inom 

ett familjeföretag. Strukturen behövs för att kunna handskas med den strukturella risken, som 

uppkommer när det är stor mängd komplexitet i familjeföretaget. De indikationer som 

definierar ett familjeföretags struktur bäst är, familjers/företags differentiering, 

ledningsmetoder, oberoendet av sin VD och successionsplaneringen.
148

 

5.3.1 Särskiljning av familj och företag 

Denna kategori syftar på att familjemedlemmarna som är anställda i verksamheten, är kapabla 

att urskilja sin roll i familjen och sin roll i företaget. Det vill säga om de är kapabla att 

differentiera sina rättigheter och skyldigheter, och hur de ska agera i olika sammanhang. Den 

första dimensionen arbetsdifferentiering, belyser de familjemedlemmar som är involverade 

och anställda inom verksamheten, om de är det på grund av sitt släktskap eller kompetens.
149
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Furhoffs AB är inne på att det är en nödvändighet att ta in extern kompetens, att endast ha 

familjemedlemmar som innehar alla ledningsposter skulle göra företaget svagare och mindre 

konkurrenskraftigt. Furhoffs AB lägger stor vikt på att ta in folk med rätt kompetens och rätt 

personlighet. Hans Furhoff tog över rollen som inköpschef och sitter idag i styrelsen och i 

ledningsgruppen, på grund av sin kompetens och inte för sitt efternamn. Eftersom det endast 

är två familjemedlemmar involverade, där en är ägare och en anställd, så finns det 

indikationer på att Furhoffs AB inte är ett företag som tar in folk på grund av sitt släktskap. 

Ett altruistiskt beteende i detta företag är relativt svagt.  

Ekonomichefen på Olssons Åkeri AB, Tony Larsson, menar att de personer som anställs i 

bolaget är personer med rätt kompetens och klargör att man aldrig kommer ha intentionen att 

ta in en släkting bara för att den personen heter Olsson i efternamn utan att man tar in den 

personen som passar bäst i företaget, kompetens- och personlighetsmässigt. Olssons Åkeri 

AB har även som Furhoffs AB två familjemedlemmar, det pekar på att man inte favoriserar 

någon familjemedlem till att bli anställd och det visar på en stark struktur i bolaget när det 

gäller den kategorin.  

Jula AB väljer ut de personer som uppfyller de mål som finns i den så kallade Jula-andan, 

som exempelvis värderar ärlighet, att man tänker på varenda krona, ha ett framåtdriv, tänka på 

medmänniskor med mera. Det är det man utgår ifrån på alla nivåer i bolaget när man tillsätter 

folk. Som de tidigare nämnda bolagen visar det sig att Jula AB har krav och kriterier på de 

personer som de anställer, man måste uppfylla den så kallade Jula-andan för att vara en 

lämplig kandidat, oavsett om man ursprungligen är ifrån ägarfamiljen eller kommer utifrån. 

Företaget har inga tendenser till ett altruistiskt beteende, då endast tre familjemedlemmar är 

involverade, där två av dem är ägare och den tredje produktchefen. Detta visar på en stark 

strukturutveckling i bolaget.  

 

Grahns Konfektyr AB är det företag med flest familjemedlemmar, sex stycken, och har högst 

tendens till att ta in familjemedlemmar på grund av att de tillhör familjen. Kollar man på 

antalet anställda som är 14 stycken, så ser man, om man bortser från ägarna Jesper och Ola, 

att nästan en tredjedel av de anställda är familjemedlemmar. De båda ägarna Jesper Lööw och 

Ola Brewitz har tagit in sina respektive fruar som butikschefer och Jespers mor inom 

produktionen, plus en annan släkting i produktionsavdelningen. Det visar en hög grad av 

känslomässig bindning mellan familjemedlemmarna och hög grad av altruistiskt beteende. 

Det resultaterar i en svagare struktur i arbetsdifferentieringen, där familjemedlemmar är 

involverade och anställda inom verksamheten på grund av sitt släktskap snarare än den 

kompetens de innehar.  

 

VD i CEJN AB, Marcus Allerbjer, påpekade att om man inom ägarfamiljen har den 

kompetens som krävs för att driva företaget framåt så är det ingen idé att ta in någon utifrån. 

Inom bolaget har man fem familjemedlemmar, där man har två ägare och tre 

familjemedlemmar som är anställda i företaget. Man kan utifrån detta perspektiv påstå att det 

finns ett starkt samband mellan anställning och släktskap och därmed ett altruistiskt beteende. 

Men eftersom posterna familjemedlemmarna innehar är chefsposter, där Marcus Allerbjer är 
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VD och hans yngre bror fastighetschef, är det mer troligt att de har blivit anställda på grund 

av kompetensen och inte släktskapet, men att familjen ändå har haft en inverkan i tillsättandet 

av de posterna. Med tanke på företagets storlek så innehar företaget en ganska stark struktur. 

De poster som innehas av familjemedlemmarna behöver en hög kunskapsnivå, en särskild 

utbildning. Det är mer relevant att de har tillsatts på grund av kompetensen än släktskapet.  

 

Calles Bygg AB har inga anställda familjemedlemmar i företaget, där endast ägarna och 

bröderna Eric- och Martin Larsson är verksamma. Sett till antal familjemedlemmar så 

undviker de att anställa några familjemedlemmar. Den känslomässiga bindningen och 

altruismen är låg i detta företag.  

 

Forsbergs Mäklarbyrå AB är ett litet företag, där ägaren Mats Forsberg har sin fru Agneta 

Forsberg som anställd i företaget. Detta företag har en stark koppling till familjen, där 

altruismen lyser igenom. Agneta Forsberg är anställd genom den nära anknytning hon har till 

ägaren Mats Forsberg.  

 

Rapp fastigheter AB har VD Christer Rapp och sonen Adam Rapp som är Vice VD, efersom 

det handlar om anställning i företaget så räknas inte de familjemedlemmar som sitter i 

styrelsen. Adam Rapp tillsattes på grund av det känslomässiga band som finns mellan fader 

och son vilket tyder på att ett altruistiskt beteende i detta fall är relativt hög och att en 

generositet finns i att anlita släktingar på grund av släktskapet. 

 

Den andra dimensionen är ägarbekräftelse, vilket innebär erkännandet av deras rättigheter till 

att ha den högsta positionen och makten inom bolaget. Ägarna har tre fundamentala 

rättigheter, det första är rätten till information om företagets utveckling, det andra är rätten att 

vara med i beslut som rör ägarens egendom och det sista är ägarens rätt till utdelning på satsat 

kapital.
150

 Alla ägare från alla familjeföretag sitter med i företagets styrelse och det är ett 

starkt tecken på att ägarbekräftelse finns i de studerade familjeföretagen och att de har tillgång 

till de tre fundamentala rättigheterna som ägaren har rätt till.  

 

Den tredje dimensionen är familjens ansvarighet, med vilket menas att familjemedlemmar 

som har en post inom företaget utvecklas på ett professionellt sätt. Det vill säga att 

familjemedlemmen ”skyddas” inte på grund av att den individen tillhör ägarfamiljen. Man 

kollar på insatsen och prestationen hos den individen och utför åtgärder om arbetsinsatserna 

inte är tillräckliga, oavsett om personen tillhör ägarfamiljen.
151

 Alla de företag som har 

intervjuats, förutom Calles Bygg AB som inte har någon familjemedlem anställd, har svarat 

på samma sätt, angående behandlingen av familjemedlemmarna. De menar att man inte på 

något vis särbehandlar några familjemedlemmar utan att man behandlar och utvärderar alla 

anställda på samma sätt. Detta är ett tecken på att särskiljningen mellan familjen och företaget 

är relativt hög och visar på en bra struktur gällande just den biten.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att utifrån denna kategori särskiljning av familj och 

företag, är att alla företag liknar varandra utifrån den andra- och tredje dimensionen. Medan i 

den första dimensionen så finns det företag som skiljer sig från varandra i det avseendet 

gällande det känslomässiga bandet och altruistiska beteendet mellan familjemedlemmarna i 

företaget. Men i det stora hela så finns det en ganska stark struktur i företagen. 

