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Sammanfattning 
Examensarbete: Ekonomprogrammet online, Ekonomihögskolan vid 

Linneuniversitetet, Företagsekonomi, Kurs 2FE92E, VT 2013 

Författare: Annette Emilson, Heidi Söderqvist, Isabelle Högstadius 

Handledare: Ulf Larsson 

Titel: Överlåtelse av skogsfastighet ur ett triadperspektiv.  

Bakgrund: Sverige står inför en stor generationsväxling i familjeföretagen, då många 

av ägarna har uppnått eller inom en snar framtid når pensionsåldern (Linder S. 2003). 

De privata skogsägarna har en hög medelålder och generationsskiften kommer även där 

att eskalera (Nordlund & Westin 2011). Ca 4000 överlåtelser sker årligen, men det 

väntas öka till minst 5000 (LRF konsults fastighetsrapport 2012). 

Familjeföretagsforskningen kring generationsskiften lyfter gärna fram att skiftet föregås 

av en process som är svår, konfliktfylld och som ger en osäker framtid för företaget 

(Haag, 2012). En avgörande faktor för att få fram tänkbara skifteslösningar är 

familjemedlemmarnas samspel, man behöver få svar på frågor som: Vem som ska ta 

över ägandet? Ska det ske inom eller utom familjen? (Hall & Melin, 2012). För att få 

tag på den kunskap man behöver söker sig många till rådgivare av olika slag (Johansson 

1997).  

 

Syfte: Vi vill genom vår studie skapa en ökad förståelse kring generationsskifte av 

småföretag ur ett triadperspektiv. Fokus för vår studie är skogsfastigheter och triaden 

består utav överlåtare, övertagare och rådgivare. Den teori vi har tagit del utav är teori 

kring generationsskifte och rådgivning till småföretagare, dessa båda teorier har vi i vår 

studie korsat. Vi har tagit del utav överlåtarens och övertagarens erfarenheter utav hur 

generationsskiftet planerades och genomfördes men också tagit del utav rådgivares 

yrkeserfarenhet. På så vis kommer vi att bidra med intressant empiri som kan ge 

förståelse kring de problemställningar som kan uppstå vid ett generationsskifte av en 

skogsfastighet.  

 

Metod: För uppsatsen har vi valt en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer 

med våra respondenter. Vår tanke var att fånga upp rådgivarnas kunskaper kring en 

överlåtelse av skogsfastighet och familjernas erfarenheter utifrån deras genomförda 

generationsskifte och utifrån dessa analysera svaren för att kunna svara på vår 

problemställning. Därför föll valet på att använda en kvalitativ metod som bygger på 
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människors egna upplevelser och erfarenheter på hur verkligenheten ser ut (Bryman & 

Bell, 2005). 

 

Resultat, slutsatser: Vi har i vår studie kommit fram till att generationsskiften av 

skogsfastigheter har större chans att lyckas än skiften i andra företag, en av orsakerna är 

att en skogsfastighet har mer känslomässiga band till familjen än andra bolag. 30 

procent av ägarskiftena misslyckas enligt Nuteks undersökningar, vilket oftast beror på 

dålig planering (Linder S. 2003).  För att lyckas med en överlåtelse av skogsfastighet 

behöver familjen komplettera det personliga nätverket med hjälp av en rådgivare på de 

områden där de själva eller någon i dess närhet inte har tillräcklig kunskap (Johansson 

& Nilsson, 2012).  Utifrån klientidentiteter kan efterfrågan på rådgivningen analyseras 

mot vilket typ av rådgivare som ska anlitas (Johansson 1997). Enligt våra intervjuade 

rådgivare är det vanligast att kunderna tar kontakt med rådgivaren tidigt i processen och 

det är oftast den ägande generationen som tar den första kontakten, säger Rådgivare:1. 

Samtidigt som det är viktigt att komma igång med planeringen av generationsskiftet 

(Mirel 2006) måste överlåtelsen få ta tid (Hall & Melin 2012). Generationsskiften är 

komplicerade då det är många saker att tänka på, säger Rådgivare:3. Enligt våra 

generationsskiftande har de främsta frågorna som berörts varit av ekonomisk och 

juridisk karaktär men också emotionella.  

 

 

 

Nyckelord 
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Förord 
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla våra respondenter som har gjort det 

möjligt för oss att genomföra denna uppsats, tack för att ni tog er tid och har ställt upp 

på våra intervjuer. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Ulf Larsson för hans engagemang och intresse i vårt 

uppsatsarbete. Samt sända ett tack till vår examinator Pia Nylinder och våra 

kurskamrater som hjälpt oss under arbetets gång. 

 

Linnéuniversitetet, Växjö, 6 sep 2013 

 

 

 

_______________          _______________         _________________ 

Annette Emilson              Heidi Söderqvist            Isabelle Högstadius 
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Förklaring av begrepp 
 

Induktiv = observationer och resultat ger teorin (Bryman & Bell 2005). 

Konstruktivistisk = sociala företeelser blir till i socialt samspel och de förändras ständigt 

(Bryman & Bell 2005). 

Legalt arv = Den avlidnes kvarlåtenskap övergår till dennes arvingar i enlighet med lag 

(Juridikfokus 2013)  

Likvida medel = är disponibla tillgångar som kan användas som betalningsmedel 

(Nationalencyklopedin 2013).  

Överlåtelse av företag = när ett företag byter ägare genom rättshandling så som köp, 

gåva eller arv (Nationalencyklopedin 2013). 
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1 Inledning 

Detta avsnitt inleds med en bakgrundsbeskrivning som visar varför vi funnit det 

intressant att studera generationsskifte av skogsfastighet. Sedan följer en 

problemdiskussion som mynnar ut i vår problemformulering och forskningsfrågans 

syfte och avgränsning. Slutligen ger vi en disposition av kommande kapitel. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Sverige står inför en stor generationsväxling i familjeföretagen, då många av ägarna har 

uppnått eller inom en snar framtid når pensionsåldern. En fjärdedel av småföretagarna i 

landet som har färre än 50 anställda är födda på fyrtiotalet, vilket motsvarar nästan 

180 000 företag. Detta kan ge påtagliga samhällsekonomiska konsekvenser om inte det 

finns några som är villiga att ta över. Av företagarna är det 12 procent som planerar att 

lägga ner verksamheten när de går i pension och tjugofyra procent har inte funderat på 

hur de ska göra. Undersökningar som Nutek gjort visar att 30 procent av de ägarskiften 

som sker misslyckas och leder till avveckling eller konkurs inom en nära framtid efter 

skiftet. Detta beror oftast på en dåligt planerad överföring av företaget (Linder S. 2003). 

  

De privata skogsägarna har också en hög medelålder och generationsskiften kommer 

även där att eskalera (Nordlund & Westin 2011). Sifo har gjort en undersökning på 

uppdrag av Swedbank och LRF konsult som visar att inom de fem närmaste åren 

kommer ca 17 procent av skogsägarna att lämna över sitt ägande (Skogsällskapet 2011). 

Den som tar över en skogsfastighet blir vid övertagandet företagare eftersom skogen 

utgör en ekonomisk enhet. Detta företag kräver inte daglig tillsyn, men med vissa års 

mellanrum behöver skogen skötas om. Från att man investerat i föryngringsåtgärder 

dvs. planterat till dess trädet är fullvuxet tar det mellan 50 och 100 år innan man får den 

stora intäkten (Skogsstyrelsen 2013). Det finns idag ca 327 000 enskilda skogsägare i 

Sverige (Skogsstyrelsen 2011) av vilka drygt 80 procent har förvärvat sin fastighet från 

en nära släkting (Skogsbarometern 2012). Ca 4000 överlåtelser av skogsfastigheter sker 

årligen, men det väntas öka till minst 5000. Priset på skogsfastigheter har ökat med ca 

83 procent under det senaste decenniet, vilket gör att man antingen behöver ha mycket 

kapital på banken eller en nära släkting som vill lämna över till ett förmånligt värde 

(LRF konsults fastighetsrapport 2012). 
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1.2 Problemdiskussion  

Officiellt sätt finns det ingen definition till ordet ”familjeföretag” vilket kan hindra den 

statistiska insamlingen om företagen. Det kan bl.a. ge problem när beslutsfattare 

behöver stöd för sina beslut och för att kunna bedöma effekterna från tidigare beslut när 

det saknas en officiell definition (Aminoff, Karsma & Elo-Pärssinen, 2006). Detta 

bidrar också till att alla uppfattar familjeföretaget på olika sätt och har olika betydelser 

beroende på vem det är som ska beskriva ett familjeföretag (Sten, 2008). 

 

Men om ordet familjeföretag bryts ner så möts de två begreppen familj och företag och 

det är en bra beskrivning över vad ett familjeföretagande egentligen kretsar kring. Det 

handlar nämligen om två världar som möts inom ramen för samma enhet, 

familjeföretaget. Familjeföretagaren innehar rollen som ägare för sitt företag och inte 

nog med det, roller som VD, chaufför, städare, försäljningschef, bokförare och mycket 

mer kan även ingå i familjeföretagarens arbetsroll (Sten, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: En anpassad trecirkel modellen som skapats utifrån modellen av Tagiuri & Davis (1982) 

 

Ett familjeföretag kan se väldigt olika ut, både till storlek och till utseende. Men 

familjeföretagen delar också liknande egenskaper, precis som Sten (2008) beskrev här 

ovan så visar även Tagiuri och Davis (1982) i deras trecirkel modell de tre separata 

delarna: företagande, familj och ägare som tillsammans sammanflätas, vilket 

representerar ett familjeföretag. 
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Det är denna modell som står till grund för vår uppfattning om vad ett familjeföretag är 

för något. Familjeföretaget för oss är ett företag där minst en person kan placera sig i 

den gråmarkerade delen av figur 1: Personen i fråga ska alltså tillhöra en familj, vara 

ägare och (mer eller mindre) vara aktiv inom företaget.  

 

Generationsskifte är en komplex process som måste få ta tid. Ägarfamiljen måste i 

samspel diskutera och kommunicera sig igenom en skiftesprocess (Hall & Melin 2012). 

En viktig del i att generationsskiftet ska kunna genomföras är att ägaren av företaget 

bestämmer sig för att han vill lämna över företaget. Många familjeföretagare känner sig 

som ett med sitt företag och är rädda att förlora kontrollen över vad som händer i 

företaget. Har företagaren däremot distans till företaget och känner en trygghet i sig 

själv och inte har sin totala identitet i firman har man lättare att ge upp sina 

kontrollbehov (Solomon m.fl. 2011). 

 

Familjeföretagsforskningen kring generationsskifte som Haag (2012) tagit del utav, 

vilket är flera källor, vill gärna lyfta fram att skiftet föregås av en process som är svår, 

konfliktfylld och som ger en osäker framtid för företaget. Familjeföretagare behöver 

formellt planera generationsskiftet enligt familjeföretagsforskningen men denna 

praktisering sker sällan. Haags forskning vill visa att generationsskiftet kan föregås utav 

skiftesutveckling i det vardagliga arbetet. Med skiftesutveckling menar Haag att 

företagande familjer präglar sina barns uppväxt genom att de får med sig synsätt, 

normer och grundläggande värderingar hemifrån som barnen sedan tar med sig när de 

går in i organisationen. Detta är en socialiseringsprocess som formar barnen utifrån den 

kultur som de föds in i, vilket gör att forskare kan se på generationsskifte ur ett bredare 

perspektiv. Innan generationsskiftet genomförts har oftast den yngre generationen 

arbetat i organisationen flera år och därmed gradvis kunnat växa in i den nya rollen. 

Men övertagaren kan också ha haft en frigörelseperiod från familjeföretaget för att 

utbilda sig och skaffa yrkeserfarenhet från andra företag. En generationsöverlappning 

har visat sig lyckosam i företagets utveckling mot förnyelse men också i arbetet att 

bevara grundarens värderingar (Haag, 2012). 

 

En avgörande faktor för att få fram tänkbara skifteslösningar är familjemedlemmarnas 

samspel, man behöver få svar på frågor som: vem som ska ta över ägandet? Och ska de 

ske inom eller utom familjen? Dessa huvudfrågor kan sedan leda till delfrågor som t.ex. 
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Vill flera i familjen dela på ägarskapet? Hur ska barn som inte vill ta över kompenseras? 

(Hall & Melin, 2012).   

 

För att få tag på den kunskap man behöver söker sig många till rådgivare av olika slag. 

Konsulten behöver anpassa sina råd efter den kund han eller hon har framför sig och 

även kunna förmedla råden så att kunden förstår vad konsulten menar. Det kan också 

vara så att kunden inte vill ha de råd man får och behöver från sin sida veta vad de vill 

ha reda på och kunna uttrycka dessa önskemål (Johansson 1997). Konsultteorin 

förklarar rådgivningens tvetydlighet genom att påpeka vikten av konsultens 

medvetenhet och att konsulten och klienten tillsammans ska nå entydighet. Detta kan de 

nå genom att citat Johansson (1997) ”upptäcka vattnet klienten simmar i”. Forskare kan 

sätta en identitet på klienter och konsulter enligt Johansson (1997) och att dessa kan 

vara tillfälliga och skiftande men att förändringen sker långsamt. Han beskriver den 

behövande klienten som en småföretagare som har behov av att söka konsulthjälp för att 

lösa de problem som företagaren inte har tillräcklig kunskap att lösa. Denna 

klientidentitet kan förekomma i mindre utsträckning än vad som visas i den statliga 

offentliga utredning som Johansson tagit del utav. En definition av klientidentiteter görs 

utifrån att man identifierar drag hos klienten som mer eller mindre visar åt vilket håll 

klientidentiteten lutar. Vidare beskrivs antiklienten som inte anser sig ha behov av 

rådgivning och konsultmoderatorn som själv styr konsultens arbete utifrån egna 

premisser samt idealklienten som anser sig ha behov av rådgivning för att hitta bra 

lösningar inom visa avgränsade områden och alltså inte kan definieras med denna 

klientidentitet på alla områden men är lik den behövande klientidentiteten. Utifrån dessa 

generella klientidentiteter kan man analysera efterfrågan på rådgivning och dessa 

klientidentiteter kan matchas mot konsultidentiteter som professionell konsult, 

utrangerad tjänsteman och bollplankskonsult (Johansson, 1997).  

 

År 2005 togs arvs- och gåvoskatten bort efter ett lagförslag från Regeringen. Ett av 

argumenten som lades fram var att detta skulle underlätta småföretagens 

generationsväxling (Riksdagen 2004). Lagar och regler ändras över tiden, vilket gör det 

svårt eller omöjligt för överlåtaren själv att bedöma vad som är bäst för hans/hennes 

familj utan att ta hjälp från en rådgivare. Detta ställer höga krav på rådgivaren att vara 

uppdaterad med vad som gäller idag och vad som kan förändras den närmaste tiden. 
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Skiftet av ägare görs inte över en natt, det föregås av en process för alla intressenter. 

Rådgivaren har en viktig roll för att skiftet ska bli lyckat för alla parter. Denne står 

utanför processen och kan se vad som är bra lösningar men det krävs att han/hon kan 

förmedla detta utan att pressa parterna till snabba beslut som de inte är redo för.  

 

Anders W Johanssons forskning kring rådgivning till småföretagare är studerat ur ett 

dyadiskt perspektiv dvs. relationer mellan rådgivare och klient. Genom att Johansson tar 

fram konsult- och klientidentiteter utifrån småföretagares berättelser och sin egen 

erfarenhet som rådgivare så ges rådgivningen en ökad förståelse (Johansson 1997). 

Familjeföretagsforskaren Christine Tidåsen har i sin forskning studerat 

triadtransformationer när pappas affärsrelationer ska övertas vid generationsskifte i 

familjeföretag. Tidåsens triad består utav överlåtare, arvtagare och intern eller extern 

affärspartner (Tidåsen 2008). Vi har kombinerat dessa två forskningsteorier och valt att 

studera generationsskiftesprocessen utifrån triadperspektivet mellan övertagare, 

överlåtare och rådgivare varpå vår studie avspeglar verkligheten utifrån respondenternas 

erfarenheter. 

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Vår problemdiskussion mynnar ut i att generationsskiftet kräver planering men också att 

skiftesprocessen kan se olika ut från familjeföretag till familjeföretag. Det var därför 

intressant att studera hur skiftesprocessen har planerats och genomförts utifrån ett 

triadperspektiv med överlåtare, övertagare och rådgivare. Där vi kan se vilka klient och 

konsultidentiteter som kan förekomma vid ett generationsskifte och vilka 

frågeställningar de ställs inför. Vi har sökt svar på frågan: 

 Hur kan ett generationsskifte planeras och genomföras utifrån ett triadperspektiv 

med överlåtare, övertagare och rådgivare?  

 

1.4 Syfte 

Vi vill genom vår studie skapa ökad förståelse för genomförandet av generationsskiften 

av skogsfastighet utifrån ett triadperspektiv. Den teori vi har tagit del utav är teori kring 

generationsskifte och rådgivning till småföretagare, dessa teorier har vi i vår studie 

korsat. Vi har tagit del utav överlåtarens och övertagarens erfarenheter utav hur 

generationsskiftet planerades och genomfördes men också tagit del utav rådgivares 
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yrkeserfarenhet.  På så vis kommer vi att bidra med intressant empiri som kan ge 

förståelse kring de problemställningar som kan uppstå vid ett generationsskifte av en 

skogsfastighet. 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

I vår studie har vi valt att inrikta oss på generationsskifte inom familjen och har valt 

bort ägarskifte som sker till utomstående. Fokus för vår studie är skogsfastigheter och 

studien görs ur ett triadperspektiv där överlåtare, övertagare och rådgivare intervjuas 

med fokus att studera generationsskiftesprocessen för att kunna besvara vår 

problemställning. Vi har intervjuat överlåtare och övertagare vid tre olika 

generationsskiften. Vi har också intervjuat tre rådgivare men dessa konsulter är 

fristående från de tre överlåtelserna men ger ändå en bild utav hur 

generationsskiftesprocessen ser ut utifrån ovan nämnda triadperspektiv.  

 

1.6 Disposition 

 

 

Figur 2: Presentation av disposition. 

Inledning 

•Det inledande avsnittet som precis presenterats gav en bakgrundsbeskrivning och 
en problemdiskussion för att komma fram till vår problemformulering och 
forskningsfrågans syfte och avgränsning. Inledningsavsnittet avslutas här med en 
disposition av kommande kapitel. 

Metod 
•I metodavsnittet tar vi upp vilket tillvägagångssätt vi har valt att använda oss av. 

Teori 

•Under teoriavsnittet kommer vi ge vetenskaplig fakta kring generationsskifte 
men även text kring skogen och de ekonomiska aspekterna hämtat från icke 
vetenskaplig litteratur för att skapa kontext kring generationsskifte av 
skogsfastighet. 

Resultat 

•I detta avsnitt har vi valt att börja med bakgrundsinformation om våra 
respondenter. Denna följs av ett samlat empiri och analys avsnitt där vi 
sammanställt empirin och utifrån teorin analyserat intervjumaterialet från de 
olika respondenterna. 

Slutsats  

•Slutsatsavsnittet består utav flera delslutsatser som följer en rödtråd för att spegla 
planerings- och genomförande fasen och avslutas med en sammanfattad slutsats. 
Vi ger också förslag på fortsatt forskning.  
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2 Metod 

Under metodavsnittet har vi redogjort för vår forskningsstrategi och våra metodval. Där 

vi beskriver vårt urval av respondenter, hur arbetet har gått till och vår intervjuteknik. 

Vi förklarar vilka kriterier som vi eftersträvat för att etablera och bedöma kvaliten i vår 

studie och även kritik mot vår valda metod.  