5.3.2 Ledningsmetoder 

När familjeföretaget expanderar och blir mer komplext, så ställs det andra krav på ledningen 

och dess funktion. Professionalisering av ledningsmetoder innebär att man utvecklar och 

bygger upp processer för beslutsfattande som kombinerar institution, analyser och kvantitativ 

support. Den bygger även upp strategier och decentraliserade strukturer. Det öpnnar upp för 

att beslutsfattandet inom verksamheten blir öppen och att fler personer inom bolaget kan fatta 

beslut.
152

 Det brukar även vara så att de familjemedlemmar som är chefer för familjeföretaget 

oftast fattar de mest vitala affärsbesluten.
153

 Fokus i denna kategori kommer att ligga på 

decentralisering av företagsstrukturer som har en stark koppling till begreppet oberoende av 

VD, vilket är oerhört viktigt vid successionsplanering.  

 

Furhoffs AB har kvalificerat beslutsfattande i företaget där VD Björn Furhoff samråder i 

beslut med ledningsgruppen som tillsammans med VD fattar viktiga affärsbeslut. På grund av 

att fler högt uppsatta personer, förutom VD Björn Furhoff, får vara med och ta beslut så 

resulterar det i en mer utvecklad strukturutveckling. Det får även en effekt på att man har en 

hög grad av oberoende av VD, då man inkluderar fler personer vid beslutsfattandet. Företagen 

som har samma utvecklade decentraliserade beslutsfattning är Jula AB, CEJN AB och Calles 

Bygg AB.  

 

Eftersom Jula AB har en sådan stor omfattning till både omsättning och arbetsplatser så har 

de en ledning med högt uppsatta män som sköter de strategiska besluten vilket leder till ökat 

oberoende av VD, detta är något som görs formellt. Detta ger företaget en ökad 

strukturutveckling. CEJN AB som är verksamma på global nivå skulle inte utvecklas på 

samma sätt om de endast såg upp till sin VD. Eftersom besluten fattas av flera högt uppsatta i 

företaget ger det företaget en utvecklad strukturutveckling. Beslutsfattandet i företaget CEJN 

AB är öppet inom verksamheten där fler personer inom bolaget kan fatta beslut.  

 

Calles Bygg AB kan tänkas vara ett företag där beslutsfattandet är styrt utav bröderna Eric- 

och Martin Larsson, VD respektive fastighetschef. Moderbolaget ägs av bröderna men 

byggbolaget, Calles Byggnads i Skövde, äger moderbolaget med en andel på 70 %, de 

resterande 30 % ägs av externa tjänstemän. Beslutsfattandet i företaget sköts inte endast utav 

ägarna, utan har en ledningsgrupp där de externa tjänstemännen är aktiva och tillsammans 

med bröderna Larsson har hand om beslutsfattandet i bolaget. Detta skapar ett oberoende av 

VD som har utvecklat företaget i positiv riktning och som resulterat i ett utvecklat 

beslutsfattande och strukturutveckling.  
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I Olssons Åkeri AB är det VD och ägaren Claes-Göran Olsson och hans syster som äger 

bolaget. Claes-Göran är majoritetsägare och det är han som fattar de viktiga besluten i 

företaget. Då de flesta besluten och de viktiga affärsbesluten fattas av Claes-Göran är 

beslutsfattandet i företaget mindre utvecklat än de företag som har nämnts ovan och 

medverkar då till en negativ påverkan på strukturen i familjeföretaget, då man i stort sett har 

ett relativt stort behov av sin VD.  

 

Grahns Konfektyr AB är beroende av delägarna Jesper Lööw och Ola Brewitz i deras 

beslutsfattande. Besluten fattas till största delen av delägarna och ger en mindre utvecklad 

strukturutveckling. Forsbergs mäklarbyrå AB innehar endast en ägare och VD, Mats 

Forsberg, han sköter alla beslut i samråd med sin fru Agneta Forsberg. På grund av att Mats 

Forsberg är ägare och VD för bolaget och sköter det mesta av allt beslutsfattande inom 

företaget är man i stor grad beroende av sin VD, vilket i sin tur leder till en mindre utvecklad 

strukturutveckling.  

 

Rapp fastigheter AB:s beslutsfattande sköts för det mesta av VD Christer Rapp tillsammans 

med Vice VD och fastighetschefen Adam Rapp. Eftersom det endast är de två som är aktiva 

och som driver den dagliga verksamheten inom bolaget så är det de som sköter alla 

bostadsförhandlingar och fattar alla beslut inom företaget. Det skapar ett starkt beroende av 

VD, som i sin tur inte ger en lika utvecklad strukturutveckling som om beslutsfattandet hade 

varit mer öppen för fler personer att fatta beslut inom företaget. 

5.3.3 Successionsplanering 

Succession i ett familjeföretag är relaterat till den skapande förutsättningen för ett fortsatt 

framgångsrikt bolag. Successionsplaneringen är en viktig del i familjeföretagets överlevnad, 

det handlar om vem som ska efterträda företaget på bästa sätt, oftast blir det komplicerat att 

välja en efterträdare, det är då vitalt att ha en grundläggande successionsplan i 

familjeföretaget som gör ledningsskiftet så smidigt som möjligt. En bristande 

successionsplanering är oftast orsaken till att familjeföretag går i konkurs.
154

  

Ledningsskifte har nyligen skett på Furhoffs AB, då Björn Furhoff tog över för tre år sedan. 

Men på sikt kan det bli så att någon av hans döttrar tar över, om de så vill och har intresse för 

det. Men det är av stor vikt att den personen som tar över på sikt är kapabel och är intresserad. 

Nästa steg kan även bli att ta in en extern VD, där de tre döttrarna blir ägare som driver 

företaget professionellt, med en professionell styrelse och extern VD. Gällande 

successionsplaneringen har Furhoffs AB en utvecklad struktur då det nyligen har skett ett 

ledningsskifte, inkluderat att de har en klar planering på hur det kommer att bli på sikt.  

I Olssons Åkeri AB är för närvarande Claes-Göran som VD och ägare. På sikt kommer sonen 

Mathias Olsson att ta över som VD och ägare av bolaget. Just nu skissar de upp hur 

successionsplaneringen ska utföras, tanken är att han mer och mer ska involvera sig i 

företaget och dess styrning. Under tiden tills han blir VD ska hans far och den inhyrde 

konsulten Tony Larsson vara mentorer för Mathias så att han får mer kännedom om den 
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bransch de är verksamma inom och att han är förberedd och mogen nog för att axla rollen 

som VD. Det brukar vara så i familjeföretag med äldre ägare att de inte tror på att den yngre 

generationen i familjeföretaget har förmågan att ta det stora ansvaret och axla rollen som VD 

och driva företaget på samma sätt som den äldre ägaren har gjort under sin period som VD.
155

 

Men i Olssons Åkeris fall är det inte på det viset, utan fadern Claes-Göran tror på sin son 

Mathias Olsson att han på sikt har förmågan att ta över rollen som VD. Olssons Åkeri AB har 

en tydlig plan för hur successionsplaneringen ska gå till och har därför en utvecklad 

strukturutveckling.  

När det gäller Jula AB så har de nyss haft ett ledningsskifte, likt Furhoffs AB, där de har tagit 

in en ny koncern-VD. Det har inte diskuterats för tillfället inom familjeföretaget om något 

grundläggande ledningsskifte. På grund av att det nyligen har skett ett skifte inom företaget så 

visar det på att de tidigare har utarbetat en plan för ledningsskifte men eftersom de i dagsläget 

inte har någon plan på sikt och detta inte har diskuterats så har de en lägre strukturutveckling 

gällande denna kategori.  

 

Grahns Konfektyr VD Jesper Lööw har inga planer på ett ledningsskifte för tillfället, utan 

menar att han och delägaren Ola Brewitz ska vara ägare av bolaget i minst fem år till, sedan 

får man se vad framtiden har att utvisa menar han. I detta företag har man ingen plan för hur 

successionsplaneringen ska gå till efter de planerade fem åren. På grund av att båda delägarna 

är relativt unga till sin ålder är det inte något allvarligt att de inte har någon planerad 

successionsplanering än om de var i äldre ålder.  

 

CEJN AB har klart bestämt sig för att hålla det inom familjens ägo på sikt. Det har diskuterats 

inom företaget och alla är eniga om att bolaget skall vara familjestyrt, men man vet aldrig i 

framtiden om man tar in någon extern ägare, men i dagens läge är det familjen som är i fokus. 

Det handlar om vem som ska efterträda företaget på bästa sätt, oftast blir det komplicerat att 

välja en efterträdare, det är då vitalt att ha en grundläggande successionsplan i 

familjeföretaget som gör ledningsskiftet så smidigt som möjligt. En bristande 

successionsplanering för familjeföretag kan oftast vara orsaken till att familjeföretag går i 

konkurs.
156

 Svårigheten för CEJN AB blir att hitta en efterträdare inom familjen som gör 

ledningsskiftet så smidigt som möjligt. CEJN AB har en klar plan inför det framtida 

ledningsskiftet och det har diskuterats flitigt inom familjeföretaget och gör då att det har en 

utvecklad strukturutveckling. 

I Calles Bygg AB har det diskuterats inom ledningsgruppen om en ny organisation men det är 

inget som har blivit formaliserat. Det här är en förberedelse för vad som eventuellt kan hända 

på sikt menar VD Eric Larsson. Man har en plan på hur ledningsskiftet ska gå till men det är 

som sagt inget som har blivit formellt utan det har diskuterats internt inom bolaget. Calles 

Bygg har en relativt stark strukturutveckling gällande successionplaneringen men i mindre 

utsträckning än exempelvis företagen Olssons Åkeri AB, där de redan har klart för sig hur 

ledningsskiftet ska gå till. De ligger på samma plan som Furhoffs AB och CEJN AB, på det 
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sättet att det har diskuterats i företagen och man har målat upp en plan på hur den kommer se 

ut på sikt. Calles Bygg AB har därmed en utvecklad strukturutveckling gällande den biten då 

det har diskuterats inom familjeföretaget och att man har förberett en successionsplan för vad 

som eventuellt kan hända på sikt.  

Forsbergs mäklarbyrå AB har just nu ingen plan för ledningsskifte. Men man vet aldrig om 

deras barn kan tänka sig att ta över i framtiden, om de har intresse för det. Likt Grahns 

Konfektyrs AB fall så har inte paret Forsberg någon successionsplan som resulterar i en 

mindre utvecklad strukturutveckling.  

Rapp fastigheter AB har jobbat med generationsskiftet under flera år. Planen är att Adam 

Rapp ska ta över som VD inom tre år och att de kommer anställa en ny extern fastighetschef. 

De har alltid haft en extern fastighetschef tidigare innan Adam tog över den posten. Rapp 

fastigheter AB tillsammans med Olssons Åkeri AB har den mest utvecklade 

strukturutvecklingen gällande successionsplaneringen i det avseendet att båda företagen har 

arbetat för och planerat generationsskiftet under ett par år och att de vet vilken person som ska 

ta över. Skillnaden är att Rapp fastigheter vet när ledningsskiftet ska ske exakt, vilket Olssons 

Åkeri inte vet i dagsläget. Olssons Åkeri AB har därför något lägre utvecklad struktur än 

Rapp Fastigheter AB. Dessa två företag har den bästa förutsättningen för att ha ett fortsatt 

framgångsrikt bolag i form av att de har en grundläggande successionsplan vilket är vitalt för 

familjeföretagets överlevnad.
157

  

5.4 Familjeföretagets komplexitet och anlitandet av extern kompetens 

Extern kompetens är en viktig faktor för ett företags utveckling och fortlevnad. Ledningen i 

familjeföretag upptäcker att de saknar kompetensen för att behandla några av sina problem. 

Man klarar oftast av det dagliga arbetet men finner att man sakner en specifik kompetens när 

man vill expandera och utveckla bolaget. Den externa kompetensens kunskap och erfarenhet 

behövs när man vill genomföra organisatoriska förändringar.
158

 Extern kompetens är det 

snabbaste sättet att få professionell rådgivning och med hjälp av extern expertis kan den 

utveckla, stödja och ge råd till familjeföretaget som kan säkra upp bolagets framtid.
159

 

Tidsbristen och de ekonomiska resurserna brukar oftast vara orsaken till att man internt inte 

lär upp medlemmarna så att man får den kompetens som behövs för att vidareutveckla 

bolaget. Det är en stark orsak till varför familjeföretag tar in utomstående expertis.
160

 Alla de 

studerade företagen har extern ekonomisk kompetens i bolaget och det ökar sannolikheten till 

att de internt inte har haft den kompetens eller kunskap som behövs för att utveckla och 

expandera företaget.
161
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5.4.1 Motivet till att anlita extern ekonomisk kompetens  

I Furhoffs AB fall var det så att VD Björn Furhoff satt tidigare som ekonomiansvarig och 

ville släppa mer av de operativa arbetsuppgifterna såsom bokslut och ekonomiskt arbete för 

att kunna vara med att styra och analysera det växande bolaget. När bolaget expanderade hade 

han inte tid och energi med att lägga ett antal månader per år på det ekonomiska arbetet. 

Furhoffs AB tillsatte extern kompetens för att frigöra tid för VD rollen, detta medförde att 

Björn Furhoff kunde vara med att styra och analysera det växande bolaget och få mer tid att 

analysera helheten av bolaget. Motivet var alltså att ha en person som kunde lägga all sin tid 

och energi på det ekonomiska Man ville ha extern ekonomisk kompetens som kunde ägna all 

sin tid och energi på det ekonomiska arbetet. Det var viktigt att få någon utomstående som 

kunde se verksamheten från andra infallsvinklar för att vidareutveckla bolaget. 

När det gäller Olssons Åkeri AB började funderingar att komma in gällande extern kompetens 

i början av 1990-talet då företaget blev större och expanderade. Likheten som finns med med 

Furhoffs AB är att man vid företagets expansion söker upp extern kompetens, då man behöver 

extra hjälp för att hänga med i den snabba och föränderliga utvecklingen. Det blev alltså 

aktuellt att ta in extern ekonomisk kompetens när bolaget expanderade. Men det var även, 

som i Björn Furhoffs fall, att ägaren ville satsa helhjärtat på företagets utveckling och 

expansion och där man kunde få in en extern som kunde lägga all sin tid och energi på det 

ekonomiska arbetet. Ekonomichefen Tony Larsson påpekade att, när familjeföretag 

expanderar så tenderar de att tappa strukturen
162

, därför är det extra viktigt med extern 

kompetens. Under 1990-talet ville man få in en utomstående person som kunde se bolaget ur 

nya infallsvinklar och komma in med ett positivt ifrågasättande som i sin tur skulle utveckla, 

stödja och ge råd till familjeföretaget som kunde säkra upp bolagets framtid. Olssons Åkeri 

AB hade tre likheter med Furhoffs AB vid motivet av att anlita extern kompetens, det första 

var att man behövde extern expertis när bolaget expanderade och blev större, det andra var att 

man ville få in en person som kunde lägga all sin tid och energi på det ekonomiska arbetet och 

det tredje var att få nya infallsvinklar in i bolaget som i sin tur skulle vidareutveckla bolaget i 

positiv riktning. 

I Jula AB:s fall har man sedan starten år 1979 tagit hjälp av extern hjälp och det har varit en 

stor orsak till varför de idag är så framgångsrika. Motivet till att anlita den externa 

ekonomiska kompetensen var som i dem tidigare fallen, Furhoffs AB och Olssons Åkeri AB, 

att ägarna ville har mer tid att sköta bolagets vidareutveckling samt mer djupgående analysera 

företaget vid bolagets expansion. Med hjälp av den externa ekonomiska kompetensen kunde 

ägaren lägga all sin tid och kraft på att utveckla företaget i rätt riktning. En annan stark 

bidragande orsak till motivet var att få kontroll och ordning på både lagkrav och ekonomiska 

flöden som den externa parten kunde bidra med.  

Grahns Konfektyr AB motiv till att anlita extern kompetens var på grund av att man fick ett 

nytt synsätt och nya infallsvinklar på verksamheten, som stämmer bra överens med motivet 

som Furhoffs AB och Olssons Åkeri AB hade. En anann orsak till att de tog in extern 

kompetens var att de saknade den ekonomiska kunskapen och kände att man behövde ta in 
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någon med den kompetensen och som med sina tidigare erfarenheter skulle komma in med 

nytt blod och idéer till företaget. Ägarnas kompetens var inte ekonomi, utan hade mer 

kunskap inom produktion. De ville ha extern kompetens som kunde hålla reda på den dagliga 

redovisningen men även en kontrollfunktion i form av en utomstående konsult. Grahns 

Konfetyr AB motiv till att man tog in en extern konsult var att man ville få rådgivning i 

samband med granskningen av de ekonomiska siffrorna. Den externa kompetensen kom med 

mer oförutsägbara frågor som man inte hade tänkt på innan. Den externa kompetensen gav 

företaget en annan inblick i regelverk, något som även Jula AB anmärkte på, och kunskaper 

inom företagsekonomi som man inte skulle ha haft utan kompetensen. 