 

2.1 Forskningsstrategi och metodval  

För att uppnå vårt syfte med uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ metod för att 

samla in empiri från våra respondenter. Denna metod är tolkande, induktiv och 

konstruktionistisk av sin art (Bryman & Bell, 2005). Vår tanke med studien är att fånga 

upp rådgivarnas kunskaper kring ett ägarskifte och familjernas erfarenheter utifrån deras 

genomförda generationsskifte och utifrån dessa analysera svaren för att kunna svara på 

vår problemställning. Därför föll valet på att använda en kvalitativ metod som bygger 

på människors egna upplevelser och erfarenheter på hur verkligenheten ser ut (Bryman 

& Bell 2005). Vi har valt att studera tre familjer som genomgått eller genomgår ett 

generationsskifte av skogsfastighet, samt intervjuat tre rådgivare för att ta del av deras 

erfarenheter kring en överlåtelse av skogsfastighet.  

 

2.2 Urval av respondenter 

Vårt urval av respondenter består av tre rådgivare varav två jurister och en 

banktjänsteman samt tre familjer som har genomgått eller som genomgår ett 

generationsskifte. I varje familj finns det en övertagare och en överlåtare som är 

intervjuade för studien. Rådgivarna valdes ut med två krav från vår sida som författare: 

1) att de till vardags hade hand om rådgivning vid överlåtelse av skogsfastighet 

eftersom detta är vår inriktning till studien. 2) Att rådgivarna hade några års 

arbetslivserfarenhet av rådgivningsyrket så att de kunde förklara ingående för oss hur 

deras roll som rådgivare ser ut vid ett generationsskifte. Den första kontakten med 

rådgivarna togs med hjälp av telefon- eller mailkontakt. Vi ville så långt som det gick 

träffa dem personligen på deras arbetsplats om möjlighet fanns och valde därför att 

kontakta företag i närheten av våra hemorter. Rådgivarna har inte varit delaktiga i de 

generationsskiften som skildras i detta arbete, eftersom rådgivare har tystnadsplikt och 

kan inte tala om specifika generationsskiften. Hade vi valt att intervjua rådgivarna som 
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varit aktuella för våra skiftande familjer, fanns risken att vi stod utan svar på våra 

frågor. Hade rådgivarna fått reda på att vi intervjuat kunder till dem fanns ovissheten att 

rådgivarna valt att avstå frågor med risk för att försäga sig om de specifika fallen. 

Därför valde vi att intervjua rådgivare som inte hade något med de intervjuade 

familjerna att göra. Även dessa rådgivare förklarade att de inte kunde berätta om 

särskilda kunder men att de kunde dela med sig av sina erfarenheter som bygger på ett 

stort antal överlåtelser. Risken att vi skulle veta vilka familjer som erfarenheterna 

bygger på var mycket liten, vilket gav rådgivarna trygghet att våga svara på våra frågor.  

 

Kravet vi hade på våra familjer var att de skulle ha genomgått eller höll på att genomgå 

ett generationsskifte, där skiftet inte låg alltför långt bort i tiden, gärna inom ett par år. 

Av de tre intervjuade familjerna har två redan genomfört sina generationsskiften och 

den tredje är under planering. Generationsskiftet för den ena familjen genomfördes 

under 2011/2012 och den andra familjen fullföljdes skiftet 1 januari 2013. Den sista 

familjen planerar att skiftet ska genomföras under årsskiftet 2014/2015. Den första 

kontakten med familjerna togs med familj nummer ett via mail efter förfrågan på ett 

skogsprogram och för familj nummer två via telefon efter att författaren blev tipsad av 

en bekant. För den tredje familjen knöts kontakt på ett informationsmöte som handlade 

om generationsskiften. Vi hade en föraning om att det skulle kunna vara svårt att hitta 

familjer som har generationsskiftat där alla respondenter bodde inom ett rimligt avstånd 

från oss författare. Vi ville så långt som möjligt kunna utföra intervjuerna ansikte mot 

ansikte med respondenterna. Den kvalitativa metoden bygger som tidigare nämnt på 

människors egna upplevelser (Bryman & Bell 2005).  

 

2.3 Genomförande 

Vid den första kontakten fick våra respondenter arbetet presenterat för sig, där vi har 

förklarat vårt syfte med att göra intervjuerna. Vi förklarade även att det finns möjlighet 

att få vara anonym, att all data behandlas konfidentiellt och att inga namn eller platser 

som kan kopplas till de intervjuade kommer att finnas med i arbetet. Undantag har 

gjorts med två av rådgivarna där deras arbetsplats har nämnts vid namn i arbetet. Ingen 

av respondenterna har i förväg fått frågorna presenterade för sig eftersom vi inte ville att 

gemensamma svar skulle kunna diskuteras fram och då med främsta tanke på familjerna 

som har genomgått skiftena.  
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Vid intervjuerna har vi använt oss av en ljudupptagare samt anteckningsblock. Alla 

respondenter blev i förväg upplysta om att intervjun skulle komma att spelas in, i syfte 

för denna undersökning. Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både det 

intervjupersonen säger och hur de säger det (Bryman & Bell, 2005). Genom att ha 

bandat intervjuerna så har vi kunnat anteckna allt som kom fram. Bryman & Bell (2005) 

nämner att bandspelaren kan användas efteråt för att förbättra minnet från intervjuerna, 

något som vi också har gjort. Efter att vi författare har gått igenom och skrivit ner 

svaren fick respondenterna möjlighet att gå igenom det insamlade materialet. Alla 

respondenter har fått läsa igenom underlaget, vissa valde att göra några justeringar för 

att sedan godkänna intervjuerna.  

 

Intervju med rådgivare 1 och 3 skedde på deras arbetsplatser. Intervjun med rådgivaren 

2 skedde via telefon eftersom inget möte hann bokas inom rimlig tid för arbetet. Intervju 

med övertagare 1 skedde via datorprogrammet Skype med bild, detta eftersom det inte 

fanns möjlighet att besöka respondenten. Intervjuerna med övertagare 2 och 3 ägde rum 

på gårdarna som har överlåtits. Med överlåtarna 2 och 3 utfördes intervjuerna i deras 

hem medan intervjun med överlåtare 1 skedde via mail då det inte fanns någon annan 

möjlighet att tillgå. Frågorna skickades i detta fall ihop med information om vårt 

uppsatsarbete samt med ett tack för deras medverkan. Konsekvenser som har uppstått på 

grund av att intervjun gjorts via mail är att vi ser kortare svar jämfört med de andra 

respondenterna som vi har kunnat hålla en dialog med. En annan konsekvens som vi 

även ser med rådgivare 2 som utfördes via telefon är att vi inte har haft möjlighet att 

kunna få intryck från den miljö där de till vardags är verksamma, när vi inte har kunnat 

intervjua dem ”ansikte mot ansikte”. Vi såg tillgången till respondenterna som viktigare 

än att alla intervjuer skulle utföras på samma sätt. Detta eftersom vi har haft svårt att 

hitta familjer som har gjort en överlåtelse och som är villiga att ställa upp på våra 

intervjuer. 

 

2.4 Intervjuteknik    

I vår studie låg intresset att fånga intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. 

Det var därför önskvärt att inte låta intervjun vara allt för strukturerad, eftersom detta 

kan hindra att få kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt 

för att svara på den ställda frågan (Bryman & Bell, 2005). Vi ville heller inte att 

intervjuerna skulle bli allt för fria där intervjupersonen fick svara och associera fritt till 
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den ställda frågan. Anledningen till det var att  vi skulle kunna jämföra svaren med 

varandra och hitta samband eller olikheter mellan respondenterna. Vi såg att en semi- 

strukturerad intervju skulle passa vår studie. I en semi-strukturerad intervju har 

forskaren oftast en lista med förhållandevis specifika teman som ska beröras men 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Varje kategori av 

respondenter dvs. rådgivare, överlåtare och övertagare fick ett varsitt frågeformulär med 

frågor, detta återfinns i bilagorna i detta arbete. Men eftersom intervjutekniken är 

flexibel (Bryman& Bell, 2005), kunde vi också ställa frågor som inte ingick i våra 

ordinera intervjuformulär. Vi såg att flexibiliteten skulle hjälpa oss att få mer relevant 

information av respondentern om denne fick möjlighet att mer ingående få förklara om 

en viss händelse, skede eller beteende. 

 

2.5 Trovärdighet och äkthet 

För att etablera och bedöma kvaliteten i vår studie fanns det två kriterier som vi 

eftersträvade att uppfylla. Dessa två kriterier var trovärdighet som består av de fyra 

delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera samt begreppet äkthet.  

 

2.5.1  Tillförlitlighet 

Vi har intervjuat olika respondenter och fått deras beskrivningar på hur den sociala 

verkligheten ser ut. För att skapa en tillförlitlighet i vårt resultat inbegriper det att vi 

både kan säkerställa att forskningen utförts i enlighet med den regel som finns. Regeln 

är att vi rapporterat resultaten till våra respondenter och att dessa har kunnat bekräfta att 

vi uppfattat den beskrivna verkligheten på ett riktigt sätt. Detta kallas ofta för 

respondentvalidering (Bryman & Bell 2005). Våra respondenter har fått möjlighet att 

både kunna styrka och bekräfta det vi har skrivit för att kunna ändra eventuella 

misstolkningar.  

 

2.5.2  Överförbarhet 

Kvalitativ forskning inbegriper i normalfallet ett intensivt stadium av individer som har 

vissa egenskaper gemensamt. Forskningen fokuserar på djupet, vilket uppmanar 

forskare att ge fylliga redogörelser av de detaljer som ingår i en kultur. En fyllig 

redogörelse eller en ”tät” beskrivning förser andra personer med något som de kallar för 

databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan 
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miljö (Bryman & Bell 2005). Vår avsikt med arbetet var att ge en djup redogörelse för 

våra respondenters erfarenheter av generationsskifte av skogsfastighet. Vi har valt våra 

intervjufrågor med omsorg för att först få allmän information och sedan med hjälp av 

följdfrågor komma djupare i frågorna om inte respondenten själv väljer att fortsätta att 

berätta om sina erfarenheter. Utifrån det undersökningsmaterial som vi samlat ihop, 

kommer verkligheten att uppfattas på flera olika sätt beroende på vilken person som är 

tillfrågad. Detta gör att det inte finns någon absolut eller objektiv sanning, utan svaren i 

undersökningen får ett resultat av verkligheten, ”som den verkligen är” (Bryman & Bell 

2005).  

 

2.5.3 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen: problemformulering, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter och beslut angående 

analysen av data och så vidare. Till sin hjälp kan kollegor fungera som granskare under 

forskningens gång och senast när undersökningen börjar bli färdig kan de bedöma 

kvaliteten på de procedurer som valts (Bryman & Bell 2005). Som förstagångsförfattare 

till ett examensarbete insåg vi att vi inte hade så stor erfarenhet av vad som skulle ingå i 

arbetet. Till vår hjälp med innehållet använde vi oss av tidigare kurslitteratur och 

föreläsningar. Innehållsmässigt har vi tagit mycket hjälp av vår handledare Ulf som 

hjälpt oss att dividera, granska och få oss författare att tänka ett steg längre eller ett steg 

tillbaka i de val som vi ha gjort. Även kurskamrater och examinator har hjälp till att 

kritiskt granska vårt innehåll i studien för att öka pålitligheten. För att skapa legitimitet i 

vår studie har vi utgått ifrån avhandlingar, artiklar och andra tryckta källor som är 

författade av forskare inom ämnet. Vidare under teori har vi använt relevant litteratur 

som berör det ämne vi har valt att undersöka, denna har vi nått via biblioteket med 

relevanta sökord.  

 

2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren inte medvetet låtit personliga 

värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning. Granskarnas uppgift är att slå fast i vilken utsträckning det går att styrka 

resultaten (Bryman & Bell 2005). Ämnet till den här studien har vi valt utifrån egna 

intressen var på risken fanns att vi drog egna slutsatser om förhållande, roller och val. 
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Vi fick tidigt lära oss vikten av källhänvisningen och att vara noggranna med både 

ordval och meningsuppbyggnad för att minska risken för missförstånd.   

 

2.5.5 Äkthet och forskningsestetiska överväganden 

Förutom dessa fyra tillförlitlighetskriterier finns även några äkthetskriterier för den 

kvalitativa forskningens politiska konsekvenser i allmänhet. Ger undersökningen en 

tillräcklig rättvisande bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns med i 

undersökningen? Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att komma 

fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och av den sociala miljön som de 

lever i s.k. Ontologisk autenticitet? Har undersökningen gjort att de som medverkat i 

den kan förbättra sin situation? Och till sist har undersökningen gjort att deltagarna fått 

bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs? (Bryman & Bell 2005). Dessa frågor 

har vi haft användning för när vi skapade våra intervjufrågor. Vi hade inför studiens 

start en föraning om att det skulle kunna vara svårt att få tag på respondenter som var 

villiga att bli intervjuade. Vid kontakten med respondenterna har vi varit tydliga med 

studiens syfte och vilka det är som kommer att ta del av det slutgiltiga resultatet. 

Respondenterna har även haft möjlighet att när som helst avböja från frågor och även 

medverkan utan påtryckningar från vår sida. 

 

 

2.6  Metodkritik  

Kvalitativa undersökningar brukar ibland få kritik för att de är alltför impressionistiska 

och subjektiva. Med detta menas att det kvalitativa resultat i alltför stor utsträckning 

bygger på forskarens ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och 

betydelsefullt och även på det nära och personliga förhållande som de etablerar med 

undersökningspersonerna. Kritik riktas också mot att den kvalitativa forskaren ofta 

startar sin frågeställning på ett förhållandevis öppet sätt och först efter hand preciserar 

frågeställningarna (Bryman & Bell 2005). Det finns en risk att vi som forskare påverkar 

våra respondenter under intervjuerna och leder in dem på de riktningar som vi vill ha 

svar på. Vi har låtit våra personliga uppfattningar och erfarenheter ligga på is under 

intervjuerna för att inte bli allt för styrande. 
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3 Teori 

Genom att vi har tagit del av tidigare forskning inom området generationsskifte och 

småföretagsrådgivning så kommer vi i detta teoriavsnitt att ta upp det vi tyckte var 

relevant för vår studie.  Det är framför allt avhandlingar, artiklar och andra tryckta 

källor som är författade av forskare som vi har använt oss av. Men även text kring 

skogen och ekonomiska aspekter från icke vetenskaplig litteratur för att skapa kontext 

till generationsskifte av skogsfastighet. 

 
 

3.1 Presentation av teori 

Vårt teorikapitel har vi valt att presentera utifrån följande modell för att kunna 

återkoppla teorin till analysen.  

 

 
 
Figur 3: Presentation av teori  

 

 

 

3.2 Generationsskifte 

Ett råd som Scott (2000) ger i en artikel är att börja tidigt med generationsskiftet och 

göra en skriftlig överenskommelse. Om den äldre generationen inte vill göra ett avtal 

utan tvekar, kan den yngre generationen tolka det som att de bör söka sig arbete på 

annat håll. Hur överlåtelseplanen ser ut beror på företagets förutsättningar, familjens 

struktur mm. (Scott 2000). Varje generation har sina attityder och önskemål. Frågan är 

om ägaren vill lämna över till barnen och i så fall när? Från barnens sida så behövs det 

finnas ett intresse och att de verkligen vill överlåta sin framtid till företaget. Den fråga 

som man bör ställa för deras del är: när i deras karriär är de beredda att ta det steget? 

Svaren på dessa frågor kan avgöra framtiden för företaget (Birley 2001). 

Generationsskifte 

Planering 

Triadrelation 

• Familjeföretag 

• Skogsfastighet 

• Skogen 

• Slopad arvs och 
gåvoskatt 

• Mjuka värden 

• Överlåtare 

• Övertagare 

• Rådgivare 
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3.2.1 Familjeföretag 

Familjen står i centrum i familjeföretagen och den som ska överlåta tycker ofta att det är 

till fördel att det blir en homogen historia, där traditionerna som skapats genom åren 

som gått kan vara en trygghet (Tidåsen 2008). Familjeföretag finns över hela världen 

och kan ha en stark vision utan ekonomiska förtecken, de har ofta ett långvarigt 

ledarskap och förvaltarskap. Dessa styrkor kan göra att de får till lägre kostnader, ett 

företag som består länge och påverkar samhället till det bättre. Familjeföretag har också 

svagheter som att man undviker risker, har svårt för förändringar, mindre öppen om vad 

som händer i företaget och det kan vara konflikter mellan ägarna om man är flera 

sådana (Steier & Ward 2006). 

 

Tagiuri och Davis (1982) trecirkel modell användas som ett viktigt instrument när man 

vill veta hur familjen påverkas av familjeföretaget. Grundidén med modellen är att det 

inom ramen för ett familjeföretag finns tre olika delsystem som samverkar: familjen, 

ägandet och verksamheten. En person kan vara involverad i familjeföretag på olika sätt 

men inom ramen för trecirkel modellen brukar man skilja mellan sju olika roller och 

idén är att man ska kunna placera alla involverade aktörer i sina respektive roller (Sten, 

2008). 

 

 

Figur 4: En anpassad trecirkel modellen som skapats utifrån modellen av Tagiuri & Davis (1982) 

 

1. Familjemedlemmen: Den här kategorin inkluderar alla de människor som hör till den 

familj vars familjemedlemmar äger och styr familjeföretaget. Ett exempel är barn som 

kanske i framtiden är intresserade att inleda en karriär inom företaget men även andra 
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familjemedlemmar som inte har något intresse av företagsverksamheten. Den största 

utmaningen här är vilka som tillhör en familj, ska farbröder och kusiner räknas? Olika 

familjer kommer att definiera olika skillnader mellan vad de anser tillhöra sina familjer 

(Sten, 2008) 

 

2. Ägare: En person som innehar den här rollen är ägare i ett familjeföretag, men 

han/hon är varken familjemedlem eller anställd. Dessa är inte jättevanliga i 

familjeföretagen. De som oftast är i den här rollen är det oftast i egenskap av 

investerare. Ett exempel kan vara en person som innehar denna roll utifrån att hon/han 

har köpt aktier i ett familjedominerat bolag (Sten, 2008). 

 

3. Anställd: Personer som innehar den här rollen är anställda i familjeföretaget och är 

varken familjemedlemmar eller ägare. Man betraktas som vilken anställd som helst 

(Sten, 2008). 

 

4. Familjemedlem och ägare: I den här kategorin innefattar alla familjemedlemmar som 

är ägare i familjeföretaget (Sten, 2008). Ett familjeägt företag innehar majoriteten av 

rösterna, ägandet av dem och andelen ägda aktier som finns i företaget. Men att man 

inte uppfyller kravet på att en familjemedlem ska vara involverad i företagandet. Ett 

familjeägt företag är alltså inte det samma som ett familjeföretag, enligt Aminoff, 

Karsma & Elo-Pärssinen (2006).  

 

5. Ägare och anställd: Till den femte rollen tillhör personer som är både ägare och 

anställd i företaget men som inte räknas som familjemedlem (Sten, 2008). 

 

6. Familjemedlem och anställd: Denna roll kan tänkas vara den vanligaste arbetskraften 

i de flesta mindre familjeföretag, där en familjemedlem jobbar som anställd inom 

företaget men inte innehar någon ägarposition (Sten, 2008). 

 

7. Familjemedlem, ägare och anställd: Den sjunde och sista rollgruppen kan anses som 

den viktigaste, när personer som innehar den här rollen befinner sig i maktens centrum. 

Oftast beskrivs en förälder ex en fader som är såväl ägare som anställd inom företaget 

som innehavande av denna roll. Men både äldre och yngre generationer kan inneha 

rollen vilket heller inte är ovanligt i exempelvis vid ett generationsskifte (Sten, 2008). 
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Trecirkel modellen har inte avsevärt förändras sedan den skapades, utan har ansetts vara 

väldigt bra tack vare sin enkelhet. Den har dock kritiserats för att vara statisk, den 

beskriver en situation och hur det ser ut för tillfället men ger ingen större insikt i hur 

positionerna eller rollerna inom de tre cirklarna kan utvecklas över tiden (Sten, 2008). 