 

Verkstadsföretaget CEJN AB har alltid haft en extern ekonomichef sedan starten år 1955, i 

kombination med de nuvarande ägarna Ove Nyberg och Inger Nyberg som har jobbat mycket 

med ekonomifrågor. Ägarna Nyberg behövde fokusera på andra frågor och det fanns gott om 

extern kompetens ute på marknaden. Ägarna med ekonomikunskaper behövde fokusera på 

andra frågor som berörde företagets styrning och utveckling, och det var motivet till varför 

man tog in extern ekonomisk kompetens. En röd tråd som finns mellan CEJN AB, Furhoffs 

AB och Jula AB, gällande motivet till extern ekonomisk kompetens, att ägarna i 

familjeföretagen ville få mer tid att styra och utveckla bolaget och som därmed ville få in en 

utomstående person som kunde satsa helhjärtat på den ekonomiska biten.  

Calles Bygg AB började fundera på att ta in extern kompetens under året 2007, orsaken var 

både en mognads- och utvecklingsfråga. De hade nått en viss volym inom fastighetsgrenen 

som medförde att man behövde den kompetensen. Motivet var att utveckla bolaget och 

utveckla det framåt. Avseende expansion, så stämmer det överens med Furhoffs AB och 

Olssons Åkeri, då dessa tre företag började fundera på att ta in extern ekonomisk kompetens 

när bolagen expanderade och var i behov av att utvecklas för en fortsatt framgångsrik 

fortlevnad.
 163

 

Motivet till att man anlitade en extern inhyrd redovisningskonsult i Forsbergs mäklarbyrå AB 

var för att man ville ha en utomstående person som fungerade som ett bollplank, där man 

skulle få in en person som skulle bidra med rådgivning och idéer på hur bokslutet ska skötas 

på bästa sätt,
 
likt Olssons Åkeri AB och Grahns Konfektyr AB fall, där man även där ville ha 

ett bollplank vid ekonomiska frågor som gav professionell rådgivning.
164

  Man ville få in en 

person som gav företaget ett nytt tänk och idéer som i sin tur skulle utveckla företaget i 

positiv riktning. Man ville få in en person som la tid och energi på sitt uppdrag. Speciellt 

viktigt är det för mindre familjestyrda bolag att man har ett bollplank att diskutera 

ekonomiska frågor med. 

 

Rapp fastigheter AB motiv var att de själva inte hade den ekonomiska bakgrund eller 

utbildningen, likt Grahns Konfektyr AB.
 165

 Den externa kompetensen var till för att stärka 

bolaget. Man ville ha ett bollplank där man kunde diskutera ekonomiska frågor vid 
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exempelvis ombyggnationer och förhandlingar vid viktiga avtal, med hjälp av den externa 

ekonomiska kompetensen skulle man få det underlag man strävade efter. 

Sammanfattningsvis kan man redogöra fem starka motiv till varför familjeföretag väljer att 

tillsätta extern ekonomisk kompetens, det första är när behovet av extern kompetens när 

bolaget expanderar och blir större, det andra är att ägarna vill frikoppla VD rollen så att de 

kan lägga fokus på att styra och utveckla bolaget, det tredje är att få in en extern persons 

synpunkter på verksamheten, det fjärde är att ta in en utifrån för att få bättre koll på lagar och 

regler och det sista motivet är på grund av att man inte har den kompetens eller kunskap som 

behövs för att vidareutveckla bolaget. Det stärker teorin ytterligare angående att 

familjeföretag tar in extern kompetens vid organisatoriska förändringar som kan uppkomma 

vid exempelvis expansion och utveckling av bolaget.
166

 Och att via extern kompetens får man 

professionell rådgivning och expertis som kan stabilisera och säkra upp familjeföretagets 

framtid.
167

 Som i fallen Grahns Konfektyr AB och Rapp fastigheter AB så var det bristen på 

kompetens eller kunskap som gjorde att man tog hjälp av extern ekonomisk kompetens.
168

  

5.4.2 Vad har den extern ekonomiska kompetensen bidragit med till 

familjeföretaget  

VD:n för Furhoffs AB för fram en mängd olika fördelar med att ha extern kompetens inom 

ekonomi. I och med att man anställde en extern ekonomichef kunde han som enbart VD 

fokusera på helheten av företaget, som exempelvis analysera nyckeltal och den framtida 

lönsamheten.  En annan fördel som Björn Furhoff nämner är att ledningsgruppen har växt 

kompetensmässigt i och med tillsättandet av den externa personen. Det har gett bolaget nya 

infallsvinklar och en stabilare grund att stå på. Det ekonomiska arbetssättet har givit större 

noggrannhet och en mer genomtänkt struktur i företaget.
169

 Björn anmärkte på att det är bra 

att ta in en extern part, då man tvingar även själv att göra förändringar i bolaget, man 

vidareutvecklar bolaget i positiv riktning.  

För Olssons Åkeri AB innebar tillsättandet av en extern ekonomisk kompetens, att företaget 

fick en bättre struktur, som då stärker teorin om att det finns tre sätt att minska den 

strukturella risken på, i detta fall i form av att utveckla företagets struktur genom att tillsätta 

extern kompetens inom familjeföretaget.
170

 Den externa konsulten har gett familjeföretaget 

specialistkunskap, professionell rådgivning samt ett mer objektivt synsätt på verksamheten i 

stort.
 171

 Tony Larsson anmärker på att ett familjeföretag lever i en värld såsom den var och 

tappar oftast strukturen när bolaget expanderar och därför är det bra att ha extern kompetens 

som hjälper till att bygga upp strukturen i bolaget.
172

 Han menar även att familjeföretag oftast 

har tankesättet att alla gör allt och att alla kan allt, då familjemedlemmarna innehar de flesta 
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rollerna i bolaget, som då stärker teorin om att de flesta familjemedlemmar inom 

familjeföretag innehar flera olika roller för att hantera och styra bolaget.
173

 Arbetssättet inom 

det ekonomiska arbetet har förändrats så tillvida att mer tid och energi har lagts på att 

analysera de ekonomiska siffrorna. Möjligheten med att tillsätta extern ekonomisk kompetens 

är att man får in kompetens i familjeföretaget som man inte har haft innan och som öppnar 

upp nya infallsvinklar i det ekonomiska arbetet.   

I fallet Jula AB ansåg ekonomichefen Mikael Fellbrandt att en klar fördel med extern 

kompetens inom ekonomi ser till att skilja på ägarens och bolagets tillgångar, då det är en risk 

att ledningen i familjeföretag som har allt sitt kapital investerat i företaget, då det enligt teorin 

anser att familjeföretag har svårt att skilja på familjens och bolagets ekonomi och som vid ett 

eventuellt misslyckande kan få hela den ekonomiska bördan.
174

 Den externa kompetensen 

bidrar med ett positivt ifrågasättande som ger klara direktiv på hur allt ska skötas och som 

mer djupgående har formaliserat och analyserat de ekonomiska siffrorna. Mikael Fellbrandt 

menar att den externa kompetensen har varit en viktig faktor i bolagets utveckling i och med 

att det kommer in någon utifrån med nya idéer och som ger bolaget professionell rådgivning 

som i sin tur säkrar bolagets framtid.
175

 Den externa kompetensens bidrag har medfört att 

bolaget håller i pengarna på ett annat sätt än tidigare och att man vid investeringar får ett 

ekonomiskt underlag som ger företaget en klarare riskbedömning och mer utförda kalkyler. 

Mikael Fellbrandt menar även att en annan klar fördel är den externa personernas externa 

nätverk som exempelvis kontakter med banker och revisionsbyråer, har underlättat vid 

finansieringar av olika projekt.  