För att råda bot på detta problem skapade Gersick m.fl. (1997) en modell där de utifrån 

trecirkel modellen valde att införa ett tidsperspektiv, vilket resulterade i en tidsaxel, se 

figur 5 här nedan. På denna tidsaxel får varje enskilt delsystem en egen livscykel (Sten, 

2008). 

 

Figur 5: En anpassad modell av den tredimensionella utvecklingsmodellen som skapats utifrån Gersick, 

Davis, Hampton, Lansberg (1997). 

 

Den första delen fokuserar på ägandet, där det finns tre centrala faser längs med 

tidsaxeln. Dessa faser beskriver hur ägandet kan utvecklas över tiden. Den första av de 

tre faserna är kontrollerat ägande (1). Detta är den vanligaste formen av ägande i 

familjeföretaget och innebär att ägandet vanligaen är koncentrerad till en person eller till 

ett företagarpar. Ett syskonbaserat ägande (2) uppstår när ett kontrollerat ägande överför 

företaget på sina barn. Detta uppkommer även när syskon beslutar sig för att starta eget 

som inte har något ursprung från föräldrars verksamhet. Kusinkonsortium (3) är den 

tredje ägarformen och innebär att företaget ägs av flera individer från samma familj 

eller släkt (Sten, 2008). 

 

Den andra tidsaxeln i utvecklingsmodellen av Gersick m.fl. (1997) fokuserar på 

familjen och med samma logik som vid ägandet, att även familjen passerar olika faser. 

Den unga företagarfamiljen är den första gruppen (1) och beskriver relativt unga 

företagarpar under 40 år, här ses den största utmaningen att kunna kombinera 

företagande med familjelivet. Som andra fas finns nya familjemedlemmar (2) där 
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föräldrarna befinner sig mellan ungefär 40 och 55 och har barn som är i de tidiga 

tonåren. Svårigheterna här beskriver man med att inse att barnen börjar bli stora och ta 

mer utrymme med egna viljor. Men det är också här som barnen börjar planera för 

framtida studier och föräldrarna måste om de vill föra företaget vidare visa vilka 

alternativ som finns i familjeföretaget. Arbeta tillsammans (3) har fokus på samarbete i 

närhet av generationsgränserna. Då kanske två eller tre generationer arbetar tillsammans 

och att den största utmaningen anses vara att hitta lösningar som alla är nöjda med i alla 

generationer. Den yngre generationen vill kanske satsa och förändra medan den äldre 

anser att det är bättre att spara och förvalta det som redan finns. Den sista fasen handlar 

om överföring av ansvar (4), det är här som ansvaret slutligen överförs till 

nästkommande generation och den äldre generationen avslutar sitt engagemang inom 

familjeföretaget. Detta anses inte vara lätt då utmaningen främst för den yngre 

generationen är att finna sig tillrätta med den nya positionen. Det kan även vara svårt för 

övriga anställda och intressenter och inte minst för den äldre generationen att anpassa 

sig till förändringen (Sten, 2008). 

 

Den tredje och sista tidsaxeln kretsar kring företaget och affärsverksamheten. Vi har 

uppstarten (1) som första punkt där den största utmaningen är att få företaget att fungera 

och hålla det vid liv. Expansionen (2) då börjar fokus läggas på formalisering, planering 

och organisering av företaget. Troligtvis har utbudet av produkter eller tjänster växt och 

kanske har fler blivit anställda i företaget. Mognaden (3) ses som den sista fasen för 

företaget och här ser man flera problem att ta hänsyn till. Bland annat att ledningen 

kanske väljer att bevara och förvalta i stället för att förnya, vilket senare kan leda till 

problem om det finns ett behov att få nytt fokus i verksamheten (Sten, 2008). 

 

3.2.2 Skogsfastighet 

En skogsfastighet drivs i 50% av fallen som enskild firma, resterande procent är 

fördelade på privatägda aktiebolag (25%), statsägda aktiebolag (14%), övriga privata 

ägare (6%), staten (3%) och övriga allmänna ägare (2%) (Skogsstyrelsen 2013:2). 

Genom skogsbruket får företaget sina avverkningsintäkter som delvis behöver sättas av 

för att kunna planera för kommande utgifter som ex. skogsvård, vägunderhåll, räntor 

etc. (Skogsstyrelsen 2013:3). Sveriges enskilda skogsägare är uppdelade på 62 procent 

män och 38 procent kvinnor enligt skogsstyrelsen 2011 (Skogsbarometern 2012).  
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3.3 Planering 

Ett viktigt mål för många överlåtare är att få över så mycket värden som möjligt till 

nästa generation med så lite skattekonsekvenser som möjligt. Detta innebär då att man 

beskyddar de tillgångar som finns i familjens ägo, men inte för tillgångarnas skull utan 

för familjens skull. Tillgångarna ska skapa möjligheter för familjen, och se till att man 

inte uppmuntrar till ett oproduktivt liv. Det händer att den som ska överlåta sina 

rikedomar vill påverka sina arvingars beteenden men det måste ske med försiktighet.  

(Scoggin 2003). När man planerar för att överlåta sina tillgångar, och på vilket sätt det 

ska ske, så måste man verkligen tänka efter om det är rätt att man även efter sin egen 

död påverkar vad som arvtagarna får göra med tillgångarna. Det kan bli så att om en 

förälder försöker påtvinga sitt barn sina värderingar så kan det orsaka 

kontraproduktivitet. Det gäller att hitta en rätt nivå på hur mycket man ska påverka 

arvtagarnas beteenden (Scoggin 2003).  

 

Ju snabbare generationsskiftesprocessen börjar desto bättre, då hinner man planera 

övertagandet och ju mer man planerar övergången desto större är chansen att företaget 

kommer att överleva. När överlåtaren går i dessa funderingar så kan han/hon tänka efter 

vem man skulle vilja tog över företaget imorgon, om något skulle hända. Att man 

dokumenterar hur företaget fungerar på ett sätt som potentiella köpare/övertagare förstår 

är av stor vikt. Det är också bra att gå igenom företaget, och rensa upp saker i 

bokföringen och rent fysiskt städa bort saker som stör och som är privata ägodelar 

(Mirel 2006).  

 

Att utföra ett generationsskifte under press är inte bra, man behöver ta den tid det kräver 

och ta det på allvar hur viktigt det är att hitta rätt arvtagare. Det är inte bara att ta första 

bästa som kan betala det pris man vill ha för företaget, utan någon som kan driva det 

framgångsrikt. Det kommer nämligen ett ansvar med att äga ett företag som den nye 

ägaren måste vara medveten om. Skulle den tidigare ägaren sedan fortsätta att arbeta i 

firman så ska uppgifterna vara definierade och även vad som förväntas av honom och 

den nye ägaren (Dennis 2005). 

 

För att överlåtelsen ska bli så bra som möjligt behöver man tänka igenom hur mycket 

firman ska kosta och hur betalningarna ska ske. Har man olika åtaganden som man 

förbundit sig vid i företaget behöver man göra klart för övertagaren vad som gäller. När 
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det sedan kommer till själva överlåtelsen så måste det finnas ett noggrant avtal för 

överlåtelsen, så man vet vem som ska få del av vinster och betala räkningar och när man 

ska genomföra de olika stegen i generationsskiftet (Dennis 2005). 

 

3.3.1 Skogen 

Den svenska skogen har ett stort ekonomiskt och ekologiskt värde (Kleinschmit m.fl. 

2011). Man kan urskilja tre typer av värden när det gäller skog: produktionsvärde, 

ekologiskt värde och rekreationsvärde. 76 procent det vill säga majoriteten av 

skogsägarna är män bland dem som bor på platsen, men andelen kvinnliga skogsägare 

är större bland dem som inte bor på gården 28 procent, jämfört med de 20 procent 

kvinnor som är bofasta på gården. Det är också så att fler och fler kvinnor äger skog 

numera. Det är vanligare bland dem som inte bor på gården att de har ärvt den, vilket 

kan innebära att man är mer aktiv i sitt ägande om man har köpt fastigheten. Ägarskapet 

av skogen förändras då de som äger gården inte bor på den i samma utsträckning som 

förr. Men de män och kvinnor som bor på sin skogsfastighet sätter ett större värde på de 

produktionsvärden som finns i skogen, och de har också starkare ekonomiska 

värderingar (Nordlund & Westin 2011). 

 

För den som vill skaffa sig en gård så är det säkraste sättet för att kunna förverkliga 

drömmen, att det finns en gård i familjen som man kan ta över. Det sker idag ca 4000 

överlåtelser i Sverige varje år av jord- och skogsfastigheter och prognosen för 2015 är 

att det ska öka till 5000. Åldern på fastighetsägarna är hög, men de som köper är själva 

bara 10-15 år yngre. Detta faktum gör att om ett tiotal år kommer dessa köpare att själva 

behöva sälja. Det finns också köpare som är yngre men de är få. En av orsakerna till att 

få yngre köper är att priset har ökat med 83 procent på skogsfastigheter det senaste 

decenniet, vilket kräver en stabil ekonomi för den som ska köpa. Med andra ord så 

behöver man ha rätt föräldrar som äger en gård eller så behöver man ha mycket pengar 

på banken (LRF konsults fastighetsrapport 2012). Taxeringsvärdet stressade tidigare 

ägaren att överlåta till nästa generation, numera när arvs - och gåvoskatten är borttagen 

har den viljan försvagats. Dessutom påverkar vårt skattesystem att ju äldre man är, desto 

mindre betalar man i skatt, vilket då gör att man blir mindre angelägen att göra sig av 

med gården. Ett äldre ägande innebär också ofta ett passivt ägande. Det behövs komma 

in unga skogsägare, som har ork och vilja att se visioner för framtiden (LRF konsults 

fastighetsrapport 2012). De enskilda skogsägarna äger tillsammans ungefär hälften av 
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den sammanlagda skogsarealen i Sverige och två tredjedelar av dem bor på sin fastighet. 

Drygt 80 procent har förvärvat sin skogsfastighet från föräldrar, syskon eller någon 

annan släkting, vilket då har skett genom gåva, arv eller ett köp som gjorts på ett 

förmånligt sätt. Detta innebär att ca 19 procent köper sin fastighet på den öppna 

marknaden. Av de skogsfastighetsägare som planerar för en överlåtelse tänker sig 63 

procent att en släkting ska ta över (Skogsbarometern 2012). 

 

3.3.2 Slopad arvs och gåvoskatt 

Regeringen kom med förslag att ta bort gåvoskatt och arvskatt from 2005-01-01, detta 

skedde genom en lagrådsremiss 2004-10-07. Denna har föregåtts av att regeringen 

2002-06-19 tillsatte en Egendomsskattekommitté som såg över skattereglerna vid arv 

och gåva. Denna kommitté tog fram förändringar successivt bl.a. med att föreslå en 

skatteförändring för efterlevande make och sambo. Detta trädde i kraft 2004-01-01 

samtidigt som lättnadsreglerna blev mer generösa för onoterade företag när de ska 

värdera sina företagstillgångar. Så i 2005 års budgetproposition visade regeringen att 

arvs och gåvoskatt bör tas bort. Bakgrunden till denna lagförändring var att många 

kritiserat den dåvarande arvs och gåvoskatten. Argumenten som kritikerna la fram var 

bl.a. att fastigheternas taxeringsvärde höjts vilket givit en högre arvsskatt som 

efterlevande makar/sambor får betala. Ett annat argument var småföretagens 

generationsväxling, men också att arvs och gåvoskatten både var administrativt kostsam 

och inte rättvis enligt regeringen (2004:20-21). 

 

2004-12-16 beslutade Riksdagen efter skatteutskottets betänkande 2004/05: SKU18 att 

genomföra lagändringen from 2005-01-01 så att arvs och gåvoskatten slopas. 

Motiveringen var bl.a. att arv och överlåtelse av familjeföretag underlättas (Riksdagen 

2004). För att en överlåtelse ska räknas som gåva så ska köpeskillingen vara under 

taxeringsvärdet (Lundén 1, 2012:52). 

 

3.3.3 Mjuka värden 

Psykosociala aspekter kommer ofta i skymundan till förmån för juridiska frågor och 

skatteaspekter. Men det är viktigt att beakta känslor och relationer under 

skiftesförberedelserna. Att ta första steget mot skiftesförberedelser hindras oftast av att 

ägare har sin identitet i ägarskapet och att det därför personligen är känsloladdat när 

ägarskiftet gör att tillvaron inte längre har den mening som företagandet givit ägaren. 
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Genom att man låter ett ägarskifte föregås av skiftesförberedelser så kan 

ägarskiftesprocessen komma fram till relevanta lösningar, då man hunnit reflektera över 

alternativ och skaffat den kunskap som krävs. Ägarskiftesprocessen är komplex därför 

finns det en del omständigheter att beakta och ägarfamiljen måste föra en diskussion 

och detta är tidskrävande. Ett ägarskifte kan bli lyckat ekonomiskt men kan också leda 

till tragedi relationsmässigt då familjemedlemmarnas relationer och samspel påverkar 

ägarskiftesprocessen, familjen kan känna såväl omsorg som tillit till varandra. Dessa 

känslor är positiva men kan också göra att man undviker att diskutera det som man 

upplever är känsliga bitar, för man vill inte göra någon ledsen (Hall & Melin 2012). 

 

 

3.4 Triadrelation 

En triad består utav tre personer, det som skiljer en triad från en dyad är relationerna 

mellan individerna, en triad har tre relationer som kan vara indirekta eller direkta, en 

dyad däremot har bara direkta relationer. Att individernas relationer till varandra kan 

vara direkt eller indirekt, detta innebär att person A och person B har en direkt relation 

men samtidigt en indirekt relation till person C enligt docent Lars Svedberg (2012). 

 

Tidåsen har studerat generationsskifte i familjeföretag utifrån en triadtransformation 

med överlåtare, arvtagare och en intern eller extern tredje person. Hon skriver att detta 

verktyg inte har använts för att studera verkligheten i så stor utsträckning tidigare. En 

studie med triad kan skapa en förståelse genom att man ser till de ingående individerna 

och de relationer de har. Detta kan göras genom att se triader ur ett nätverkskontext, där 

de ingående enskilda individerna och enskilda relationer påverkar familjeföretagets 

nätverk både inom och utanför. En triadrelation mellan en nyckelperson, och en arvinge 

och överlåtaren kan innebära att förtroende måste skapas för att arvingen ska uppleva 

stöd från tredje part. Tidåsen har tagit del utav Larson, A 1992 ”Network Dyads in 

Entrepreneurial Settings…” som studerat dyadiska relationer, där framkom att det ska 

finnas en nytta med relationen för att den ska utvecklas för båda parter. Tidåsen 

kommer fram till citat ”Forskningen synes vara överens om att förtroende mellan 

människor är en viktig faktor för att relationsbaserade kontrakt skall uppstå och 

utvecklas” (Tidåsen 2008:30). 
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Tidåsen (2008) beskriver att på företag där det finns en successionsproblematik är det 

bekymmersamt med familjemedlemmar som är tysta betraktare. Om tiden går och ingen 

arbetar med den problematik som finns, så kan intriger få fäste. Motsatsen till de tysta 

betraktarna är den som är dialogorienterad, denne diskuterar och för en dialog både 

internt i familjen och externt. En överlåtare som är redo att lämna över och en 

betraktande familjemedlem ger inte det konstruktiva stöd som en arvinge behöver och 

det blir en stum triad. I de fall att överlåtaren är helt besatt av sitt företag så ger en tyst 

betraktande medlem indirekt överlåtaren sitt stöd. Men fungerar den deltagande 

familjemedlemmen i triaden med överlåtare och arvtagare som diskussionspartner, så 

har man en betydligt bättre utgångspunkt. Kommunikationen är central både internt och 

externt, och det måste familjen förstå. Men det är viktigast att kommunikationen 

fungerar inom familjen (Tidåsen 2008). 

 

3.4.1 Överlåtare 

Den äldre majoritetsägaren avgör oftast om man ska få till ett generationsskifte inom 

familjen på ett framgångsrikt sätt. Vill denne inte initiera processen kan en konsult visa 

de följder som kan bli om man inte gör något åt skiftningen och han kan även visa på 

några lyckade successioner. För att få till ett generationsskifte kan det krävas att man 

har familjeråd och diskuterar inom familjen (Sund & Ljungström 2001). En mentor eller 

ett familjeråd har större möjlighet att påverka ägarens motvillighet och oron som både 

han och den yngre generationen känner, än vad en konsult kan åstadkomma (Sund & 

Ljungström 2001). 

 

För att förbereda sig på skiftet så kan det vara bra för överlåtaren att diskutera saken. 

Det kan också vara bra att hitta andra sysselsättningar, som att en del tänker engagera 

sig i sina barnbarn eftersom de inte hunnit med sina egna barn när de var små, när de lät 

arbetet på företaget gå före familjen, vilket de ångrar. Överlåtare kan ha lärt upp 

personer under årens lopp till att sköta arbetet på företaget. När de sedan ska lära upp 

sina egna barn är det betydligt svårare, för nu är det någon ska ta hand om livsverket. 

De som han/hon lärt upp tidigare utgjorde inget hot mot dennes position, men nu 

handlar det om att greppet om företaget ska släppas. Ett typiskt beteende som överlåtare 

kan ha är att påverka och lägga sig i saker tills de får sin vilja igenom i besluten. Det är 

ofta svårt att se saker göras annorlunda och att kunna acceptera det. Den som är 

övertagare känner från sin sida ofta en press att visa att han duger. Förhoppningsvis 
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klarar överlåtaren att backa i den takt som övertagaren klarar att ta över. När man väl 

tagit över verksamheten, så är det viktigt att överlåtaren inte lägger sig i allting, utan 

väntar tills övertagaren ber om råd (Tidåsen 2008).  

 

I en kvalitativ studie som Solomon m.fl. gjort uttrycker sig en företagare att när 

företaget går bra, det är det bästa man kan vara med om. Många företagare känner sig 

väldigt starkt fästa vid sitt företag, det kan vara allt de gör och tänker. Det känns för 

dem som om företaget är totalt identifierat med dem själva, de ÄR företaget. En 

företagare som deltog i studien som Solomon m.fl gjort uttryckte att han tyckte det var 

värre om företaget dog än om han själv gjorde det. Möjligheten att få göra saker på det 

sätt man själv vill göra dem på, det gör att man kan utvecklas och uttrycka sin 

personlighet genom det man gör i företaget. Detta blir en del av en själv, och att tänka 

på att gå i pension och tappa kontrollen över det som händer i företaget känns 

skrämmande för en del. Andra företagare beskriver att de har kontroll på sina känslor 

för företaget och sin egen position (Solomon m.fl. 2011). Förmågan att hålla eller inte 

hålla ett avstånd till sitt företag visade i denna undersökning på tre dimensioner: (1) hur 

fäst man är vid företaget, (2) hur sammansmält den personliga identiteten är med 

företagsidentiteten, (3) vilken kontroll man har på sig själv (Solomon m.fl. 2011). 

 

Ett framgångsrikt introducerande av familjemedlemmen i företaget är minst lika viktigt 

som andra stora mål i företaget. Ägaren av firman har ofta förändrat 

organisationsstrukturer i firman för att passa de behov som barnen har. Det är en 

balansgång mellan att uppfostra barnen att vilja komma in i firman och att hitta ett 

arbetsklimat där de kan vinna legitimitet och skapa förtroende för sig själva. Det är 

viktigt att själv arbeta och förtjäna ansvaret än att ärva det (Barach m.fl 1988). Att börja 

i företaget tidigt med sommarjobb gör att man kommer in i företaget och vet hur saker 

fungerar. Överlåtarna i den undersökning som Barach m.fl. gjort ansåg att det var 

viktigt att övertagaren visar att han har den kompetens som behövs. Erfarenheten från 

det dagliga arbetet, bereder en väg för att ta tillfällen i akt och använda sin innovativa 

förmåga när man får möjlighet till det. Det kan vara bra att få erfarenhet från andra 

arbetsplatser innan man kommer in i familjeföretaget (Barach m.fl. 1988).  

 

Man måste ta med den tilltänkta övertagaren in i de olika roller som denne behöver 

kunna spela. Prata igenom med den tilltänkte kandidaten för att försäkra sig om att den 
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är redo att axla ansvaret och att denne har ett seriöst intresse för att ta över. Övertagaren 

behöver ha ingående kunskap i företagsamhet, och veta hur man gör pengar i det 

aktuella företaget.  Många överlåtare fortsätter vara involverade i företaget tills 

generationsskiftet är klart (Mirel 2006).  

 

3.4.2 Övertagare 

För de flesta övertagare är det främmande att lämna familjeföretaget, det skulle kännas 

som att man sviker. För den som ska ta över kan det vara bra att veta sina begränsningar 

och acceptera det. Ett aktivt arbete när det gäller självkännedom för att veta sina starka 

och svaga sidor är viktigt. Klarar man inte av att driva företag, så är det viktigt att ta in 

den hjälp man behöver. Det är lätt att arvtagare inte klarar att ta för sig, de är tysta 

medan överlåtaren breder ut sig och säger arvtagaren något så är det ett eko av det 

överlåtaren säger. Företagets externa kontakter märker sådan skiftesproblematik 

(Tidåsen 2008). För att övertagarna ska få tag på erfarenhet och få möjlighet att lära sig 

att klara saker på egen hand, så behöver de arbeta på ett annat företag under några år. 

De behöver pröva sina egna vingar utan föräldrarnas beskydd. Vill de sedan komma 

tillbaka till familjeföretaget så bör överlåtaren låta dem göra det men det blir inte bra 

om de tvingas till det (Scott m.fl. 2000). Alla successioner är processer, där arvtagare 

måste bygga sin självtillit. Man behöver kunna skapa bra kontakter, där förtroende 

byggs och arvtagaren knyter det till sin person (Tidåsen 2008). 

 

3.4.3 Rådgivare 

När företaget ska säljas är det viktigt att ha bra rådgivare. Det kan inkludera 

värderingsmän, jurister, försäkringsagenter, revisorer, investeringsrådgivare och 

mäklare (Mirel 2006). Konsulten kan ha en avgörande roll när det gäller att visa på hur 

viktigt det är att undvika ett legalt arv. Han/hon kan också identifiera om det finns 

förvärvsbegränsningar som kan försvåra övergången av ägandet. Konsulten ska kunna 

identifiera potentiella skattebelastningar, och kunna hantera hur man reducerar 

skatteeffekterna. Han/hon behöver också ha kunskap om hur man planerar ett 

generationsskifte så att det blir så effektivt som möjligt. Den nye ägaren kan behöva 

starta ett nytt bolag, vilket konsulten behöver kunna tillhandahålla kunskap om och 

nätverk för. Konsulten kan också behöva kunna hantera andra intressenters 

förväntningar till exempel: 

 



  
 

25 

 Långivare som kan vara misstänksamma 

 Förvaltnings- och civilrättsliga krav från lokala och regionala myndigheter. 

 Skatte- och civilrättsliga krav från centrala myndigheter (Sund & Ljungström 

2001). 

Johanssons & Nilssons (2012) forskning har fokuserat på relationer mellan rådgivare 

och mindre familjeföretag och beskriver rådgivningen i tre olika grupper utifrån 

rådgivningens dimension. Med dimensioner menar författaren att rådgivningen speglas 

utifrån resp. nivå. 

 

Figur 6: Rådgivningens dimension. 

 

Här nedan följer en beskrivning av de tre dimensionerna.  

 

Den professionella rådgivaren står för expertiskunskap inom något område, samt att 

rådgivaren har praktisk erfarenhet inom yrket. Vidare kännetecknas professionen av att 

rådgivaren följer etiska förhållningsregler, är opartisk, diskret och objektiv. En litteratur 

som Johansson & Nilsson har tagit del utav beskriver att företagarens behov av 

rådgivning har utvecklats från att tidigare hanterats inom familjens nätverk till att nu 

mer efterfråga en professionell rådgivning. Genom att vara en objektiv konsult kan 

han/hon ge snabb och effektiv rådgivning och komma med distanserad syn på företaget 

och att det därför är lönsamt att anlita denna hjälp. Men det är inte denna bild som 

Johansson & Nilsson ser utifrån deras egen konsulterfarenhet. De menar istället att det i 

första hand är vänner och bekanta som familjeföretagare tar råd ifrån för att sedan i 

andra hand ta hjälp utifrån, av t.ex. revisorer och redovisningskonsulter. 

Familjeföretaget är en del utav företagarens livssituation, vilket gör att det ibland finns 

en efterfrågan på rådgivning kring familjens angelägenheter. Den professionella 

rådgivaren ger råd utifrån företagets angelägenheter. Det är inte bara företag och familj 

Den professionella 
rådgivaren 

Rådgivaren som 
terapeut 

Rådgivningsmakten 
(Johansson & Nilsson 2012) 
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som kopplas samman utan också rådgivningens professionalitet och personliga relation. 

Professionell rådgivning är vanligast vid revision och finansiering (Johansson & 

Nilsson 2012). En allmänkonsult har exempelvis kunskap i företagsekonomi och delar 

in uppdraget i olika faser så att klienten och konsulten delar på arbetsfördelningen efter 

överenskommelse. Steg för steg ges beskrivning på hur arbetet kommer att ske 

(Johansson 1997).  

 

Rådgivare som terapeut är när den professionella konsulten är professionell terapeut. 

Johansson och Nilsson tar upp att tidskriften Family Business Review publicerade på 

80- och 90-talet artiklar som handlade om familjeföretagets relationsproblem och att 

detta kan lösas med hjälp av rådgivning från en professionell terapeut. De nämner 

vidare att de som skrivit artiklarna är forskare och psykiatriker, terapeuter och konsulter 

som har praktisk erfarenhet. Johansson kom utifrån sin empiriska studie fram till att det 

finns en nytta med att konsultera en professionell rådgivare som har en terapeutisk 

dimension till företagarfamiljen. Men detta förutsätter att klienten efterfrågar terapin 

(Johansson & Nilsson 2012). En processkonsult är företrädelse vis psykologer som 

definierar kommunikations- och processproblem. Denna konsultinsats har till syfte att få 

klienten att bli bättre på att hantera relationer i företaget ex. företagskultur. Det är 

klienten som kan lösa problemen genom att konsulten är till stöd i klientens 

lärandeprocess till att effektivare definiera problem (Johansson 1997).  

 

Rådgivningsmakten beskrivs på 90-talet med en rad kritisk litteratur som visade att 

konsultbranschen inte var ”fläckfri” då det förekom manipulering från både konsulter 

och klinters håll och tveksamma syften. Men den normativa litteraturen och de flesta 

handböcker kring rådgivning undviker att ta upp rådgivningsmakten. Här framställs 

maktprocesser som skilt från den professionella konsulten. Familjeföretagens och 

rådgivares maktrelation är vanligtvis jämlik. En samman vävning av det professionella 

och det personliga ger stora möjligheter för familjeföretagen att hålla en jämlik relation 

till rådgivare så att manipulering minskar. Det är viktigt att konsulter förstår att både 

familjens och företagets intressen är integrerade i familjeföretaget (Johansson & Nilsson 

2012). Uppnås detta så ges rådgivningen nya möjligheter, citat (Johansson & Nilsson 

2012:353) ”som förmår samordna familjens totala livssituation med företagets 

utveckling”.  
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Här nedan följer beskrivning av fyra klientidentiteter. 

 

Den behövande klienten är småföretagare som är i behov av rådgivning. Här 

kompletterar konsulten den okunnighet som klienten har t.ex. försvaga kunskaper kring 

redovisning. Det är konsulter som definierat denna klientidentitet och litteraturen 

beskriver den behövande klienten utifrån önskningar och erfarenhet. Den behövande 

klienten vill lära sig att bli en bättre företagare och tar därför råd från en professionell 

konsult men detta hindrar inte att klienten kan komma med egna synpunkter. Brister kan 

då förbättras genom att klientens kompetens stärks (Johansson 1997).  

 

Konsultmoderatorn vill på egna premisser styra upp konsultens arbete och kräver 

därför en anpassningsbar rådgivare. Här efterfrågas inte lösningar utifrån 

förutsättningslösa problemanalyser, vilket gör att en professionell konsult inte 

efterfrågas här utan istället en karaktär som finns i klientens nätverk ex. en ekonomichef 

eller annan person som antar ett mentorskap. En konsultmoderator vill ha en 

samarbetspartner som han kan bollplanka med (Johansson 1997).  

 

Antiklienten anser sig inte ha behov av rådgivning och vill ha frihet att bestämma själv. 

För antiklienten kan en konsult vara ett hot, då antiklienten har känslan av att den egna 

kunskapen är tillräcklig och att en anlitad konsult visar motsatsen. Antiklienten kan 

istället ha identifierat föregångsmän, som klienten ser som förebilder då de på ett 

lyckosamt sätt agerat själva utan inblandning av rådgivare (Johansson 1997).  

 

Idealklienten däremot anser sig ha behov av rådgivning inom vissa avgränsade 

områden där man inte själv har tillräcklig kunskap. När klienten möter problem som 

han/hon vill finna den bästa lösningen för, så vänder sig klienten till rådgivare som är 

proffs på området. Här visar klienten respekt för de kunskaper som konsulten har 

(Johansson 1997). 

 

Klientidentiteter kan vara tillfälliga och skiftande men det sker med en långsam 

förändring. Utifrån klientidentiteternas variationer får man fram vad de efterfrågar för 

konsulthjälp och i vilken utsträckning. Detta innebär att konsultidentiteterna anpassas 

till resp. klientidentitet så att bidraget till företagaren möter deras efterfrågan. 
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Professionell konsult står till förfogande för den behövande klienten men även för 

idealklienten då denne har vissa likheter med den behövande klienten. 

Konsultmoderatorn som alltså är en klientidentitet vill anlita bollplankskonsulten och 

antiklienten ger den utrangerade tjänstemannen. (Johansson 1997). 

 

          

                                     

Figur 7: Hur klient- och konsultidentitet möts utifrån efterfrågan. 

 

3.4.3.1 Efterfrågan på rådgivning 

Det personliga nätverket, alltså familjen och andra företagare står för en viktig del i 

rådgivningen i familjeföretaget. Alla familjeföretagare har inte tillgång till personligt 

nätverk, vilket gör att behovet av professionell rådgivning måste kompletteras med 

mellanmänskliga informella relationer. Ibland finns dessa båda integrerade i varandra. I 

annat fall finns det hjälp att få från samhällets sida där omfattande satsningar gjorts för 

att stödja företagande (Johansson & Nilsson 2012).  

 

Småföretagen lyfts fram i näringspolitiska debatter som en viktig betydelse för att lösa 

arbetslösheten. Småföretagsforskare och offentliga utredningar har visat att det finns ett 

stort behov hos småföretagare att ta hjälp och råd från rådgivare i sitt företagande. 

Kontentan av detta är citat Johansson (1997:11) ”De som skall rädda Sverige behöver 

tydligen i sin tur räddas av rådgivare”. Han ställer sig då frågan om det blir rådgivarna 

som kan komma med räddning? Staten har behövt gå in och subventionera 

konsultkostnaden för småföretagen eftersom deras efterfrågan på rådgivning inte är så 
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stor i förhållande till behovet. Men detta har inte givit önskat resultat. Efterfrågan på 

rådgivning ökar inte ens om det skulle vara gratis. I en jämförelse mellan små och stora 

företag så har det visat sig att stora företag anlitar konsulter betydligt mer än 

småföretagen trots att de inom företaget har en bredare kompetens än småföretagen 

(Johansson 1997). Konsultlitteratur ger problematiken med att skapa ett förhållande 

mellan småföretagare och konsulter. Här kan man se problemet från båda parters håll. 

Småföretagare har bl.a. följande motsättningar: konsulttjänster är dyra, kräver tid, 

familjens inställning till konsulter kan vara negativ och de kan ha svårt att öppna sig 

pga. affärsintegriteten men också problematiken att veta vilken konsult som är bäst 

lämpad att vända sig till. Att få tillgång till framstående konsulter kan anses lättare för 

stora företag då de betraktas som mer attraktiva efter deras betalningsförmåga. Men 

Johansson kan ändå konstatera att efterfrågan på rådgivning är svag oavsett taxa och 

oavsett rådgivarens akademiska meriter. Till exempel Hushållningssällskapen har länge 

haft statliga subventioner som underlättat rådgivningstaxan (Johansson 1997). 

 

3.4.3.2 Förstå rådgivning 

För att förstå aspekten med bristande efterfrågan kontra behovet ger Johansson några 

punkter, däribland konsultens anpassningsförmåga som kan vara bristfällig precis som 

att småföretagaren kan ha svårt att ta till sig råden. Därtill kommer bl.a. attityd problem, 

kulturkrockar och kommunikationsproblem. Rådgivaren behöver vara lyhörd för 

beställarens syfte så att man inte missuppfattar varandra. Problemet med att uppfatta 

signaler kan förklaras med följande citat Johansson (1997:13) ”Detta syfte har då varit 

outtalat och haft ett tvetydligt förhållande till det uttalade syftet”. Tvetydlighet står för 

att tolkning kan göras utifrån två eller flera innebörder som grundar sig på oklarhet, 

oförklarlighet och osäkerhet. Maktaspekten kan också göra att småföretagaren blir 

hjälpbehövande och beroende av konsulttjänster (Johansson 1997). 

 

”Rådgivningsprocessen är ofta inte lätta för 

familjeföretaget. Att söka sig fram till rådgivning är 

ett personligt likaväl som ett ekonomiskt 

förfarande.” (Johansson & Nilsson 2012:353). 

 

Forskaren A. W. Johansson har egen praktisk erfarenhet som rådgivare hos LRF konsult 

AB. Ett projekt som Johansson varit delaktig i var ”företagsledarservice till 
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lantbrukare”. Här tog han fram en modell med en konsultidé. Som beskrivs med 

följande citat:  

 

”Budskapet i modellen är att lantbrukarfamiljens 

behov och målsättningar står i centrum och att 

rådgivningen utgår från företaget, företagaren och 

hans eller hennes familj som helhet. Den ansvarige 

rådgivaren står vid företagarens sida och ser 

företaget ur hans eller hennes perspektiv. Samtidigt 

kan den ansvarige rådgivaren förmedla kontakter till 

andra rådgivare med speciella fackkunskaper och 

erbjuda tillfällen till erfarenhetsutbyte lantbrukare 

emellan”. (Johansson 1997:89)  

 

Genom att praktisera som rådgivare har Johansson också kunnat ta del av lantbrukarnas 

utvärdering och där kom det fram att en skräddarsydd rådgivning är önskvärd före 

paketlösningar enligt Johansson (1997). En annan synpunkt från lantbrukarna var citat 

Johansson (1997:89) ”det är viktigt att en lantbrukare vet vad han vill ha ut av 

rådgivaren” (Johansson 1997). Johansson kan också utifrån tolkningar gjorda av 

Foucalt, konstatera att lantbrukarens efterfrågan på rådgivning är knuten till 

användbarheten (Johansson 1997). Under sin utbildning och examensarbete tog Anders 

W Johansson del av produkten ”Lantbrukarens planeringskalender” och teorin sa att 

lantbrukare stod i behov av anvisningar och utbildning i sin väg mot att förbättra 

företagets ekonomi. Men att praktiken visade att lantbrukares inställning till att använda 

planeringskalendern var att detta inte skulle ske av egen fri vilja. Lantbrukarna 

efterfrågade istället praktiska funktioner (Johansson 1997).  

 

3.4.3.3 Kritik mot rådgivarrollen 

I en artikel av Kakabadse m.fl. (2006) tar man upp kritik som har riktats mot 

rådgivarrollen, man menar att konsulten har en dominerande roll som han kan utnyttja. 

Konsulten behöver få en balans mellan omfattningen av arbetet och med klientens 

behov och det egna företagets behov. Det krävs också en ödmjukhet i detta yrke, att 

verkligen tala om för klienten i de fall det är så att man inte har kunskapen som krävs 

och därför inte kan hjälpa till med det aktuella uppdraget (Kakabadse m.fl. 2006). 
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Artikeln fortsätter med att säga att det är nödvändigt för konsulter att utmana sig själva, 

att de ständigt lär sig nya saker, och utökar sin kunskap. Annars kan det hända att de 

minskar området de arbetar på, tills de ger samma råd till allt. Ett sätt att motarbeta detta 

är att vara med i någon organisation som hjälper dem att utvecklas och där de kan få råd 

hur de ska komma vidare. Det kan ge dem den känslomässiga support som de behöver 

och det skulle gör att de kan dela sina erfarenheter med andra likasinnade. Kakabadse 

m.fl. fortsätter i sin artikel om vikten med att vara medveten om sina styrkor och 

svagheter är ytterst viktigt för en konsult.  

 

Det kräver mycket av självkontroll och erfarenhet för att bli en bra konsult. Om man 

inte är medveten om sina egna kapaciteter och svagheter, så finns risken att man 

kommer att ge sig på fel projekt. Man behöver vara objektiv nog att inse när man kan 

anta ett uppdrag eller om klienten behöver hjälp av någon annan som är bättre på detta 

område. Intressant att notera i studien som Kakabadse m.fl. gjort var att de erfarna 

konsulterna hade större insikt om sin egen begränsning. De flesta konsulterna i studien 

menade att man behöver kunna hantera klienters känslor. När man som konsult kommer 

in i en situation kan det ofta vara kaotiskt, och finnas ett stort behov av att hantera 

känslor och förväntningar. I de flesta fall kommer man in i en situation där man ska lösa 

ett problem, i vilket det kan vara kaotiskt och osäkert. Det finns ett stort behov av att 

kunna hantera känslor och att kunna hantera förväntningar. Även om man som konsult 

har gett många goda råd i en situation, så kan klienten vara besviken på grund av att 

man inte hanterat känslor och förväntningar på ett smidigt sätt (Kakabadse m.fl. 2006). 
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4 Resultat 

I detta avsnitt börjar vi med en kort bakgrundsbeskrivning om respondenter, därefter gör 

vi en samlad empiri- och analyspresentation. Att vi valt att lägga empirin ihop med 

analysen är för att korta ner sidantalet då vi genom de nio intervjuerna fått in ett digert 

empirimaterial. Vi slipper på så vis också att upprepa empirin.  

 

4.1 Respondentinformation 

Empirin utgår från tre överlåtelser där varje överlåtelse är representerade utav en 

överlåtare och en övertagare, men vid intervjun kan make/maka varit delaktig resp. flera 

syskon. De tre rådgivarna som vi intervjuat har inte varit rådgivare för dessa familjer 

utan ger en bredare bild av generationsskiftet utifrån deras yrkeserfarenhet. Vi ger här 

en bakgrundsinformation om våra respondenter som vi kategoriserat med siffror för att 

skilja dem åt.  

 

4.1.1 Rådgivare 1  

Har en jur. kand. som är tagen i Lund, 1981 och därefter arbetat på skattemyndigheten 

med internutbildning och företrätt staten i dess borgenärsroll. R:1 har sysslat med all 

civilrättslig form utav juridik innefattande i första hand familjen, företaget och 

fastighetsägande i olika former utav juridiska rådgivningssituationer. R:1 har under de 

senaste tjugotre åren haft generationsskifte som sin huvudsyssla på LRF konsult. 

 

4.1.2 Rådgivare 2 

Utbildad till agronom med inriktning företagsekonomi och har arbetat som rådgivare i 

femton år och är sedan åtta år tillbaka verksam som företagsrådgivare inom skog och 

lantbruk på ett bankkontor där generationsskifte är en av arbetsuppgifterna.  