 

VD för Grahns Konfektyr AB upplever att den externa kompetensen ger ägarna en 

överskådlig bild på hur bolaget mår ekonomiskt. Enligt VD Jesper Lööw går den externa 

kompetensen in mer på djupet, analyserar siffror på ett annat sätt än tidigare, bedömer risker 

på ett annat sätt och att han har en annan syn kring företagsekonomi och regelverk som i sin 

tur ger ägarna en större insyn. Tidigare hade de inte gjort några djupare analyser och bedömt 

risker på det sättet de gör idag, den externa kompetensen fungerar som ett bollplank.  

Den externa konsulten har bidragit med förfining och strukturering
176

 av systemet, med sin 

rådgivning.
177

  

   

Enligt VD för CEJN AB, Marcus Allerbjer, har rekryteringen inom ekonomi medfört en ökad 

kompetens inom produktionsekonomi och redovisning. Den har även bidragit till en 

vidareutveckling av bolaget. Med sitt positiva ifrågasättande har den externa komptensen gett 

CEJN AB en mer vidd blick på verkligheten och givit professionell rådgivning som har lett 

bolaget i positiv riktning.
178

 Den externa kompetensen har medfört att ekonomiskt underlag 

tas fram på ett mer effektivt och professionellt sätt. Man har även fått in nya tankesätt och 
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idéer från den externa expertisen, men företaget har även dragit nytta av dess kunskap inom 

externa regelverk och lagar som styr CEJNs verksamhet.  

Eric Larsson, VD för Calles Bygg AB, upplever att rekrytering av extern kompetens inom 

ekonomi har lett till ett mer professionellt synsätt i vissa frågor, då familjeföretag annars 

brukar hålla fast vid sina traditioner och värderingar. Enligt teorin kan personer som anställs 

utifrån och som inte passar in i familjens traditioner och värderingar, begränsa företagets 

möjligheter att utvecklas och dra nytta av den externa expertisen.
179

 Enligt Eric Larsson har 

företaget blivit kunnigare, smartare, prissätter och bedömer risker på ett annat än tidigare. 

Risken man gjorde tidigare vid affärer var att man följde magkänslan, det var inte riktigt 

genomtänkt. Idag gör man en bedömning och en massa riskanalyser och kalkyler för att 

verkligen säkerställa att man ger sig in på säkra affärer med lönsamhet på sikt, det begreppet 

fanns inte förut. Han påpekar också att fokus på koncernekonomi är en stor skillnad idag mot 

vad det fokus de hade förut och som har givit ägarna en anann inblick. Möjligheten med 

extern kompetens är att det har kommit in en mer professionellare attityd kring det hela, 

mindre känslostyrt och mer faktabaserat. Ett mindre känslostyrt familjeföretag leder till att de 

emotionella banden mellan familjemedlemmarna inte skapar oreda i form av upphetsning av 

känslor.
180

 

Agneta Forsberg på Forsbergs Mäklarbyrå AB anser att den extern ekonomiska kompetensen 

fungerar som ett bollplank, ger en utomståendes syn på ekonomin samt ger professionell 

rådgivning.
181

 Det har blivit nytt tänk inom exempelvis bokslut, hur man gör det på bästa sätt, 

det vidareutvecklar företaget. Det blir en formalisering och strukturering
182

 av det ekonomiska 

arbetet och som ger en insyn i de externa regelverken. Med sitt innovativa tankesätt ger han 

företaget ett positivt ifrågasättande, man får andra synvinklar, får inputs från olika håll i 

branschen som skapar värde för bolagets framtid.
183

 

 

Vice VD på Rapp fastigheter AB, Adam Rapp, pekar på att den externa ekonomiska 

kompetensen formaliserar affärer och kommer in med ett nytt synsätt som utvecklar bolaget i 

positiv riktning. Familjeföretag som har hållit verksamheten inom familjen i flera 

generationer har en företagskultur som gör att man ser på saker och ting att så har man ju 

alltid har gjort, därför kan det vara en fördel att ta in en extern som kommer in i företaget med 

nya ögon och ett nytt tänk. Enligt teorin ses familjeföretag ofta som konservativa, resistenta 

mot förändringar. Detta resulterar i oftast att familjeföretag inte tar hjälp av extern 

kompetens.
184

 Men i Rapp fastigheters AB fall så menar de att genom extern kompetens så får 

man in en person med ett innovativt tänk som utvecklar bolaget i positiv bemärkelse. Enligt 

Adam Rapp är de flesta familjeföretag skeptiska till att ta in extern kompetens men det är inte 

de, utan ser bara fördelar med att ta in extern kompetens. Den externa kompetensen har 
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kommit in med nya ögon till familjeföretaget och har vågat ifrågasätta samt bryta det 

familijära mönstret.  

Sammanfattningsvis kan man redogöra för vad den extern ekonomiska kompetensen bidrar 

med till familjeföretag, det starkaste bidraget var för att stärka företagets struktur. Företagen 

som speciellt påpekade på att den externa kompetensen strukturerade bolaget var Furhoffs 

AB, Olssons Åkeri AB, Grahns Konfektyr AB och Forsbergs Mäklarbyrå AB. När 

komplexiteten ökar i bolaget och gapet mellan strukturen och komplexiteten ökar, så är det 

större risk för familjeföretagen att de hamnar i riskfyllda situationer i kommande tid som de 

inte är beredda på och som inte kan hanteras på rätt sätt. Ett sätt att undvika detta är att 

utveckla företagets struktur.
185

 De berörda företagen påpekar på att den externa kompetensen 

har kommit in i företget och givit struktur och professionell rådgivning som har hjälpt 

bolagens utveckling och lönsamhet. Något som även nämns i teorin är att, professionell 

rådgivning och med hjälp av extern expertis kan den utveckla, stödja och ge råd till 

familjeföretaget som kan säkra upp bolagets framtid.
186

 I Jula AB var det specifika att den 

externa kompetensen kom in och särskiljde på familjens och bolagets tillgångar, då 

problematiken i familjeföretag oftast brukar vara att ägarna och familjen har allt de äger satsat 

i företaget och därmed ökar riskhalten vid ett eventuellt misslyckade.
187

 CEJN AB och Rapp 

fastigheter AB medgav att den externa kompetensen har hjälpt respektive företags utveckling 

genom att den externa expertisen har kommit in med ett positivt ifrågasättande och med 

professionell rådgivning som har vidareutvecklat bolagen. Det går emot teorin som säger att 

företag är konservativa, resisenta mot förändringar, och som oftast är orsaken till att man inte 

tar in extern kompetens.
188

 Calles Bygg AB hade två klara bidragande orsaker till vad den 

externa kompetensen hade givit företaget som man tidigare inte hade haft. Det ena var det 

professionella synsättet och det andra var att bolaget hade blivit mer känslostyrt och mer 

faktabaserat. Då kan man konstatera att Calles Bygg AB har dragit nytta av den externa 

kompetensen, som i vissa fall blir det omvända då den externa kompetensen kommer in i 

bolaget och som inte stämmer in med familjeföretagets värderingar och mål, som då kan leda 

till att det begränsar bolagets utveckling och att man inte får ut någonting av den externa 

kompetensen.
189

 Ett mindre känslostyrt bolag resulterar i en miljö där upphetsning av känslor 

blir mindre sannolikt.
190

 

5.4.3 Nackdelar och risker med att anlita extern ekonomisk kompetens 

VD på Furhoffs AB, Björn Furhoff, såg inga direkta nackdelar med anlitandet av den externa 

kompetensen, utan ansåg att det kan bli en nackdel om VD för familjeföretaget har 

egenintresse för det ekonomiska arbetet och som inte kan släppa ansvaret till en extern 

person. Forskningen behandlar möjliga skiljaktigheter av intressen mellan ägare och ledning, 

denna process skapar emellertid agentproblem på grund av chefernas egenintressen, som i sin 
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tur kan skada företagets utveckling och lönsamhet på sikt.
191

 Björn menar att risken med 

extern kompetens kan vara att hon ”dribblar” med siffrorna och lurar företaget vilket kan vara 

en stark bidragande orsak till att man inte tillsätter någon utifrån inom det ekonomiska. 