 

4.1.3 Rådgivare 3  

Har en jur.kand. som han tog 1981 och därefter gjorde han en tingsmeritering. R:3 har 

också varit bankjurist på Föreningssparbanken med rådgivningsfunktion inom bl.a. 

generationsskifte i femton år, för att sedan 1999 börja jobba på LRF konsult och har där 

blivit auktoriserad rådgivare för att hålla på med generationsskiftesärenden.  
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4.1.4 Överlåtelse 1 

Den första gården har funnits i familjens ägo i elva generationer, vilket innebär ett 

ägande sedan 1600-talet. Nu är det aktuellt med ett generationsskifte igen och 

planeringen har pågått de senaste två åren. Planen är att överlåtelsen ska vara klar någon 

gång under 2014/2015. Gården uppgår till ca: 370 hektar. 1979 övertog fadern gården 

och äger den ihop med sin maka, den kommande överlåtelsen kommer att ske till de tre 

barnen (en dotter och två söner) som kommer att samäga fastigheten. Överlåtarna är 68 

resp. 67 år och barnen är mellan 35 och 40 år. Det är fadern ÖL:1 och dottern ÖL:1 som 

intervjuas i vår studie.   

 

4.1.5 Överlåtelse 2 

Den andra gården genomförde sitt generationsskifte 2012 efter att det hade planerats i 

ungefär två år. Överlåtaren som är 79 år övertog gården ihop med sin bror men senare 

blev brodern utlöst. Vid överlåtelsen ägdes gården av överlåtaren tillsammans med sin 

maka, men de har aldrig bott på gården. Gården som uppgår till ca.80 ha köptes av 

överlåtarens farfar och har sedan dess genomgått tre skiften inom familjen. Gården ägs 

idag av överlåtarens två barn, sonen 52 år och hans maka samt överlåtarens dotter 48 år, 

varav sonen är den som bor på gården tillsammans med sin familj. Det är fadern ÖL:2 

och båda syskonen som intervjuas i vår studie, syskonens svar är samlade under 

benämningen ÖT:2. 

 

4.1.6 Överlåtelse 3 

Den tredje gården är ett kombinerad jord- och skogbruk med 98 ha åker, 80 ha skog och 

lite övrig mark, sammanlagt ca 200 ha. 1956 köpte överlåtarens pappa fastigheten, så 

det är nu tredje generationen i familjen som äger den. 1971 började överlåtaren 

arrendera gården  och efter nio år köpte han och hans maka gården. De hade till och från 

hjälp av någon anställd med jordbruket, men inte på slutet. För fem år sedan började 

överlåtaren planera för generationsskifte, även om de gärna såg att gården gick vidare i 

släkten så var dem beredda på att sälja gården till utomstående om ingen av barnen ville 

ta över. Men det visade sig att mellandottern och hennes man som är 37 och 43 år var 

intresserade och de blev ägare till fastigheten den 1 januari 2013, hennes föräldrar var 

då 69 och 65 år. Båda övertagarna har arbeten utanför gården, och ingen av dem har så 

stor kunskap eller så mycket tid att de kan driva gården, de har därför arrenderat ut 
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gården. Båda överlåtarna och dottern intervjuades i vår studie, överlåtarnas svar 

redovisas samlat under benämningen ÖL:3 och dottern som ÖT:3.  

 

4.2 Empiri och analys 

I vårt samlade empiri- och analyskapitel har vi valt att utgå ifrån de rubriker som vi haft 

när vi presenterade teorin för att analysen ska bli lättöverskådlig. Med det som grund så 

har vi vävt ihop vårt teoriunderlag med vår empiri kring hur skiftesprocessen har 

planerats och genomförts utifrån ett triad perspektiv med både överlåtare, övertagare 

och rådgivare och låtit analysen följa därefter. Vi har kategoriserat respondenterna med 

koder för att läsaren lätt ska se vem som sagt vad ex. företag 1 = överlåtelse 1 osv. och i 

överlåtelse 1 ingår överlåtare 1 och övertagare 1. Rådgivarna är för sig. Då flera av våra 

rubrikämnen löper ihop så har vi inte kunnat undvika att beröra vad respondenterna har 

sagt under mer än en utav rubrikerna. Vi anser att detta förstärker vår analys. 

 

 

4.2.1 Generationsskifte 

De privata skogsägarna har en hög medelålder och generationsskiften kommer att 

eskalera (Nordlund & Westin 2011). Rådgivarnas yrkesverksamhet utifrån vår studie 

präglas av den här situationen. R:1 har under sina snart tjugotre år som jurist på LRF 

haft generationsskifte av jord och skogsfastigheter som sin arbetsuppgift och denna 

arbetsuppgift har hela tiden varit i ökande omfattning och han gör bedömningen att det 

fortsätter så några år till. R:2 som de senaste åtta åren arbetat på bank som 

företagsrådgivare inom jord och skog har märkt en ökning av generationsskiften de 

senaste fem åren. R:3 som också är jurist på LRF sedan fjorton år tillbaka och dess för 

innan femton år som bankjurist inom bl.a. generationsskifte, säger att generationsskifte 

har ökat, vilket också statistiken visar. När LRF bjudit in till informationskvällar kring 

generationsskifte, vilket de gjort i flera år, så har många skogsfastighetsägare kommit 

säger R:3. Både ÖL:1 och ÖL:3 har varit på ett sådant möte och ÖL:1 tog därefter 

kontakt med rådgivare så att barnen också skulle få information. ÖL:3 säger att det var 

en skrämmande syn, att de med sina 65 resp. 69 år var bland de yngsta. ÖL:3 säger 

vidare att om en åttioåring lämnar över till en övertagare mellan femtio och sextio år, då 

är det egentligen dags för nästa generation, så man borde hoppa över en generation. 

Överlåtarna i vår studie har en ålder på 65, 67, 68, 69 och 79år, vilket gör att 79 sticker 

ut då medelåldern i detta fall är 69,6 år. 
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Att börja tidigt med generationsskiftesprocessen är ett råd som Scott (2000) ger. Den 

äldre majoritetsägaren avgör oftast om man ska få till ett generationsskifte inom 

familjen på ett framgångsrikt sätt (Sund & Ljungström 2001). Enligt de rådgivare vi 

intervjuat så är det vanligast att den ägande generationen söker rådgivning kring vilka 

möjligheter det finns och hur man kan gå tillväga och att detta sker tidigt i 

skiftesprocessen. Men det förekommer att kunder redan påbörjat skiftet innan de tar 

hjälp med specifika frågor likväl som det kan förekomma att överlåtaren hunnit avlida 

och barnen blir dem som söker rådgivning, så det är olika från familj till familj enligt 

rådgivarna. ÖL:2 sökte rådgivning i början utav skiftesprocessen för att få svar på 

grundläggande frågor. ÖL:1 bestämde sig för att ta råd från en rådgivare efter att de 

varit på informationskvällen.  

 

Det är företagets förutsättningar och familjens struktur som ger utseendet på 

överlåtelseplanen enligt Scott (2000). ÖL:2 insåg när hans bror blev sjuk, att han själv 

inte var odödlig, han har tyckt mycket om att arbeta i skogen, men för något år sedan 

tog han beslut om generationsskifte. Enligt ÖL:3 har företaget och dess omfattning 

betydelse för när man behöver börja med generationsskiftet, själva började de för fem år 

sedan. Gården är främst en spannmålsgård och de hade tidigare svinproduktion, men 

den verksamheten avvecklades några år innan överlåtelsen genomfördes.  

 

Skriftliga överenskommelser i form utav avtal bör följa generationsskiftet och om den 

äldre generationen tvekar kan den yngre generationen tolka det som att 

generationsskiftet inte blir av (Scott 2000). Enligt R:1 börjar det första mötet mellan 

rådgivare och kunderna oftast med att rådgivaren ger en bild av problematiken och den 

civilrättliga regleringen vad gäller arvsrätt, lagrätter, förskott på arv och möjligheter att 

villkora en överlåtelse och få det juridiskt bindande enligt R:1. Samtliga överlåtelser vi 

studerat har valt gåvoalternativet istället för rent köp, Både R:1 och R:3 säger att den 

som ska ta över måste göra detta efter sådana villkor att de kan klara av det, de kan inte 

betala för mycket och syskonen ska få kompensation.  

 

Varje generation har sina attityder och önskemål. Frågan är om ägaren vill lämna över 

till barnen och i så fall när? Från barnens sida så behöver det finnas ett intresse och att 

de verkligen vill överlåta sin framtid till företaget (Birley 2001). R:1 beskriver att det är 
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en bred rådgivning vid generationsskifte med många aspekter och han förklarar vidare 

att det är fyra frågeställningar som behöver besvaras och det är ”varför”, ”vem”, ”när” 

och ”hur”. ”Varför-frågan” handlar om ställningstagandet att göra generationsskiftet 

eller att låta barnen tvista om det efter ägarens död. ”Vem-frågan” är oftast en 

familjefråga där man ser vem som är lämpligast och vem som vill, det kan vara flera 

som vill ta över. ”När-frågan” är också en familjefråga, för att kunna besvara när det är 

dags att generationsskifta, beroende på när övertagaren är beredd. När det handlar om 

”hur-frågan” så är det här som rådgivaren gör störst insats genom att påvisa vilka 

möjligheter det finns. De alternativ som finns är gåva eller köp men konsekvenserna ser 

väldigt olika ut, vilket påverkar möjligheten att få fram likvida medel enligt R:1.  

 

En avgörande faktor för att få fram tänkbara skifteslösningar är familjemedlemmarnas 

samspel, man behöver få svar på frågor som: vem som ska ta över ägandet? Och ska de 

ske inom eller utom familjen? (Hall & Melin, 2012). Överlåtarna ifrån de tre 

överlåtelser som vi studerat har alla upplevt att ”vem-fråga” var enkel då valet kändes 

självklart. Övertagarna från de tre överlåtelserna hade dock delade känslor, ÖT:2 och 

ÖT:3 hade inte tänkt ta över och vid Överlåtelse 2 så har dottern aldrig velat bo kvar på 

gården men poängterar att företaget ligger varmt om hjärtat. För ÖT:3 har valet att bo på 

gården vuxit fram och tankar kring detta beskriver hon med orden som vi citerar ”för 

mig var det känslan av att bo i sitt föräldrahem, hur vi skulle göra för att det skulle bli 

vårt hem”. ÖL:1 Beskriver att det känns som två olika saker, för det första att få vara 

kvar på gården genom arv och förvalta vidare, det är en sak och att det sedan är ett 

skogsföretag som kommer med det, är en annan sak. Men för ÖT:1 har det inte funnits 

något alternativ än att få finnas kvar på gården, då hon alltid har velat det. 

 

För att få tag på den kunskap man behöver söker sig många till rådgivare (Johansson 

1997). De fyra frågeställningar som R:1 beskriver stämmer också på de frågeställningar 

som övertagarna haft i överlåtelseprocessen. ÖT:1 beskriver att det först var frågor som: 

Ska alla ta över? Ska vi dela upp, alltså stycka av? Vill alla ta över och var ska folk bo? 

ÖT:2 beskriver frågeställningar med: Hur ska vi göra? Vill vi ta över? Hur ska vi lösa 

det? ÖT:3 säger att det handlade om vem som är intresserad att ta över och man ställde 

sig också frågan: Hur ska vi göra om ingen är intresserad? 
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4.2.1.1 Familjeföretag 

Familjen är i centrum i ett familjeföretag, och överlåtaren tycker att det skapar trygghet 

att ägandet fortsätter inom familjen (Tidåsen 2008). ÖL:2 känner en trygghet i att det är 

barnen som har tagit över. Han känner att han kan lita på att de kommer att sköta om 

skogen på rätt sätt. ÖL:3 uttrycker att det kändes viktigt att fastigheten stannade inom 

familjen. Han beskriver om hur han byggt upp och investerat på gården, men också att 

han avstod från att köpa en närliggande gård, även om den skulle passat in, så skulle det 

gjort att priset på gården skulle blivit för högt för något av barnen att betala. För ÖT:2 

och ÖT:3 var inte valet självklart, men deras beslut att vilja ta över fastigheten mognade 

fram. ÖT:1 hon har intresserat sig mycket för det, men det är först nu som börjat fatta 

vad det innebär att sköta ett skogsföretag. 

 

Familjeföretag kan ha en stark vision utan ekonomiska förtecken, de har ofta ett 

långvarigt ledarskap och förvaltarskap. Dessa styrkor kan göra att de får till lägre 

kostnader, ett företag som består länge och påverkar samhället till det bättre (Steier & 

Ward 2006). I det första företaget finns det en elva generationer lång tradition av att äga 

och driva samma gård. I det andra företaget har gården genomgått tre generationsskiften 

och på den tredje har man nu skiftat två gånger. På frågan om det var viktigt att 

fastigheten stannade inom familjen så svarade ÖL:1 och ÖL:3 ja och ÖL:1 säger vidare 

att de valde gåva då de inte vill att deras barn ska behöva sätta sig i för stora skulder. 

För ÖL:2 var det inte lika viktigt att gården stannade i familjen men är samtidigt glad 

för att det blev på detta vis och de valde också gåvoalternativet. 

 

Familjeföretag har också svagheter som att man undviker risker, har svårt för 

förändringar, mindre öppen om vad som händer i företaget och det kan vara konflikter 

mellan ägarna om man är flera sådana (Steier & Ward 2006). Även företaget går 

igenom olika faser, där den största utmaningen är att vid uppstarten få det att fungera 

och hålla det vid liv. Nästa fas är expansionen vilket kräver planering och organisering, 

och den sista fasen är mognaden där man har risken att ledningen hellre vill förvalta och 

bevara än att förnya (Sten, 2008). Denna livscykelmodell av företagande som Sten 

pratar om kan vid ett första ögonkast se ut som att det inte passar till 

jordbruksföretagande. Men när man tar över en skogsfastighet, som övertagarna som vi 

intervjuat gör eller gjort, så gäller det att få företaget att fungera. Samtliga har enskilda 

firmor, vilket gör att om det skulle gå överstyr så drabbas deras egen ekonomi direkt. 
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ÖT:3 upplever den ekonomiska situationen som läskig, hennes far ÖL:3 uttrycker att 

hennes syskon känner till att hon och hennes man har det kärvt ekonomiskt. De har tagit 

hjälp av rådgivare för att räkna ut att de ska kunna klara sig med hjälp av sina löner 

utifrån. ÖL:3 avstod från att köpa till en ytterligare granngård för några år sedan. 

Den gården hade passat till fastigheten menar han men hade gjort att ingen i familjen 

skulle ha kunnat klara den ekonomiska bördan och därför inte kunnat ta över. Han hade 

tidigare expanderat sin svinproduktion, men den var nedlagd vid dotterns övertagande 

på grund av dålig lönsamhet.  

 

I LRF konsults fastighetsrapport (2012) kan man läsa att ett äldre ägande också brukar 

innebära ett passivt ägande, och att det behövs ett yngre ägande som har visioner 

om framtiden. Det kan man jämföra med att Sten (2008) beskriver hur man vill 

förvalta och bevara. ÖT:1 pratar om att de förvaltar fastigheten, där har släkten 

ägt gården sedan 1600-talet. De starka rötter de har i gården verkar påverka hur 

de tänker om företagandet. 

 

Vår teori beskiver familjeföretag utifrån att ordet bryts ner och då möts de två 

begreppen familj och företag och det är en bra beskrivning över vad ett 

familjeföretagande egentligen kretsar kring. Det handlar nämligen om två världar som 

möts inom ramen för samma enhet, familjeföretaget. Men ett familjeföretag kan se 

väldigt olika ut, både till storlek och till utseende. En person kan vara involverad på 

olika sätt i ett familjeföretag, där tre olika delsystem samverkar, nämligen familjen, 

ägandet och själva verksamheten (Sten, 2008). I Företag 1 har familjemedlemmen 

fadern fortfarande ägandet, vilket ska övergå till de tre barnen, (två söner och en dotter). 

Barnen är en del av familjen, men de äger ännu inte företaget. Företag 2 har nya ägare, 

två syskon varav en med respektive äger nu fastigheten tillsammans. Fadern har 

övergått från att vara ägare till att enbart vara familjemedlem men hans engagemang i 

gården är fortfarande stort, han är inte anställd utan hjälper till utan ersättning. ÖL:3 har 

med sin fru lämnat över till dottern och hennes man, som nu är ägare tillsammans och 

ÖL:3 är nu enbart familjemedlem. 

 

Ägandet kan förändras över tiden, från att vara ett kontrollerat ägande av en person eller 

företagarpar, till ett syskonbaserat ägande när den som ensam ägde företaget låter det gå 

över till sina barn (Sten, 2008). Företag 1 kommer att övergå från kontrollerat ägande av 
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en person till ett syskonbaserat ägande. I Företag 2 har den förändringen redan skett. I 

Företag 3 fortsätter företaget att ha ett kontrollerat ägande som företagarpar.  

 

Företagarfamiljen passerar olika faser under livets gång menar Sten (2008). När de är 

under fyrtio år är den stora utmaningen att kombinera företagande med familjeliv. I 

nästa fas när de är mellan fyrtio och femtiofem och barnen är i tidiga tonåren, inser de 

att barnen har egna viljor och att de börjar bli stora. Planering sker för framtida studier, 

och föräldrarna behöver visa vilka alternativ som finns i företaget. Nästa fas är att arbeta 

tillsammans, där utmaningen kan vara att den yngre vill satsa och den äldre 

generationen vill förvalta (Sten, 2008). ÖT:3 är i småbarnsfasen där de försöker 

kombinera sitt familjeliv, med arbete utanför gården och att hitta hur de ska använda sig 

av att de nu är ägare till en gård. Det känns läskigt ekonomiskt sett tycker de. ÖT:2 är i 

nästa fas där barnen är i de unga tonåren, ÖT:2 arbetar inte heltid med skogsföretaget, 

men de har ett barn som visat intresse för att arbeta med skogen när denne blir äldre, då 

han bara är 14 år idag. ÖT:2 har hjälpt till på gården sedan barnsben och känner att 

arbetet med gården har blivit en naturlig del i deras liv. ÖT:1 som är tre syskon har 

kommit till olika faser i livet, bröderna har yngre barn och är redan bosatta på gården 

medans dottern (ÖT:1) bor på annan ort men kommer att vara aktiv i arbetet på gården. 

Fadern ÖL:1 kommer att vara aktiv både inom jord och skog några år till efter att han 

lämnat över ägandet till barnen. ÖL:1 och ÖL:3 kände att det var viktigt att företaget 

stannade inom familjen medan ÖL:2 kände att det inte var nödvändigt men är samtidigt 

glad för att barnen valde att ta över och känner en trygghet i det. ÖT:1 har inte haft 

något särskilt intresse för skogsarbete när hon var yngre, men intresset har vaknat upp 

och hon studerar nu på ett skogsprogram. Hennes bröder har däremot inte så mycket 

skogskunskap och hon upplever att pappan vill släppa ansvaret. ÖT:2 och ÖT:3 har tagit 

över ansvaret och deras tankar ligger nu på hur de ska använda sig av den resurs som de 

nu har till förfogande.  

 

4.2.1.2 Skogsfastighet 

Det finns idag ca 327 000 enskilda skogsägare i Sverige av vilka drygt 80 procent har 

förvärvat sin fastighet från en nära släkting (Skogsbarometern 2012). Det vanligaste är 

alltså att en skogsfastighet går i arv till nästa generation. Detta ser vi också i vår studie 

då alla tre övertagarna tagit över eller kommer att ta över gården från sina föräldrar.  
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Bland de enskilda skogsägarna är 38 procent kvinnor och 62 procent män 

(Skogsstyrelsen 2011). Det tre överlåtelserna vi studerat är alla representerade med 

minst en manlig och en kvinnlig övertagare och det finns både en manlig och en 

kvinnlig överlåtare vid varje överlåtelse.   

 

Det är vanligast att skogsfastigheter drivs som enskild firma (Skogsstyrelsen 2013:2). 

Det här gäller också för de företag vi studerat, då samtliga intervjuade skogsägare driver 

sina skogsfastigheter i form av en enskild firma.  

 

På Skogsstyrelsens hemsida (2013) ges en beskrivning om skötseln av skogen som 

resulterar i intäkter till gården, men det går ett antal år mellan åtgärderna.  Detta ser vi 

också i vår empiri där ÖL:1 har arbetat heltid på annat håll och därmed inte varit så 

aktiv i skogsbruket trots den stora arealen på ca: 370 hektar. Detta är också något som 

R:1 nämner styr tidpunkten för överlåtelsen, ett passivt ägarskap där man har inkomster 

och utgifter från annat håll jämfört med en gård som är källan till försörjningen, det 

spelar alltså in när man ska besvara varför och när överlåtelsen ska ske. Här kan det 

handla om fortsatt försörjning för överlåtaren t.ex. om föräldrarna får leva på en 

blygsam pension efter att ha haft intäkt från gården. Det är viktigt att titta på denna 

punkt för att föräldrarna ska få en fortsatt ekonomi som de klarar enligt R:1. 

 

4.2.2 Planering 

Överlåtare vill genomföra överförandet av tillgångar med så lite skattekonsekvenser 

som möjligt till nästa generation. (Scoggin 2003) Vi har lyckats fått med oss en del 

pengar utan att skatta.” säger ÖL:3. Genomförs ett generationsskifte genom köp kan 

staten komma och begära en skatt som är väldigt hög. Tidigare har man kunnat räkna 

upp anskaffningsvärdet beroende på hur lång innehållstiden var. Det ledde till att man 

ofta kunde göra överlåtelser i form av köp utan att det blev några skattekonsekvenser. 

Numera får man inte räkna upp anskaffningsvärdet, utan man utgår från det tidigare 

köpet som genomförts. Har gården överförts genom gåva tidigare kan det köpet ligga 

långt bak i tiden och man kommer då att få betala skatt på den vinst som blir med det 

anskaffningsvärdet som utgångspunkt. En familj som ska överlåta en 

förmögenhetstillgång från den äldre till den yngre generationen, där blir det inte något 

berikande om man ser till resultatet för båda generationerna tillsammans säger R:1. 

Både rådgivare R:2 och R:3 nämner att skatten ofta ställer till det. Citat ”Instinktivt hos 
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de flesta människor så sitter det i ryggmärgen att man vill betala så lite skatt som 

möjligt” säger R:3.  R:2 uttrycker sig att om skatten bara skulle vara 1 % citat ”så vill 

man inte betala den där kronan i alla fall, för den har man bättre nytta av själv”. Teorin 

fortsätter med att förklara att tillgångarna ska skapa möjligheter för familjen (Scoggin 

2003). Alla våra överlåtarfamiljer har valt en överlåtelse genom gåva. ÖL:1 säger att de 

inte ville sätta sina barn i stora skulder och ÖL:2 ville att barnen skulle få samma 

möjlighet att fortsätta med det som överlåtaren har byggt upp utan att de ska köpa det av 

honom. Både ÖL:1 och ÖL:2 har eller planerar att skifta till alla sina barn, till skillnad 

från ÖL:3 som enbart skiftat till ett av barnen. ÖL:3 har tagit hjälp av en värderingsman 

för att värdera gården. Detta har gjorts för att skiftet skulle bli så rättvist som möjligt för 

de andra syskonen. Från det värdet dras bland annat den summa som överlåtarna ska ha. 

Alla barn får samma summa i gåva, dottern har fått sin summa avdragen på beloppet 

hon skulle betala. ÖL:3 menar att det är viktigt att de värderade fastigheten och att de 

har papper på att så här såg det ut när de gjorde generationsskiftet.  

 

En överlåtare kan försöka påtvinga övertagaren sina värderingar, den som överlåter sina 

tillgångar kan vilja påverka hur tillgångarna ska användas (Scoggin 2003). Även 

Tidåsen säger att detta är ett typiskt beteende, att överlåtare kan vilja påverka och lägga 

sig i saker tills de får sin vilja igenom i besluten. Det är ofta svårt för dem att acceptera 

att saker göras annorlunda. En överlåtare kan även uppleva det svårt att lära upp sina 

barn att ta hand om företaget. Detta beror på att det nu är någon som ska ta hand om 

livsverket och att barnen nu uppgör ett hot mot överlåtarens position. Press kan även 

finnas från övertagarens sida att visa att han eller hon duger (Tidåsen 2008). Det gäller 

att inte köra över någon part som ska skifta, även om en part är väldigt dominant säger 

R:3 och fortsätter säga att man måste tänka på hela familjen, vilket även R:1 nämner. 

”Det finns ren envishet att man absolut inte kan tänka sig att låta någon annan göra si 

eller så och dessa är svårare att komma åt”, säger R:2.  Genom att prata och berätta så 

kan andra förstå mer vad det finns för känslor och åsikter hos en viss person, fastslår 

R:2. ÖL:2 ville att företaget skulle fortsätta att drivas så som han och hans tidigare 

familj har byggt upp det och att företaget skulle behållas i ungefärligt skick som det är i 

nu. ”Övertagarna visste vad företaget betydde för mig och vad skogen fortfarande 

betyder”, säger ÖL:2. ÖL:3 menar att man inte kan göra några förbehåll för sina barn. 

ÖL:2 har varit med på gården sedan barnsben och är upplärda av fadern medan ÖT:1 
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har gjort ett val att studera skog av eget intresse men också för att visa sina föräldrar att 

hon var en värdig övertagare.  

 

Ju snabbare generationsskiftesprocessen börjar desto bättre, då hinner man planera 

övertagandet och ju mer man planerar övergången desto större är chansen att företaget 

kommer att överleva (Mirel 2006). ÖL:2 har planerat skiftet rent praktiskt under två år 

men tankarna att generationsskifta fanns där något år till innan planeringen satt fart på 

riktigt. ÖL:1 har planerat skiftet under ett par års tid även om det idag inte är helt 

genomfört. För ÖL:3 påbörjades arbetet med skiftet för fem år sedan. Våra intervjuade 

rådgivare nämner av deras erfarenhet att det är vanligaste att kunderna kommer in tidigt 

i processen och att den ägande generationen lyft frågan hos sina barn ”Vi börjar 

fundera på att det kan vara dags”, säger R:1. Alla tre rådgivarna säger att de familjer 

som kommer in är olika förberedda inför det första mötet. ”En del kommer och bara 

skakar på huvudet de vet absolut inte ett dugg, förhoppningsvis vet de vem som ska ta 

över, ibland inte det heller. Medan andra verkligen har försökt att sätta sig in i det så 

långt som det går” säger R:3. Det finns många skäl till att det går en tid mellan tanken 

att ”nu är det snart dags” till dess att man genomför det säger R:1 Det är mindre 

lämpligt att man kommer hit på fredagen och förväntar sig att övertagandet ska ske 

veckan efter. Man behöver förbereda sig tankemässigt, tiden kanske inte är mogen. 

Övertagaren kanske är för ung eller behöver komplettera med någon form utav 

utbildning. Man kan behöva rent skattemässigt att få lite tid på sig för att göra den sitsen 

bättre, säger R:1.  

 

När överlåtaren går i dessa funderingar så kan han/hon tänka efter vem man skulle vilja 

ta över företaget imorgon, om något skulle hända (Mirel 2006). ÖL:1 och ÖL: 3 ansåg 

att det var viktigt att fastigheten stannade inom familjen. ÖL:2 såg det inte som 

nödvändigt och hade en föraning om att barnen kanske inte ville ta över gården.  Pengar 

var ingenting som han personligen behövde och det var viktigare att företaget skulle 

stannade i familjen än att få ut en ersättning för det som överlåtaren har gjort. ÖT:1 har 

alltid velat ta över själva gården men har inte förstått förrän nu hur krävande det är att 

sköta ett skogsföretag. ÖT:2 säger att det inte har varit en självklarhet att ta över efter 

överlåtarna men på äldre dagar har han blivit mer övertygad om att fortsätta driva 

gården. ÖT:3 hade tidigare inte tänkt ta över gården men när föräldrarna ville 
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generationsskifta så var det viktigt att ingen annan av syskonen ville ha det för att hon 

skulle vilja ta över. 

 

4.2.2.1 Skogen 

Skogen i Sverige har ett stort ekonomiskt och ekologiskt värde enligt  Kleinschmit m.fl. 

(2011) även Nordlund & Westin (2011) nämner detta och säger att de som bor på 

skogsfastigheten sätter större värde på produktionsvärdena av skogen än de som inte bor 

på platsen. ÖL:1 beskriver att de naturella värdena som skogen, jakten och fisket har ett 

stort personligt värde förutom de ekonomiska värdena. ÖL:1 har bott på gården sedan 

1979, men har nyligen flyttat därifrån, och två av barnen bor nu på gården. ÖL:2 har 

aldrig bott på gården, men det gjorde hans bror som tidigare var delägare i gården, och 

nu bor en av sönerna på gården med sin familj. Det kommer fortfarande att vara 

kvinnligt delägande på samtliga gårdar. ÖT:3 bodde på gården med sin familj när hon 

växte upp, men då satte hon inte något värde på skogen. Nu när hon och hennes man har 

tagit över har hennes intresse för gården växt, och de vill utveckla något på gården som 

kan ge ekonomiskt överskott. På gård 3 så finns det just nu inte så mycket att göra i 

skogen, vilket också innebär att man varken behöver investera pengar i den eller kan få 

intäkter av den. 

 

Prisökningarna på fastigheter har gjort att få unga har råd att köpa en gård. Så det 

säkraste sättet att kunna ta över en gård, är att föräldrarna äger en får man veta i LRF 

konsults fastighetsrapport 2012.  Av våra respondenter var två av överlåtarparen under 

sjuttio år vid överlåtelsen, och ett par närmare åttio. ÖL:3 upplevde att det var många 

som var betydligt äldre än dem när de var på en informationsträff som LRF konsult 

anordnade. Han menar att om man är över åttio år och ska lämna över och nästa 

generation närmar sig sextio, så borde man hoppa över en generation. ÖT:3 skulle inte 

ha kunnat köpa gården på öppna marknaden, utan de fick gå på uträkningar som 

konsulter gjort på vad som var möjligt för dem att ge. Alla tre barnen fick en lika stor 

gåva från föräldrarna, hennes del drogs av på priset hon skulle betala. De hade gjort en 

värdering som uppdaterades precis innan skiftet.  

 

Alla våra familjer har tagit över gårdarna från en släkting, vilket stämmer överens med 

Skogsbarometerns (2012) som säger att 80% förvärvar sin skogsfastighet från en 

släkting. ÖT:1 planerar att göra en skogsbruksplan, hon beskriver att hon är drivande 
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och vill planera. ÖL:1 vill gärna lära sig av dottern, det hon får del av på sin utbildning, 

och än har han inte tappat sitt intresse. ÖL:3 däremot känner att han har gjort sitt, att 

den unga generationen får ta över och göra på sitt sätt. ÖT:3 vill hitta på nya saker på 

gården, men har ännu inte kommit på vad, medan ÖT:2 inte har så stort intresse för 

skogsbruket utan kommer att ta hjälp från andra entreprenörer. ÖL:2 har fortfarande 

stort engagemang för gården. Det är stora individuella skillnader bland våra 

respondenter, men teorin stämmer inte så bra på dem.  

 

4.2.2.2 Slopad arvs och gåvoskatt 

Efter regeringens (2004:20-21) förslag blev den omdiskuterade arvs och gåvoskatten 

borttagen. R:2 säger att gåva är det vanligaste sättet idag att använda sig av och det 

beror på att gåvoskatten är borttagen, vilket gör det hela lite lättare för familjerna. R:3 

menar att valet beror på att den som ska ta över inte kan betala taxeringsvärdet i de allra 

flesta fall och därför väljs gåva. R:1 tyckte inte att regelförändringen gjorde det enklare 

utan tvärtom, regelförändringen gjorde att konsekvensskillnaderna blev än större mellan 

köp och gåva. ”Är man gåvotagare så utlöser man inga transaktionsskatter i samband 

med överlåtelsen men man bygger in en sämre möjlighet till en låg beskattning under 

sin innehållstid rent generellt. Är man köpare så får man betala mera för man måste 

betala skattekonsekvenser men man får en bättre sits att kunna hålla en lägre 

beskattning under sin innehållstid. Det är de stora konsekvensskillnaderna, sen är det 

enskilda skatterättsliga moment som medföljer och som gör de här skillnaderna bl.a. 

nämligen möjligheten att utnyttja reglerna om räntefördelning, möjligheterna att 

utnyttja skogsavdrag t.ex”. säger R:1  

 

Lundén 1 (2012) beskriver att överlåtelser där köpeskillingen understiger 

taxeringsvärdet räknas som gåva. Alla våra intervjuade familjer har valt att skifta genom 

gåva. ÖT:1 säger att deras rådgivare uteslöt nästan de andra alternativen för att det 

skulle blir en för stor försäljningsskatt och att överlåtarna hade sparad räntefördelning 

på ca 2 miljoner och vid ett köp så nollställs den. ”Vid gåva så kan vi ta över den och då 

kan vi ta ut 2 miljoner utan att behöva betala mer än 30 % i skatt, att inte använda det 

är ju dumt” säger ÖT:1. ÖT:2 säger att föräldrarna redan hade bestämt sig för att skiftet 

skulle ske genom gåva, det var ingenting som diskuterades. ÖL:3 säger att de inte hade 

råd att betala mer, de hamnade precis under taxeringsvärdet och hade priset hamnat över 

taxeringen hade de inte haft någon möjlighet att driva det vidare. Då hade beslut om 
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försäljning av mark eller skog tagits, vilket hade gjort att familjen fått stora skatter.  ”Vi 

har inte köpt för att sälja det”, säger ÖT:3 och fortsätter ”Vi gör ingen vinst på att köpa 

gården, det behövs ganska mycket för att man skulle komma upp i de värdena för att 

kunna göra vinst, på grund av det ekonomiska läget.”   

 

4.2.2.3 Mjuka värden 

Relationer och samspel påverkar ägarskiftesprocessen och familjemedlemmarna kan 

känna såväl omsorg som tillit för varandra. Dessa känslor är positiva men kan också 

göra att man undviker att diskutera det som man upplever är känsliga bitar, för man vill 

inte göra någon ledsen (Hall & Melin 2012). Kommunikation vid överlåtelsen var en av 

de frågor vi hade i intervjun och då fick vi också med hur samägandeprocessen har sett 

ut. ÖT:1 säger att kommunikationen i familjen kan bli bättre då det känns svårt att prata 

om viktiga saker. Hon beskriver det med orden: ”man är hellre tyst och lägger locket 

på”, ”det var därför de här initiala mötena fick ta tid och vara öppna för det”. Vidare 

säger hon att det är viktigt att låta alla få prata och försöka säga vad de tycker men hon 

säger samtidigt att det inte är lätt och att det var därför hon kände sig nervös inför de 

första mötena. ÖT:3 säger att ämnet är laddat och att det inte är något man pratar om vid 

fikabordet, det behöver bli formaliserat så att det kan komma upp på bordet. Vidare 

säger hon att det har varit svårt att prata om det då det väcker mycket funderingar på hur 

man ska göra för att alla ska vara nöjda.  

 

Genom att man låter ett ägarskifte föregås av skiftesförberedelser så kan 

ägarskiftesprocessen komma fram till relevanta lösningar, då man hunnit reflektera över 

alternativ och skaffat den kunskap som krävs (Hall & Melin 2012). Enligt ÖT:3 så 

behöver man en rådgivare som hjälper till i konversationen. ÖT:1 upplevde att 

samägandeprocessen var svår, då 90 procent av dem hon frågade avrådde ifrån att 

samäga, det var alltså många olyckskorpar att ta sig igenom. Men efter att hon pratat 

med faderns kusin som själv äger en gård ihop med sin bror så kändes det bättre, han 

tyckte inte att det var några problem att samäga.  

 

Ett ägarskifte kan bli lyckat ekonomiskt men kan också leda till tragedi relationsmässigt 

(Hall & Melin 2012). Vi ställde frågan till rådgivarna hur de agerar om det är fler som 

vill ta över fastigheten. R:1 svarade att det oftast trots allt är så att ett ensamt ägande är 

mer bekymmersfritt, ett samägande är trots allt tillfälligt om man betänker en generation 
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till och har man exempelvis två ägare och de i sin tur har tre barn var, så i nästa steg så 

kan fastigheten ägas utav sex kusiner, då kan man konstatera att det blir det svårare och 

svårare. Men R:1 säger också att ett samägande mellan två syskon fungerar men att 

rådet från hans sida då blir att ta fram ett samägande avtal som styr deras ägande och 

som reglerar frågor som kan uppstå exempelvis: Vad händer om någon dör? Vad händer 

om någon vill gå ifrån ägandet osv.? Det är viktigt att ha det klart från början säger R:1. 

R:3 svarade att han försöker få dem att ändra överlåtelsen till en övertagare, då han 

tycker att samägande är något man ska undvika så långt det går. Han brukar ge exempel 

till klienterna om vad som kan hända vid samägande och han menar att det värsta är inte 

att det kanske kostar pengar att upplösa samägandet, det värsta är att man kanske blivit 

osams innan dess. Ibland är det dumma grejer som man blir osams om, t.ex. om tre 

syskon äger en gård och en ska bo på gården medan de andra två bor på annan ort, då 

kan det bli problem om syskonet som bor på gården avverkat och tagit pengarna själv. 

Men har man ett skogsbolag som sköter skogen åt ägarna så ska inte dem gå med på 

sådant men det förekommer. Andra problem kan vara om frysen har gått sönder eller att 

man ska byta tak och syskonen säger: ”Men det är du som bor där”. Man menar då att 

det får den personen betala själv. R:2 säger att ett samägande kan ställa till det men det 

kan också bli väldigt bra.  

 

Att ta första steget mot skiftesförberedelser hindras oftast av att ägare har sin identitet i 

ägarskapet och att det därför personligen är känsloladdat när ägarskiftet gör att tillvaron 

inte längre har den mening som företagandet givit ägaren (Hall & Melin 2012). ÖL:2 

säger att det psykologiskt inte har varit speciellt jobbigt, eftersom han visste vart 

företaget tog vägen och även hur de planerade att sköta det. Det hade varit jobbigare om 

företaget sålts till utomstående. ÖL:3 säger även han att de ekonomiska bitarna har varit 

svårast men menar också att man aldrig blir klar med de psykologiska. ÖL:3 uttrycker 

att de tog ett steg framåt och två steg bakåt för man måste älta sakerna. R:1 säger att 

jord- och skogsfastigheter har till skillnad från vilken affärsrörelse som helst, ett helt 

annat affektionsvärde för alla inblandade. Med detta menar R:1 att barn som vuxit upp 

på lantbruksenheten har känslomässiga anknytningar till ägandet och driften och att det 

inte bara handlar om det ekonomiska värdet. ÖL:1 säger att de naturella värdena, som 

skogen, jakten och fisket var några av de saker som kändes extra viktiga vid 

generationsskiftet. ÖT:1 säger att det är viktigt för henne att få vara kvar på gården 

genom arv och förvalta det vidare. 
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4.2.3 Triadrelation 

Relationen mellan överlåtare, övertagare och rådgivare kan vara direkt eller indirekt 

(Svedberg 2012). Rådgivarna beskriver alla tre om att alla i familjen behöver få 

förstahandsinformation. I det fallet har personerna en direkt relation, samtliga kan 

diskutera med varandra samtidigt. Skulle bara rådgivaren och överlåtaren diskuterat 

frågorna och sedan överlåtaren förmedlat det rådgivaren sagt till övertagaren så är 

relationen mellan rådgivaren och övertagaren indirekt. R:1 agerar inte bara mot en part, 

utan alla som är familjemedlemmar behöver få del av rådgivningen. En sak som kan 

orsaka ett misslyckat generationsskifte är att överlåtaren och en i familjen har haft en 

egen diskussion, och kommit överens om saker som ingen annan är delaktig i. Just detta 

att inte få vara delaktig gör att man känner sig orättvist behandlad oavsett om det är sant 

eller inte. Delaktighet är viktigt enligt R:1. 