Ekonomichefen på Olssons Åkeri AB, Tony Larsson, menar att nackdelen med extern 

kompetens i stort är om den försvinner. Utifrån Tony Larssons perspektiv som inhyrd konsult, 

menar han att som konsult så är man inte lika lojal till familjeföretaget som en vanlig anställd, 

en person utifrån saknar de känslomässiga bindningar till företaget som familje medlemmarna 

har.
192

 När man anställer en konsult eller någon extern som ska in och sköta arbetet, kan det 

svåra vara att få någon som kan definiera uppdraget med företagets mål att sträva mot, en 

person som kommer utifrån och som inte kan anpassa sig till familjens värderingar, kan 

begränsa företagets möjligheter att dra nytta av den externa expertisen till fullo.
193

 Tony 

Larsson menar även på att risken kan vara om den externa kompetensen försvinner, det kan 

bli ett problem på kort sikt att ersätta den personen men drabbar inte bolaget på lång sikt. 

Ekonomichefen på Jula AB, Mikael Fellbrandt, syftar på att nackdelen med att anlita extern 

ekonomisk kompetens kan vara om den externa kompetensen i får igenom sin vilja. I 

familjeföretag tar man hjälp av extern expertis för att utveckla och stödja familjeföretaget och 

som kan ge dem råd som kan säkra bolagets framtid.
194

 Men ekonomichefen på Jula AB 

menar på att, problemet uppstår när den externa kompetensen lägger sig i för mycket i 

familjeföretagets affärer och får alldeles för mycket inflytande, något som familjeföretag inte 

gillar.
195

Risken är om det kommer in fel kompetens, bör man ändå förstå att det är ett 

familjeföretag och att det är annorlunda att jobba på ett familjeföretag än hos ett vanligt bolag.  

Konsekvenserna kan då bli att den externa kompetensen kommer in med mentaliteten att han 

ska ta över bolaget och genomföra förändringar. Det kan skapa en kollision mellan ägaren och 

den externa kompetensen. I slutändan är det ägarens pengar det handlar om, och inte den 

externa kompetensens vilja. 

 

VD i Grahns Konfektyr AB, Jesper Lööw, såg inga direkta nackdelar med att anlita extern 

ekonomisk kompetens, utan påpekade att han endast såg fördelar. Det enda som kunde 

nämnas som en negativ aspekt skulle vara om den externa personen lämnade posten. 

Problemet på kort sikt skulle då bli att hitta en ny ersättare, men på lång sikt skulle de inte 

skada företaget på något sätt. Jesper Lööw angav också kostnadsfrågan som en eventuell 

nackdel som familjeföretag upplever vid att tillsätta någon utifrån, men tryckte på att det var 

värt varenda krona. Angående de risker som kan uppkomma vid tillsättandet av extern 

expertis syftade VD Jesper Lööw på att risken kan bli att den externa kompetensen går till 

andra bolag i branschen och avslöjar de ekonomiska räkenskaperna från Grahns Konfektyr 

AB. En annan aspekt var att risken i familjeföretag kan bli att man ger den externa personen 

alldeles för mycket inflytande och som då kan utnyttja sin ställning gentemot familjeföretaget 
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på ett negativt sätt, det brukar dock på grund av den orsaken, finnas en allmän ovilja hos 

familjeföretagen att dra nytta av stöd utifrån, trots det potentiella värde som man kan dra nytta 

av.
196

 

 

VD Marcus Allerbjer, på CEJN AB, ansåg som VD:n på Grahns Konfektyr AB, att det 

specifika med familjeföretag är att de blir tveksamma att ta in någon extern person på grund 

av att den kan komma in och ta över bolaget
197

 och en annan sak som han påpekade var 

kostnadsfrågan, speciellt gällande de familjeföretag som är i en mindre skala av 

verksamheten.  

 

VD för Calles Bygg AB, Eric Larsson, menade på att nackdelen med extern kompetens kan 

vara att tidigare affärsmönster inte är i fokus längre. Risken att förlora kontrollen och att man 

dumpar gamla relationer och affärssätt för fort kan vara en nackdel med att anlita extern 

kompetens. Detta stärker teorin angående familjeföretag som inte tar in extern hjälp på grund 

av att de är rädda för att förlora kontrollen och de etablerade mönstren och företagskulturerna 

som finns i familjeföretagen, då de känslomässiga banden mellan familjemedlemmarna är för 

stark och som därmed hindrar externa relationer.
198

 

Forsbergs Mäklarbyrå AB hade inte upplevt några nackdelar eller risker med att anlita extern 

ekonomisk kompetens och hade då inga synpunkter att komma med gällande denna kategori. 

Vice VD för Rapp fastigheter AB, Adam Rapp, angav att dilemmat för familjeföretag vid att 

anlita extern ekonomisk kompetens är, om man antingen ska anställa den externa personen 

eller ta in honom som konsult som man betalar per timma, det handlar alltså om en 

kostnadsfråga för familjeföretag. Han angav att den största nackdelen med att anställa extern 

kompetens skulle vara om man fick en person som inte fungerade i familjeföretaget, gällande 

den personliga dynamiken och de ekonomiska aspekterna, det skulle inte skapa en harmonisk 

arbetsmiljö. Riskerna var enligt Adam Rapp att, om den externa kompetensens referenser inte 

stämmer överens med ägarnas vision och ambitioner, kan resultatet då bli att man får in en 

person som tänker fel och som kan skada bolaget istället för att utveckla verksamheten.  

Det stärker teorin att, om en person som kommer utifrån och som inte kan anpassa sig till 

familjens värderingar, kan då begränsa företagets möjligheter att dra nytta av den externa 

expertisen till fullo.
199

  

Sammanfattningsvis kan sägas att alla företag, förutom Forsbergs Mäklarbyrå AB, hade en 

gemensam synpunkt angående den negativa aspekten att tillsätta extern ekonomisk 

kompetens. Det var risken om den extern ekonomiska kompetensen kom in i företaget och 

utnyttjar sin ställning gentemot familjeföretaget på ett negativt sätt. Och att man förlorar 

kontrollen över gamla företagskulturer och affärsmönster.
200

 En annan nackdel som trycktes 
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på var om den externa kompetensen skulle komma in i familjeföretaget och inte kan anpassa 

sig till familjens värderingar och kulturer, som då i sin tur skulle resultera i att det begränsar 

möjligheten att dra nytta av den externa kompetensen.
 201 

Andra aspekter som vissa företag 

ansåg som kortsiktiga problem var kostnaden att tillsätta extern kompetens och om den 

externa personen skulle lämna sitt uppdrag, det skulle bli ett problem på kort sikt men inte på 

lång sikt.  

5.4 Sammanfattning av analys 

Gimeno´s modell (se figur 3.4) har varit viktig för att förstå familjeföretagens behov av extern 

kompetens. Något som har varit tydligt i alla de studerade familjeföretagen är att företagets 

komplexitet har en stor inverkan på att ta in extern ekonomisk kompetens. När företaget blir 

större och utvecklas så blir behovet större att ta in extern kompetens för att få ordning och 

reda på olika ekonomiska aspekter, som blir allt viktigare och svårhanterliga när bolaget 

expanderar. Gimeno´s modell har också givit en större inblick i hur komplexiteten påverkar 

behovet av strukturutveckling i det avseendet att företagets struktur tillsammans med 

komplexiteten måste stämma överens med varandra för att det ska bli möjligt att upprätta en 

stabil struktur inom bolaget.  

Enligt Fahed-Sreih – modellen (se figur 3.3) är livscyklerna för ledarskap och affärer 

separerade från familjen och ägarskapet. Det är två skilda system som interagerar sinsemellan. 

Vid exempelvis expansion, frikoppla VD-rollen, tolkning av nya regelverk, när ekonomisk 

kompetens saknas eller när företaget behöver akuta insatser krävs oftast att man tar in extern 

expertis. Antingen i form av tillfälligt inhyrda konsulter eller genom att anställa personal. För 

att ta in extern kompetens inom ekonomi krävs att beslutet förankras hos familjen och ägarna. 

Men det är ledarskapet och affärerna som tar det slutgiltiga beslutet. Dock har det två sidor; 

den externa kompetensen måste passa in i företaget kompetensmässigt men även socialt. Den 

externa kompetensen måste så säga både passa in hos familjen och företaget.  

De flesta familjeföretag skulle nog enbart vilja ha familjemedlemmar på alla viktigare poster. 