 

Tidåsen (2008) skriver att det är viktigt med förtroende människor emellan för att 

relationsbaserade kontrakt ska utvecklas. ÖT:3 berättar att de tog hjälp av rådgivare i 

konversationen om generationsskiftet, och då behöver man känna att man har förtroende 

för rådgivaren som person. De diskuterade känsliga saker som de inte annars klarat att 

lyfta upp om inte rådgivaren varit där som ett stöd och ställt rätt frågor. Hon beskriver 

att på de första träffarna med rådgivaren var alla syskon med, och från andra träffen 

även respektive. Även senare i processen hade syskonen fått vara med om de hade velat. 

Då har rådgivare övertagare och överlåtare träffats och på allvar räknat och skissat på 

hur det skulle gå till. Vid en del tillfällen har ÖT:3 träffat rådgivaren själva och kunnat 

diskutera mer ingående ur deras synvinkel. 

 

Att prata mycket med varandra var ett råd som ÖL:2 fick när han med sin fru var hos 

rådgivaren för att få veta hur de skulle kunna lägga upp skiftet av gården. Rådgivaren 

gav olika förslag på hur de kunde göra vid både gåva och köp. Dessa förlag och råd tog 

de med sig hem ÖL:2 upplever att det finns risk för att åsikter och tankar dra åt det håll 

man själv vill. Men han tyckte att de inom familjen kunde komma fram med bra idéer, 

och de gav varandra kritik för förslagen på hur de skulle lösa generationsskiftet. De 

berättade för varandra hur var och en kände och tillsammans kom de fram till en 

lösning. Det var gånger när de inte var överens alls, vilket berodde på att vissa viljor är 

starkare än andras.  ÖL:2 säger att de alltid har diskuterat mycket i familjen, men att de 
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måste försöka komma överens och då får man kompromissa och låta alla få uttrycka sig, 

då blir det bra.  

 

Samtliga överlåtare anser att kommunikationen fungerar bra i familjerna, och de anser 

också att kommunikationen med rådgivaren har fungerat bra. Medan flera övertagare 

uttrycker att generationsskifte är ett laddat ämne som det är svårt att prata om. För att 

det ska bli konstruktivt prat om skiftet har det krävts att man har särskilda möten menar 

ÖT:1 och 3. Vid dessa möten har ofta en rådgivare fått agera och föra samtalet framåt 

och vara diskussionspartner.  

 

Tidåsen (2008) beskriver om hur viktigt det är att man inte är tyst utan pratar med 

varandra. R:3 tar upp ett exempel när det gäller syskonrättvisa, där föräldrarna lämnade 

över gården till ett av barnen på åttiotalet utan att de andra fick någon kompensation. 

Detta har man inte talat om så länge föräldrarna levde, nu har båda dött och nu har detta 

dykt upp och det är bråk mellan syskonen. I den familjen pratade man inte med varandra 

om det som var viktigt att prata om, och det har orsakat att man är osams. Övertagaren 

och överlåtaren behöver ha en dialoginriktad diskussionspartner som den tredje delen i 

triaden.  En tyst betraktare kan på grund av att ingen arbetar med problematiken orsaka 

att intriger får fäste. Johansson (1997) beskriver den professionelle konsulten som 

opartisk och objektiv och som innehar kunskaper i ämnet, som sådan kan denne utgöra 

en viktig diskussionspartner som kan tillföra diskussionen välbehövliga insikter. 

 

4.2.3.1 Överlåtare 

Enligt Sund & Ljungström (2001) så avgör den äldre generationen om 

generationsskiftet blir av eller inte, men att diskussioner inom familjen kan vara det som 

krävs. I samtliga tre familjer har föräldrarna varit de som initierat att det var dags för 

generationsskifte. Både ÖL:1 och ÖL:3 har varit på informationsträffar om 

generationsskiften, därefter har de tagit kontakt med rådgivare för att informera sig 

mera innan de började prata om saken med sina barn.  

 

Både överlåtare och övertagare kan känna oro och motvillighet inför generationsskiftet, 

men samtal i familjen kan motverka den (Sund & Ljungström 2001). I våra intervjuer är 

det främst övertagarna som uttrycker oro över hur framtiden ska bli, om de kommer att 

klara av att driva gården. I två av fallen där flera syskon tagit över finns en oro för att de 
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kan bli osams. I de tre intervjuade familjerna har överlåtarna varit de drivande när de väl 

bestämt sig för att det ska bli ett skifte.  

Tidåsen (2008) uttrycker att överlåtarna kan ha svårt för att saker görs på ett annat sätt 

och sedan att kunna acceptera det. Därför behöver överlåtarna diskutera igenom saker 

innan skiftet. Hur det kommer att kännas att överföra ansvaret på barnen vet inte ÖL:1 

än, men han har i alla fall flyttat från gården utan att han tyckt att det är ett problem. 

 

Tidåsen (2008) skriver om hur viktigt det är att överlåtaren inte lägger sig i allting, utan 

istället låter övertagaren be om råden. ÖL: 2 tycker att det känns skönt att det är barnen 

som tagit över, de har varit med sedan de var små och vet hur man ska sköta gården. Det 

finns ett barnbarn som är intresserat av gården som ännu är för ung han är 14 år, men 

hans intresse kanske kommer att ändra sig. ÖL:3 känner att han har gjort sitt, och menar 

att övertagarna ska få göra saker på sitt sätt. Sedan finns han tillgänglig om de behöver 

ha råd i någon fråga.  

 

En del företagare kan känna som att företaget är en del av dem själva beskriver 

Solomon m.fl (2011). ÖL:1 har fortfarande ett stort intresse för skogen, det har visat sig 

mer nu när dottern läser en skogsutbildning och han vill gärna lära sig det hon fått 

kunskaper om. ÖL:2 hjälper gärna till med att plantera och avverka eller med 

pappersarbete, för att det är kul att göra något. ÖL:3 står till förfogande om ÖT:3 

behöver hans hjälp, men än så länge har han mest fått agera konsult.  

 

Om man har en förmåga eller inte att kunna hålla ett avstånd till sitt företag beror delvis 

på hur fäst man är vid sitt företag. En annan dimension är om man har sin identitet totalt 

sammansmält med identiteten för företaget och sist men inte minst om man kan 

kontrollera sig själv (Solomon m.fl. 2011).  ÖL:2 uttrycker att han tycker att det var 

viktigt att de som tog över respekterade det han gjort och verkligen ville hålla på med 

skogen. ÖT:2 vet att skogen betyder mycket för honom och tänker inte tvinga honom att 

släppa taget om driften, han hjälper dem med beslut som kan vara svåra när man är ny i 

branschen. ÖL:2 har insett att han behöver ta det lugnare och ta hand om sig själv och 

frun.  Företag:1 har en lång tradition av ägande inom familjen vilket gör att man har 

djupa och starka rötter på gården. Familjen som har ägt gården i elva generationer 

beskriver ägandet som ett förvaltarskap. ÖL:3 var beredd på att sälja gården, när det 

visade sig att den som tidigare varit minst intresserad, nu kunde tänka sig ta över 
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gården. I de två senare företagen är den fjärde (ÖT:2) respektive tredje generationen 

(ÖT:3) som nu äger fastigheten. 

 

Barach m.fl. (1988) beskriver att övertagaren behöver ha tid på sig att utvecklas genom 

eget arbete och ansvar. Det fungerar inte att bara ta över företaget en dag, utan man kan 

börja med att sommarjobba. Syskonen i företag två har gjort det för att komma in i 

arbetet och när det sedan är dags att ta över vet man hur saker fungerar. ÖT: 2 menar att 

det var mycket ”skitgöra” som de fick hjälpa till med när de var unga och det var ju inte 

så roligt. De har inte några erfarenheter i företagande från något annat ställe än 

hemgården och inte heller någon utbildning som rör skogen. Men de har andra arbeten, 

och gården sköter de på fritiden och med andras hjälp.  

Enligt den undersökning som Barach m.fl. gjort uttrycker överlåtarna att det är viktigt 

att övertagarna visar att de har den kompetens som krävs. Att skaffa sig erfarenheter 

från andra arbetsplatser är en väg. ÖT:1 skaffar sig kunskaper genom sitt studerande och 

erfarenheter från när hon arbetat i skogen med sin far på gården. ÖT:3 är just nu hemma 

med minsta barnet, men annars arbetar båda makarna utanför gården. Maken är utbildad 

agronom och har en del kunskap ifrån den utbildningen som kan behövas nu. De har nu 

ansvaret för gården, och funderar på hur de ska kunna utveckla den och använda de 

möjligheter som finns där. ÖL:3 är tillgänglig om de behöver några råd. 

 

Överlåtaren behöver diskutera med den som ska ta över, för att försäkra sig om att den 

är redo att axla det ansvar som följer och att det är seriöst menat att ta över företaget. 

Man behöver veta hur man gör pengar i företaget, och förstå företagsamhet (Mirel 

2006). Att tjäna pengar på en skogsfastighet innebär att planera och arbeta långsiktigt, 

eftersom träden tar mellan femtio och hundra år på sig att bli avverkningsmogna. På 

gård tre tog de fem år på sig av förberedelser och diskussioner. Överlåtaren beskriver att 

när de började diskutera om generationsskiftet, så anmälde den som tidigare varit minst 

intresserad sitt intresse. Sedan följde mycket diskussioner med hjälp av rådgivare för att 

se att det skulle vara möjligt för dottern att ta över. Det är inte enkelt ekonomiskt, men 

det har fungerat nu i ett halvår.  

 

4.2.3.2 Övertagare  

Tidåsen (2008) skriver att de flesta övertagare känner att det skulle kännas som att svika 

om man lämnade förtaget. Det upplever inte ÖT:3, men däremot har ÖT:1 känt att det 
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aldrig funnits något alternativ, hon har alltid velat ta över gården. ÖT:1 beskriver att 

hon inte gillade att plantera träd när hon var yngre. De har inte avverkat så mycket 

under hennes uppväxt, och hon visst knappt var skogsskifterna låg.  Hon studerar skog 

för att skaffa sig kunskap inför övertagandet, det intresset har väckts på senare år. I 

samband med detta har hon blivit aktiv i driften av gården.   Bröderna som också ska ta 

över har däremot väldigt lite kunskaper i ämnet. Övertagarna känner ett ansvar för de 

gårdar de har tagit över, vilket har växt fram.  

 

Tidåsen (2008) beskriver att det är bra att känna vilka begränsningar man har, och att 

man skaffar den hjälp man behöver. Begränsningarna kan till exempel vara 

kunskapsmässiga, tidsmässiga eller att man rent fysiskt inte klarar av arbetet. ÖT:2 

kommer att ta in hjälp från andra entreprenörer för att avlasta sin familj och för att de 

vill att pappan ska ta det lite lugnare. Under generationsskiftets gång tog ÖT:3 

tillsammans med ÖL:3 hjälp av rådgivare för att räkna ut att det var möjligt rent 

ekonomiskt för dem att arrendera ut gården, eftersom de inte har tiden eller kunskapen 

till att sköta jordbruket.  De är väldigt glada att det gick att få till, för de ville ha en 

levande gård. Skogen behöver de inte just nu göra något åt, och bokföringen tar de hjälp 

av en kontakt som familjen haft.  

 

4.2.3.3 Rådgivare 

Det är samtliga intervjuade rådgivares erfarenhet att när det gäller generationsskiften så 

är det väldigt olika hur förberedda kunderna är när de kommer till rådgivaren för att få 

hjälp. Många har varit på informationsträffar om skiften, andra kunder har andra 

erfarenheter. ÖL:1 och ÖL:3 var på informationsträff och tog sedan kontakt med 

rådgivare som kunde ge de kunskaper och tjänster som behövdes för att kunna 

genomföra skiftet. ÖL:3 uttrycker att framför allt den juridiska delen kändes svår, där de 

kände att de inte hade några kunskaper. Johansson (1997) menar att en småföretagare 

som behöver en rådgivares hjälp kan kallas för en behövande klient, vilket man skulle 

kunna kalla ÖL:1 och ÖL:3. Rådgivaren kompletterar företagarens bristande kunskap 

enligt Johansson (1997) För ÖL:3 gällde det framför allt juridiska aspekter. Han 

uttrycker att citat ”man har ju inte grundkunskapen ens”. ÖT:1 uttrycker att citat ”vi 

visste knappt vilka frågor vi skulle ställa”.  

ÖL:2 tog kontakt med en rådgivare för att få svar på frågor som han hade. Han behövde 

praktisk information om hur generationsskiftet kunde se ut. Han har sedan haft kontakt 
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med rådgivaren vid några tillfällen per telefon. Enligt Johansson (1997) så finns det 

personer som absolut inte vill ha någon rådgivning vilka han kallar för antiklienter, de 

känner att de har den kunskap som behövs själva och att blanda in en rådgivare skulle 

bevisa motsatsen. Sedan det finns andra som bara vill ha rådgivning inom vissa 

specifika områden som kallas idealklienten och här kan vi nog placera ÖL:2. Johansson 

(1997) skriver att när klienten möter problem som han vill ha den bästa lösningen på, så 

söker han sig till en rådgivare som är proffs i detta ämne. ÖL:2 uttrycker att de 

kontaktade en rådgivare för att få veta rent praktiskt hur man gör ett generationsskifte. 

De hade inte några speciella frågor som var svåra att lösa. Men de ville veta hur 

generationsskiftet kan gå till, och därför vände de sig till en professionell rådgivare som 

kan denna fråga väl. Antiklienter vill inte ha några råd från rådgivare, han klarar sig 

själv och vill inte ha någon som talar om att han ska göra på något annat sätt. ÖL:2 

sökte sig till en rådgivare, vilket inte en antiklient skulle ha gjort. Klientidentiteter kan 

dessutom skifta från en tid till annan och i olika situationer enligt Johansson (1997). 

 

4.2.3.4 Rådgivningens dimension 

R:3 berättar om att han ska vara auktoriserad för att få hålla på med generationsskiften i 

det företag han arbetar för. Han har fått genomgå utbildningar inom företaget som man 

tentar av för att bli godkänd. Därefter måste man arbeta med generationsskiften ett visst 

antal timmar per år och man går uppföljningskurser för att bli uppdaterad i ämnet. 

Johansson (1997) uttrycker vikten av att professionella rådgivare ska vara objektiva och 

opartiska och de ska ha etiska förhållningsregler. När R:3 sitter ner med en familj så 

företräder han inte en part över den andra.  

 

Familjeföretagare tar råd främst från sina vänner innan en rådgivare kan komma på 

fråga menar Johansson & Nilsson (2012) ÖL:1 har fått en del tips från en kusin som är 

insatt i ekonomi. ÖL: 2 har pratat med en del bekanta som själva tidigare gått igenom ett 

generationsskifte, men han upplevde att det var mycket prat och att han blev förvirrad 

av allas åsikter. ÖL: 3 har inte tagit råd från några vänner, mer än sin bror som var 

bestämd på att ÖL:3 och hans fru inte skulle bosätta sig på gården. Deras bekanta har 

inte genomgått skiften ännu och de menar att vännerna inte verkar förstå att tiden går. 

Det som chockat en del är att de flyttade från gården. De har köpt ett annat hus några 

mil bort, och trivs väldigt bra. Har man varit van vid att äga det man bor i så ska man 

citat ” inte ändra sin livsform i den här åldern utan ta vara på det som man kan”. 
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Johansson & Nilsson menar att det förekommit manipulation i relationen mellan 

klienter och konsulter, men att de personliga bitar som finns i företaget gör att det blir 

ett mera jämlikt förhållande. Företagets och familjens intressen integreras i 

familjeföretaget, vilket även gäller för en skogsbruksfastighet. Manipulationen som 

Johansson & Nilsson talar om beror på att rådgivaren har ett övertag i diskussionen 

genom den kunskap som han har i sin profession. Men när han ger råd till 

skogsbruksföretagare så har de kunskaper som han inte har om hur allting fungerar på 

gården, och även specifik kunskap om hur man tar hand om skogen. Den kunskap som 

familjen har måste upp i diskussionen tillsammans med den kunskap som rådgivaren 

har för att tillsammans göra skiftet så lyckat som möjligt. ÖL:3 uttrycker att de ganska 

snart visste vilken tågordning de skulle ha på generationsskiftet. De hade med hjälp av 

en ekonom räknat ut att det skulle fungera att köpa gården (under taxeringsvärdet) och 

arrendera ut den. Att arrendera ut gården hade ÖL:3 själv tittat på tidigare och inte 

kunnat räkna hem det. Det blev sedan lite finlir. Rådgivaren bidrog med frågor som 

behövde diskuteras, och ställde frågor som de inte själva visste att de behövde ställa. 

Rådgivarna hade ingen brådska, en period tyckte familjen att det gick för långsamt, men 

det var nog rätt. ÖT:3 menar att det var ganska bra för de hann tänka och diskutera 

hemma. Rådgivaren hjälpte till att få igång samtalen, och leda dem vidare. 

 

4.2.3.5 Efterfrågan på rådgivning 

Att mindre företag efterfrågar rådgivning i lägre utsträckning än större företag kan 

enligt Johansson (1997) bero på att det är dyrt med konsulttjänster. ÖT:1 uttrycker att 

rådgivaren gav dem bra information. Men de visste inte själva riktigt vad de behövde 

fråga om. Det kändes utlämnande och läskigt, när de visste att samtalet kostar mycket 

pengar. De har inte något att jämföra med heller. R:1 uttrycker att det är viktigt att 

familjen förstår problematiken och att de får de underlag de behöver för att kunna fatta 

ett beslut. Sedan kan han som rådgivare ordna med de handlingar som behövs. Det tar 

tid och det är inte lätt att berätta om sig själv för en konsult. Hur ska man kunna veta att 

konsulten är den bäst lämpade för det problem man har. Samtliga både överlåtare och 

övertagaren har varit väldigt nöjda med den rådgivning de har fått. De har uppskattat att 

rådgivarna ha varit kunniga när det gäller generationsskiftesproblematiken. ÖT:3 

uttrycker att det är viktigt att man har förtroende för rådgivarna som personer, och att de 
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ÖT:3 hade passade henne bra. ÖL:3 säger att de behövde specialisthjälpen, men att 

rådgivning på andra områden inte alltid är lika proffsig.  

 

Mirel (2006) skriver att det är viktigt om man ska sälja sitt företag att ha rätt rådgivare, 

vilket kan vara så väl jurister som revisorer. R:3 beskriver att man vid första mötet med 

kunden pratar igenom vem som ska ta över, vilka önskemål som finns i familjen, hur 

mycket pengar som föräldrarna behöver för egen räkning, hur mycket den som ska ta 

över ska betala och hur eventuella syskon ska kompenseras. Innan man skiljs åt pratar 

man om hur man ska gå vidare. Ska någon värdera fastigheten, behövs en 

affärsrådgivare eller en ekonom för att räkna kalkyler? Ska det styckas av någon tomt?  

Sund & Ljungström (2001) beskriver hur en rådgivare ska kunna planera ett 

generationsskifte på ett snabbt och smidigt sätt. Han ska också veta hur man ska göra 

för att reducera effekterna av potentiella skattebelastningar. ÖT:1 berättade om hur 

konsulten gett dem uppgifter om vilken försäljningskatt som skulle bli vid försäljning 

och hur de skulle hantera en sparad räntefördelning till exempel. Man kommer också att 

behöva utreda vem som ska ta över lånen. Dottern har ännu ingen bostad på gården, 

men det ska styckas av tomter för brödernas bostäder, och det ska tas med i 

beräkningarna. Rådgivaren har kommit fram till att med de förutsättningar som de har är 

gåva det enda alternativet för överlåtelsen. ÖL: 3 fick viktiga råd från den rådgivare de 

hade i generationsskiftet som besparade dem dyra utgifter och skatter. De har kunnat få 

med sig en del pengar utan att skatta för dem, men det krävde att man arbetade med 

detta under flera år. 