Det faller på många punkter. Dels måste många barn sättas till världen för att kunna fylla alla 

högre poster i ett ständigt växande familjeföretag. Det fordrar en god biologisk förmåga att 

alstra många barn. Dels måste barnen studera olika ämnen i många år (ekonomi, juridik, IT 

etc) för att vara så väl preparerade som möjligt inför uppgiften. Dels måste barnen själva vilja 

arbeta i familjeföretaget men även passa för arbetsuppgifterna, socialt, begåvnings- och 

intressemässigt, vilket inte alltid är en självklarhet. Extern ekonomisk kompetens fyller 

därmed sin funktion då företaget får in personer med expertkunskaper men även en annan syn 

på saker än de personer som redan är involverade i familjeföretaget.  
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6 Slutsatser  

I det här avsnittet ska det redogöras för de slutsatser som har uppkommit under arbetets gång 

för att besvara uppsatsens problemformulering och syfte. Vidare ska det även ges uppslag till 

fortsatt forskning. 

6.1 Varför väljer ledningen i familjeföretag att anlita extern ekonomisk 

kompetens?  

Alla de studerade företagen hade tillsatt extern ekonomisk kompetens i deras familjeföretag. 

Det fanns fem starka motiv utifrån komplexitet till varför familjeföretag valde att anlita extern 

kompetens. Vissa företag delade samma motiv medan andra hade motiv som skilde sig från 

de resterande. De fem tydligaste motiven till varför ledningen i familjeföretag väljer att 

tillsätta extern ekonomisk kompetens är: 

Motiv 1: Familjeföretag behöver extern ekonomisk kompetens då de expanderar, man 

behöver extra hjälp för att hänga med i den snabba och föränderliga utvecklingen. 

Motiv 2: Extern ekonomisk kompetens tas in på grund av att att ägarna vill frikoppla 

VD rollen så att de kan lägga fokus på att styra, utveckla och analysera bolaget. 

Motiv 3: Familjeföretag vill få ett nytt synsätt och nya infallsvinklar på verksamheten 

och den externekonomiska kompetensen kommer in med ett positivt ifrågasättande som 

i sin tur utvecklar, stödjer och ger råd till familjeföretagen som säkrar upp bolagens 

framtid. 

Motiv 4: Familjeföretag vill få kontroll och ordning på regler och lagkrav och 

ekonomiska flöden. 

Motiv 5: Ägarna i familjeföretagen saknar den ekonomiska kompetensen eller 

kunskapen som krävs för att vidareutveckla familjeföretaget i positiv riktning. 

Det stärker teorin ytterligare angående att familjeföretag tar in extern kompetens vid 

organisatoriska förändringar som kan uppkomma vid exempelvis expandering och utveckling 

av bolaget.
202

 Och att via extern kompetens får man professionell rådgivning och expertis som 

kan stabilisera och säkra upp familjeföretagets framtid.
203

 Även bristen på kompetens eller 

kunskap gör att man tar hjälp av extern ekonomisk kompetens.
204

  

 

 

                                                           
202

 Finklin, E. F. 1985  
203

 Hargadon, A., Sutton, R. I. 1997  
204

 Cater, J., Schwab, A. 2008 



88 
 

6.2 Vad bidrar den externa ekonomiska kompetensen med till 

familjeföretagen? 

De studerade familjeföretagen hade många likheter i sina svar angående vad den extern 

ekonomiska kompetensen bidragit med till respektive familjeföretag. Det finns även här fem 

starka bidrag som den externa ekonomiska kompetensen har kommit in med till 

familjeföretagen, och dessa är: 

Bidrag 1: Familjeföretag lever i en värld såsom den var och tappar oftast strukturen när 

bolaget expanderar, extern ekonomisk kompetens bidrar med att bygga upp strukturen 

i bolaget. Den externa parten strukturerar och formaliserar. 

Bidrag 2: Extern ekonomisk kompetens ser till att skilja på ägarens och bolagets 

tillgångar, då det är en risk att ledningen i familjeföretag har allt sitt kapital investerat i 

företaget och som vid ett eventuellt misslyckande kan få hela den ekonomiska bördan. 

Bidrag 3: Extern ekonomisk kompetens har kommit in med en mer professionell attityd 

i familjeföretaget, mindre känslostyrt och mer faktabaserat. Ett mindre känslostyrt 

familjeföretag leder till att de emotionella banden mellan familjemedlemmarna inte 

skapar oreda i form av upphetsning av känslor. 

Bidrag 4: Den externa ekonomiska kompetensen fungerar som ett bollplank, ger en 

utomståendes syn på ekonomin samt ger professionell rådgivning. 

Bidrag 5: Arbetssättet inom det ekonomiska arbetet har förändrats, mer tid och energi 

har lagts på att analysera de ekonomiska siffrorna, mer noggrannhet har lagts på det 

ekonomiska arbetet och det har öpnnat upp nya infallsvinklar i det ekonomiska arbetet.   

Den nytta som denna studie har bidragit med till praktiker är att familjeföretag behöver extern 

kompetens när komplexiteten i familjeföretag ökar, då behovet blir större att ta in någon 

utifrån som kan strukturera upp familjeföretaget så att de inte hamnar i situationer som de inte 

kan hantera. Ett sätt att undvika detta är att utveckla företagets struktur genom att ta in extern 

kompetens.
205

 En annan sak som har konstaterats är att med professionell rådgivning och 

hjälp av extern expertis kan den utveckla, stödja och ge råd till familjeföretaget som kan säkra 

upp bolagets framtid.
206

  

6.3 Fortsatt forskning 

Det finns stora möjligheter att bygga vidare på denna studies slutsatser kring familjeföretag 

och extern kompetens. Eftersom denna studie hade som mål att identifiera varför 

familjeföretag anlitar och upplever för nytta med extern ekonomisk kompetens, så anser vi 

framförallt att det skulle vara intressant att genom en enkätundersökning testa om våra 

slutsatser kan generaliseras i en högre grad.  
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Bilaga 1 

Intervjuerna 

 

Furhoffs AB 

Denna intervju gjordes hos Furhoffs AB. Personen vi intervjuade var ägaren och VD Björn 

Furhoff. Intervjun ägde rum den 2/4-2012, kl: 9.00. Intervjun pågick i 40 minuter. 

Olssons Åkeri AB 

Denna intervju gjordes hos Olssons åkeri AB. Personen vi intervjuade var Tony Larsson, en 

externt tillsatt person som ekonomichef. Intervjun ägde rum den 2/4-2012, kl: 11.00. Intervjun 

pågick i 40 minuter. 

Jula AB 

Denna intervju gjordes hos JULA AB. Personen vi intervjuade var Mikael Fellbrandt, en 

externt tillsatt person som ekonomichef. Intervjun ägde rum den 4/4-2012, kl: 10.30. Intervjun 

pågick i 30 minuter.  

Grahns Konfektyr AB 

Denna intervju gjordes hos Grahns Konfektyr AB. Personen vi intervjuade var VD Jesper 

Lööw. Intervjun ägde rum den 10/4-2012, kl: 10.00. Intervjun pågick i 35 minuter. 

CEJN AB  

Denna intervju gjordes hos CEJN AB. Personen vi intervjuade var VD Marcus Allerbjer. 

Intervjun ägde rum den 12/4-2012, kl: 11.00. Intervjun pågick i 40 minuter. 

Calles Bygg AB 

Denna intervju gjordes hos Calles Bygg AB. Personen vi intervjuade var VD Eric Larsson. 

Intervjun ägde rum den 16/4-2012, kl: 9.00. Intervjun pågick i 40 minuter. 

Forsbergs Mäklarbyrå AB 

Denna intervju gjordes hos Forsbergs Mäklarbyrå AB. Personen vi intervjuade var Vice VD 

Agneta Forsberg. Intervjun ägde rum den 19/4-2012, kl: 8.30. Intervjun pågick i 30 minuter. 

Rapp Fastigheter AB 

Denna intervju gjordes hos Rapp Fastigheter AB. Personen vi intervjuade var Vice VD Adam 

Rapp. Intervjun ägde rum den 25/4-2012, kl: 11.00. Intervjun pågick i 40 minuter. 
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Intervjufrågor 

 

Bakgrund företaget: 

 Hur grundades företaget? Vilken tidpunkt och av vem? 

 Företagets ambitioner, visioner och mål? 

 Hur ser konkurrensen ut i den bransch ni är verksamma inom? 

 Hur ser förändringstakten i branschen ut i dagsläget? Hur har branschen förändrats 

över åren? 

Ägarfamiljen: 

 Hur många familjemedlemmar respektive släktingar är involverade i familjeföretaget? 

 Vilka poster innehar dem i företaget? 

 Hur många generationer är involverade i företaget? 

 Finns det någon extern ägare i företaget? I så fall, hur har detta förhållande påverkat 

företaget? 

 Finns det några familjemedlemmar som enbart arbetar i företaget utan att ha något 

ägarinflytande? 

 Har företaget någon grundläggande plan för ledningsskifte? Har det diskuterats inom 

familjeföretaget? 

  

Extern kompetens: 

 Vilken slags ekonomisk kompetens handlar det om?  

 Under vilken tidpunkt började ni att reflektera över på att ta in en extern kompetens? 

Vad var orsaken till att dessa funderingar togs upp? 

 Hur länge har ni haft den externa parten inom familjeföretaget? Vilket år tillsattes 

personen? 

 Hur såg rekryteringsprocessen ut vid tillsättandet av den externa kompetensen?  

 Vad var orsaken till att ni tillsatte extern kompetens? 

 Vilka specifika egenskaper vad ni ute efter vid rekryteringen av den externa parten?  

 Vad det svårt att hitta en extern person som stämde överens med de krav och kriterier 

som fanns i familjeföretaget?  

 Var alla i familjen eniga vid beslutet att anlita extern kompetens? Om inte, varför? 

 Vad har den externa parten för tidigare erfarenhet inom er bransch? Har han/hon 

någon erfarenhet från någon annan bransch? 

 Har han/hon någon speciell utbildning? 
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Den externa kompetensens bidrag: 

 Vilka fördelar har den externa kompetensen bidragit med till familjeföretaget? 

 Finns det några nackdelar som har uppkommit med tillsättandet av extern kompetens? 

I så fall, på vilket sätt? 

 Anser ni att fördelarna har vägt tyngre än kostnaderna och potentiella nackdelar som 

har uppkommit i samband med tillsättandet av extern kompetens? I så fall, på vilket 

sätt? 

 Har tankesättet inom familjeföretaget förändrats efter tillsättandet av extern 

kompetens? I så fall, på vilket sätt? 

 Har arbetssättet förändrats inom ekonomisystemet (budgeteringsprocessen, 

produktkalkyleringen, finansiella styrningen)? I så fall, på vilket sätt? 

 Hur ser ni på de risker respektive möjligheter som har uppkommit efter tillsättandet av 

extern kompetens? 

 Rekommenderar ni de familjeföretag som inte har extern kompetens, att tillsätta någon 

utifrån? I så fall, varför? 
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Bilaga 2 

Individuella reflektioner 

 

Simon Yüksel 

 

I kursen Externredovisning IV som gick under höstterminen 2011, hade man en förberedande 

inlämningsuppgift inför examensarbetet där man fick skriva en rapport som innehöll endast 

inledningskapitlet. Det som direkt fångade upp mitt intresse var när lärarna på kursen 

behandlade ämnet redovisningsskandaler. Jag, Peter Sedin och en annan gruppmedlem skrev 

om just redovisningsskandaler där vi tog upp olika skandaler och beskrev hur de hade 

påverkat omvärlden, som exempelvis Enron-skandalen i början av 2000-talet, och dess 

påverkan på revisorns oberoende i stort. Många av de skandaler som har skett på sistone har 

varit i USA. 

 

När kursen var avslutad så tänkte jag och Peter Sedin på att skriva om just 

redovisningsskandaler i vår C-uppsats. Men på grund av att ämnet var alldelse för stort och 

komplext, så blev det aldrig av. Vår handledare Fredrik Lundell gav oss sedan rådet att skriva 

om familjeföretag och hur styrningen där fungerar. Eftersom det fanns gott om familjeföretag 

i Skövde och runt om i Skaraborg, så blev det till slut att vi valde att skriva om familjeföretag. 

Man får inte misstolka och tro att på grund av att det är ett familjeföretag, att de är små till 

både antal arbetsplatser och omsättning. Men så är inte fallet, det finns familjeföretag som 

omsätter miljarder svenska kronor och har flera hundra anställda, ett exempel är det företag 

som vi intervjuade, Jula AB. I den vetenskapliga litteratur som finns ute idag, så läggs mycket 

fokus på de stora börsnoterade bolagen, men mindre fokus läggs på familjeföretagen. Därför 

beslutade jag och Peter Sedin att skriva om hur extern kompetens påverkar familjeföretag. Vi 

sökte och kollade upp olika familjeföretag i Skaraborg. Vi intervjuade sedan 8 familjeföretag 

där vi hade våra intervjufrågor och som skedde på plats i företagen. Detta påverkade vår 

uppsats positivt i det avseendet att det ger en ökad feedback, som man exempelvis inte har i 

telefonintervjuer.  

 

Under arbetets gång så har vi fått regelbunden feedback av vår handledare Fredrik Lundell, 

som har hjälpt oss med sina råd och förslag. Han har gett oss synpunkter på vissa detaljer som 

man aldrig själv skulle tänka på. Tack vare honom så har arbetets gång flytit på smidigt och 

utan några helst svårigheter.  

 

Under denna tid har jag lärt mig mycket. Exmanesarbete handlar mycket om ansvarstagande 

och att man tar egna initiativ, något som jag har tagit under denna tid och som har utvecklat 

mig som person. Examensarbetet har lärt mig mycket, hur man strukturerar upp och skriver en 

vetenskaplig uppsats, som definitivt kommer att gynna mig i framtiden, om jag nu ska skriva 

en D-uppsats om ett år.  
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Peter Sedin 

I kursen Externredovisning FÖ504G på C-nivå på Högskolan i Skövde HT 2011, fick man 

som en förberedelse för examensarbetet göra en gruppuppgift inom valfritt ämne inom 

företagsekonomi. Då lärarna på föreläsningarna tagit upp ämnet redovisningsskandaler tyckte 

vi att det verkade intressant och forskade i ämnet. Vi skrev ett grupparbete som behandlade 

redovisningsskandaler främst i USA men även Europa och Sverige. Forskningen inom detta 

område är i många stycken koncentrerad till den amerikanska marknaden. USA har sedan 

2001, då många stora redovisningsskandaler uppdagades (Enron, WorldCom etc), fått till 

stånd ett ganska omfattande regelverk som ska förhindra att nya redovisningsskandaler 

inträffar, SOX (SarbaneOxley Act) t ex.  

Jag och Simon tänkte att man skulle kunna skriva om detta ämne i ett framtida examensarbete 

men det föll på att ämnet är för svårt att utveckla i en C-uppsats då det skulle kräva intervjuer 

med företagsledare och revisorer bland andra, i USA, vilket gör det praktiskt svårt att 

genomföra. Då frågade vår handledare Fredrik Lundell om vi tänkt på hur det ser ut i mindre 

företag, särskilt familjeföretag skulle kunna vara intressanta att forska kring. Det finns ju även 

ganska gott om dem lokalt. Nu är det ju inte så att familjeföretag av automatik är små företag, 

vilket man lätt kan förledas att tro. IKEA, H&M, Kinnarps och Kinnevik är också 

familjeföretag, men med miljardomsättningar och tusentals medarbetare anställda.  

Inom den företagsekonomiska forskningen koncentrerar sig de flesta forskare på stora 

börsnoterade företag med många anställda och stor omsättning. När det gäller familjeföretag 

däremot är forskningen inte så omfattande. Det finns dock ett mindre antal forskare inom 

företagsekonomi som har ägnat sig åt att kartlägga hur familjeföretag fungerar och vad som 

får dem att uppstå men även utvecklas. Vi beslöt oss då för att kartlägga vilka företag som 

kunde kategoriseras som familjeföretag, främst inom Skaraborg och helst i Skövde med 

omnejd. Vi kontaktade 11 företag varav 8 tackade ja. Vi hade utvecklat ett frågeformulär som 

bygger på att vi kan intervjua företrädare för företagen personligen, då det ger utrymme för 

nyanser och feedback som telefonintervjuer och enkäter inte kan ge utrymme för.  

Vi har fått regelbunden feedback från vår handledare som har utvecklat vårt tänkande vid det 

fortlöpande arbetet med uppsatsen. Det är lätt att bli hemmablind och missa viktiga detaljer 

som en utomstående expert lägger märke till ganska snabbt.  

Jag har lärt mig mycket under denna tid då vi skrivit teori och intervjuat företagsledare om 

vad externt tillsatta personer inom ekonomi har inneburit för dem.   
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