 

4.2.3.6 Förstå rådgivning 

ÖT:1 menar att den information som de fått av rådgivaren har inte riktigt landat hos 

dem än. Det tar tid att förstå all information, och att den får sjunka in så att de inser vad 

konsekvenserna blir om man gör på ett eller annat sätt. De vet att de behöver hjälp med 

de ekonomiska frågorna om underskott, räntefördelning och skattefrågor. 

Konsekvenserna av arv, gåva och köp har en konsult gått igenom, och det blev en 

ordentlig genomgång till med dessa saker.  

 

Johansson (1997) tar upp i sin bok att efterfrågan på rådgivning är låg och det samtidigt 

som det finns stora behov av rådgivning. Detta kan bero på att konsulter inte anpassar 

sin rådgivning till kundernas behov. Det kan också vara så att småföretagaren har svårt 
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att ta emot råden.  När det gäller generationsskiften så är det en ökande arbetsuppgift 

menar samtliga intervjuade rådgivare. De uttrycker också att när det gäller överlåtelser 

av skogsfastigheter så brukar kunderna komma i början av processen. 

I generationsskiftesprocessen har samtliga överlåtare och övertagare i vår studie ansett 

att de behövde hjälp från rådgivare. De konsulter som de kontaktat har varit ekonomer 

och jurister, och dessa har lämnat relevant och utförlig information. Rådgivarna har 

varit lyhörda för deras önskemål och flexibla med till exempel tider för möten med 

familjen. De har gett mycket information med olika val för olika steg i skiftet. 

 

4.2.3.7 Kritik mot rådgivarrollen 

Kakabadse m.fl (2006) tar upp om hur viktigt det är för en konsult att vara ödmjuk nog 

att inse sina svagheter och sina styrkor, har man inte kunskap för ett uppdrag så ska man 

inte anta det. Klienten kan behöva hjälp av någon annan. Banktjänstemannen som vi 

intervjuade tar in hjälp från ett annat företag när det gäller frågor om skog och lantbruk. 

Rådgivarna uttrycker under intervjun att de tar hjälp av varandra på de kontor där de 

arbetar. Man har olika spetskompetens. R:3 tar upp flera situationer där han inte kan 

hjälpa sina kunder. Det är om flera syskon vill ta över samma gård och äga den ensam, 

det måste de komma överens om själva vem som ska ta över, eller att föräldrarna 

bestämmer vem som ska göra det. De flesta problem går att lösa, det är bara att räkna 

menar R:3. En situation som däremot kan vara svår är om gården är hårt skuldsatt, då 

kan man kanske inte genomföra skiftet, för att skuldsättningen för den som ska ta över 

blir för hög från början. Ska man ta över den skuldbörda som redan finns på en sådan 

gård plus att skuldsätta sig med ytterligare lån så går det inte ekonomiskt.   

 

Kakabadse m.fl. (2006) beskriver att en konsult behöver kunna hantera förväntningar 

och känslor som kunderna har. Hanterar inte rådgivaren kundens känslor på rätt sätt så 

kan denne bli besviken, trots att rådgivaren kanske i övrigt gjort ett bra arbete. R:1 

beskriver att han hade betydligt mer fokus på att siffrorna skulle bli rätt när han var 

yngre, nu har den fokusen flyttats till de mjuka värdena att alla ska känna sig nöjda. R:2 

tar upp att det blir problematiskt om familjen inte är sams när man ska genomföra ett 

skifte, osämjan i sig blir då ett problem. Rådgivaren behöver kunna hantera olika 

familjers problemställningar. Vid generationsskiften av skogsfastigheter kan det finnas 

mycket känslor och förväntningar inblandade. Det måste rådgivaren kunna hantera för 

att överlåtelsen ska bli lyckad och alla parten känna sig nöjda. 
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5 Slutsats 

I detta avsnitt har vi diskuterat och reflekterat utifrån vårt empiri- och analys avsnitt för 

att besvara vår problemformulering som lyder: ”Hur kan ett generationsskifte planeras 

och genomföras utifrån ett triad perspektiv med överlåtare, övertagare och rådgivare?” 

Vårt syfte med studien är att skapa ökad förståelse för genomförandet av 

generationsskiften i småföretag utifrån ett triadperspektiv, samt försökt se vilka klient 

och konsultidentiteter som förekom i vår empiri. 

 

5.1 Slutsatsinformation 

Vår problemformulering innebär att vi fått studera hur överlåtelser gått till och det har vi 

redogjort för i empiri- och analysavsnittet. På så vis har vi nått syftet med att nå en 

ökade förståelsen för de problemställningar som kan uppstå vid ett generationsskifte av 

en skogsfastighet. Slutsatsavsnittet består utav flera delslutsatser som följer en rödtråd 

för att spegla planerings- och genomförande fasen och avslutas med en sammanfattad 

slutsats.  

 

Den första slutsatsen vi har kommit fram till är att ett generationsskifte av 

skogsfastighet, utifrån de överlåtelser vi studerat, har inneburit att överlåtarna och 

övertagarna inte haft all den kunskap som krävs för att kunna genomföra överlåtelsen 

utan att ta råd utifrån. Teorin säger att familjens nätverk kan stå för en viktig del i 

rådgivningen men att alla familjeföretagare inte har tillgång till personligt nätverk 

(Johansson & Nilsson 2012). De överlåtelser vi studerat har tagit råd ifrån släkt och 

vänner och när dessa personer har erfarenhet som de kan dela med sig utav, så har 

familjerna fått det stöd som de efterfrågat. Men familjerna har också upplevt att andras 

åsikter kan bli förvirrande då överlåtelser ser olika ut. Familjerna har kompletterat det 

personliga nätverket med en professionell rådgivare som enligt teorin kan komma med 

expertkunskap inom något område, samt att rådgivare har praktiskt erfarenhet inom 

yrket och följer etiska förhållningsregler, är opartisk, diskret och objektiv (Johansson & 

Nilsson 2012).  

 

Den andra slutsatsen blir att familjens nätverk inte alltid fyller upp behovet kring 

kunskapsefterfrågan. När företaget ska säljas är det viktigt att ha bra rådgivare med 
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kunskap kring hur man planerar ett generationsskifte så att det blir så effektivt som 

möjligt t.ex. identifiera potentiella skattebelastningar och kunna hantera hur man 

reducerar skatteeffekterna (Mirel 2006). ÖL:1 tycker att det är de praktiska och 

ekonomiska spörsmålen som är svårast och då bl.a. hur det är med underskott och 

räntefördelnings vinster. ÖT:1 fyller i med avstyckning och skattefrågor. ÖL:1 sökte 

därför rådgivning från konsult för att få svar på detta. ÖL:2 kände att det svåraste var 

hur det praktiskt ska genomföras och bestämde sig därför att anlita en rådgivare, från 

början, för att få svar på den grundläggande frågan, hur de ska gå tillväga. ÖT:2 kände 

samma sak, att de behövde hjälp med hur skiftet skulle genomföras.  ÖL:3 tog råd från 

rådgivare för att få svar på den ekonomiska och juridiska delen. ÖT:3 kände inte att det 

var några speciella svårigheter utan rådgivaren kom med förslag på hur man skulle gå 

vidare. Teorin visar att en rådgivare behöver vara lyhörd för beställarens syfte så att 

man inte missuppfattar varandra (Johansson 1997). 

 

Den tredje slutsatsen blir att familjen behöver komplettera det personliga  

nätverket med en konsult. Genom teorin så har vi fått med oss råd, om att börja  

tidigt med generationsskiftesprocessen (Scott 2000). När överlåtarna började  

tänka på generationsskifte så besökte både ÖL:1 och ÖL:3 en informationskväll  

på LRF. Detta resulterade i att de kände att de ville ha mer information och de  

bokade in ett konsultmöte så att deras barn också kunde få del av  

informationen. ÖL:2 tog tillsammans med sin fru den första kontakten med  

rådgivare i början av planeringsprocessen utan att barnen var med. I efterhand  

kan alla överlåtare och alla övertagare konstatera att det var rätt tidpunkt  

för att ta kontakt med rådgivare. Generationsskiftena i denna studie har pågått  

under minst några års tid. Familjerna har behövt tid att tänka igenom vilka  

konsekvenser olika lösningar får, tid att förbereda skattetekniska lösningar  

och tid att diskutera och kommunicera så att alla i familjen får säga hur de  

känner. Vi kan konstatera att ett generationsskifte behöver påbörjas tidigt  

precis som Scott (2000) skriver i sin artikel. 

 

Den fjärde slutsatsen blir att alla överlåtelserna efterfrågade en professionell rådgivare 

som vi beskrivit i vår första slutsats. Utifrån detta har vi också analyserat vilka 

klientidentiteter som förekom i respektive överlåtelse. Överlåtelse:1 och överlåtelse:3 är 

den behövande klienten där rådgivaren kompletterar klientens bristande kunskap 
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(Johansson 1997). Överlåtelse:2 är idealklient som bara efterfrågar rådgivning inom 

vissa specifika områden (Johansson 1997).  

 

Den femte slutsatsen blir att en tidig kontakt med rådgivare efterfrågas av både 

överlåtare och övertagare i vår studie. Men vi vet samtidigt att det kan se olika ut från 

familj till familj enligt R:1 och R:2. Det vanligast är att kunder kontaktar rådgivare 

tidigt i processen säger alla tre rådgivarna. Oftast börjar det med att den ägande 

generationen vill ha genomgång kring ”vad det finns för möjligheter” och ”hur man går 

tillväga” säger R:1.  Enligt R:3 är ett generationsskifte komplicerat då det är många 

saker att tänka på. ÖL:2 tycker att rådgivaren bidrog med värdefull information som 

hjälpte dem att ta sig framåt och slutföra skiftet på ett smidigt sätt. Ingen av överlåtarna 

tyckte att det var svårt att få fram relevant information. Enligt ÖL:2 var rådgivaren 

professionell och väldigt trevlig. ÖL:1 säger att det var en trevlig och kunnig person. 

ÖT:1 kände att rådgivaren gav bra information och är nöjd med rådgivningen. ÖT:2 var 

inte delaktiga vid mötena med rådgivaren men kan bara säga utifrån sin far att 

rådgivaren var väldigt bra. ÖT:3 kände att rådgivaren var väldigt ödmjuk och väldigt 

kunnig i de här frågorna. Hall & Melin (2012) lyfter fram att det finns känslor och 

relationer att ta hänsyn till vid generationsskiften. Det är viktigt att konsulter förstår att 

både familjens och företagets intressen är integrerade i familjeföretaget (Johansson & 

Nilsson 2012).  

 

Den sjätte slutsatsen blir att en direkt relation mellan överlåtare, övertagare och 

rådgivare är att föredra och att det behöver finnas ett förtroende mellan dessa parter.  

Svedberg (2012) beskriver att relationen kan vara direkt eller indirekt och Tidåsen 

(2008) påvisar hur viktigt förtroendet är för att relationerna ska kunna utvecklas. ÖT:3 

menade att det var viktigt att hon kunde känna förtroende för den rådgivare som satt 

med i de samtal man hade i familjen, när man diskuterade de känsliga frågor som 

behöver komma upp på bordet. ÖL:3 såg till att alla barn var med från början när 

rådgivaren skulle beskriva hur generationsskiftet kunde gå till. Samtliga rådgivare sa att 

de ville samla hela familjen, så att alla fick förstahandsinformation om hur skiftet kunde 

gå till.  Så det är viktigt med förtroende mellan parterna som Tidåsen (2008) påvisat och 

direkt kontakt är att föredra för att ett generationsskifte ska bli lyckat. 
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Den sjunde och sammanfattad slutsatsen vi kan dra är att ett generationsskifte av 

skogsfastighet har större chans att lyckas än skiften i andra företag. Detta grundar vi på 

att en skogsfastighet har mer känslomässiga band till familjen än andra bolag. Gården 

har oftast generationsväxlats inom samma familj mer än en gång. I samtliga familjer 

vi intervjuat har gården funnits i familjens ägo i flera generationer, i en av dem till och 

med i elva generationer. Övertagaren har oftast växt upp på gården vilket i våra 

intervjuer gett delade känslor, dels känslan av att vilja förvalta gården vidare men också 

att se till att föräldrahemmet formas efter övertagarna själva. Samt att de familjer vi 

intervjuat har låtit överlåtelsen få ta tid, de har tagit hjälp utav rådgivare på de områden 

de själva inte haft tillräcklig kunskap kring. Familjerna kände att de fick den hjälp 

de efterfrågade och vi kan dra slutsatsen att två av familjerna går under klientidentiteten 

”den behövande klienten” som vi i teorin beskrivit utifrån Johanssons forskning, en 

familj har identiteten ”idealklienten”. Det har främst varit ekonomiska och juridiska 

frågor som familjerna har behövt få klarhet kring. Slutligen kan vi knyta detta till vår 

teori som tar upp att Nutek har gjort undersökningar som visar att 30 procent av de 

ägarskiften som sker misslyckas och leder till avveckling eller konkurs inom en nära 

framtid efter skiftet. Detta beror oftast på en dåligt planerad överföring av företaget 

(Linder S. 2003). Våra respondenter har planerat sina generationsskiften under flera års 

tid. 

 

 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Vår studie har visat att rådgivarna avråder från att samäga fastigheten. Samtidigt så har 

två av våra generationsskiftande familjer valt att låta två resp. tre av sina barn äga 

tillsammans. Både rådgivare, överlåtare, övertagare är medvetna om att detta kan bli ett 

problem för nästa generation när de ska ta över. Det vore därför intressant att studera 

vilka problem som kan uppstå när nästa generation vill ta över efter att gården samägts 

och hur de löste de problemen. 
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7 Figurförteckning 

Figur 1: En anpassad trecirkel modellen som skapats utifrån modellen av Tagiuri, R., & 

Davis, J. (1982). Bivalent Attributes of the Family Firm (reprinted 1996). Family 

Business Review 

 

Figur 2: Presentation av disposition. 

 

Figur 3: Presentation av teori.  

 

Figur 4: En anpassad trecirkel modellen som skapats utifrån modellen av Tagiuri, R., & 

Davis, J. (1982). Bivalent Attributes of the Family Firm (reprinted 1996). Family 

Business Review 

 

Figur 5: En anpassad modell av den tredimensionella utvecklingsmodellen som skapats 

utifrån Gersick, K.E., Davis J.A., Hampton M.M. och Lansberg I. (1997). Generation to 

Generation. Life Cycles of the Family business. Harvard Business School Press. 

 

Figur 6: Rådgivningens dimension. 

 

Figur 7: Hur klient- och konsultidentitet möts utifrån efterfrågan.
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A- intervjufrågor till överlåtare 

Följande intervjufrågor ställer vi för att samla in empiri till vårt examensarbete i 

företagsekonomi. Vi skriver en uppsats i ämnet generationsskifte inom familjen av 

småföretag med inriktning skogsfastighet och gör det i ett triad perspektiv med 

överlåtare, övertagare och rådgivare. Men dessa tre parter behöver inte vara från samma 

generationsskifte. Då intervjufrågorna kan upplevas som privata, så erbjuder vi därför 

möjligheten att få vara anonym i den publicerade uppsatsen. Det står också dig fritt att 

avstå från att svara på den eller de frågor som känns för privat. Din medverkan bidrar 

till intressant empirisk material i forskningshänseende. För att inga missförstånd ska 

uppstå så beskriver vi begreppet överlåtare med innebörden av att det är den/de personer 

som genom rättslighandling överlämnat företaget genom köp, gåva eller arv. Övertagare 

är då den eller de personer som genom rättslig handling övertagit företaget. 

Intervjumötet spelas in för att vi i efterhand ska kunna anteckna svaren. Anteckningarna 

skickas sedan tillbaka till dig, så att du har möjlighet att redigera ev. missförstånd eller 

fel skrivning.  

 

1. Vilket år genomfördes generationsskiftet? 

 

2. Hur många var det som ägde gården innan generationsskiftet genomfördes, 

var det t.ex. du och din maka/make eller tillsammans med någon annan 

släkting? 

 

 

3. Överlåtaren/överlåtarnas ålder när generationsskiftet genomfördes? 

 

4. Hur många var det som tog över gården, var det en eller flera utav era barn 

eller annan släkting? 

 

 

5. Övertagaren/övertagarnas ålder när generationsskiftet genomfördes?  

 

6. Kan du beskriva företaget utifrån följdfrågorna: 

 

6.1 Hur stor är gården?  

6.2 Finns det några anställda? 

6.3 Har fastigheten funnits länge inom familjen?  

6.4 Har gården genomgått generationsskiftesväxling inom familjen tidigare?  

6.5 Har du tagit över gården från en släkting?  

 

7. Hur länge har du bott och ägt gården? 

8. Har någon av dina barn eller annan släkting bosatt sig på fastigheten eller bor 

du och din maka/make kvar på gården efter att generationsskiftet genomförts?   

 

9. När bestämde du att det var dags för att generationsskifta? Med följdfrågor 

som: 



  
 

II 

 

9.1 Planerades skiftet länge? I så fall hur länge? 

9.2 Var det viktigt att fastigheten stannade inom familjen?  

9.3 Var det något speciellt som du kände var extra viktigt med 

generationsskiftet, fanns det några planer för hur företaget skulle fortsätta att 

skötas? 

 

 

10.  Fanns det många som var intresserade att ta över, både inom och utom 

familjen? 10.1 Var valet lätt om vem som skulle ta över? 

 

11. Är du fortfarande aktiv i företaget efter att generationsskiftet genomfördes? 

11.1 Om du svarade ja på fråga nr: 11 så blir följdfrågan: På vilket sätt är du 

fortfarande aktiv i driften av företaget? 

 

12. Hur upplevde du som överlåtare att det var att överföra ansvaret för gården till 

nästa generation? Som hjälp för att svara på denna fråga har vi följdfrågor 

som:  

12.1 Har övertagaren varit aktiv i arbetet på gården innan generationsskiftet 

genomfördes?   

12.2 Eller har övertagaren utbildat sig inom skogsbruk? 

 

13. Vad anser du har varit det svåraste med skiftet, är det psykologiskt eller är det 

de praktiska och ekonomiska frågeställningarna som ställt flest frågor hos dig 

om hur skiftet ska gå till? 

13.1 Har ni en bra kommunikation i er familj? 

13.2 Har ni kunnat prata om generationsskiftet på ett konstruktivt sätt? 

 

14. Hur tänkte ni kring syskonrättvisan vid ett generationsskifte? 

 

 

15. Valde ni gåva eller köp?  

15.1 Vad var det som avgjorde att ni valde det alternativet?  

 

16. Om ni svarar nej på denna fråga så kan ni hoppa direkt till fråga 22. Om ni 

använde er utav en rådgivare för att kunna genomföra skiftet, hur föll valet på 

den rådgivare som ni valde?  

16.1 Tog ni kontakt med en revisor eller en jurist?  

16.2 Hur tidigt bestämde ni er för att ta hjälp av er rådgivare, redan från start 

eller var det något som dök upp med tiden?  

17. Var det några speciella svårigheter som ni kände att ni behövde hjälp med, 

från en rådgivare? 

 

 

18. Hur skulle du beskriva det som rådgivaren bidrog med vid ert skifte?  



  
 

III 

18.1 Vilka frågeställningar var det ni diskuterade med rådgivaren? 

 

19. Hur blev ni bemötta av rådgivaren?  

19.1 Fick ni den hjälp som ni eftersökte?  

19.2 Var det svårt att få fram relevant information från rådgivaren?  

19.3 Hur väl tycker du att kommunikationen har fungerat mellan er och 

rådgivaren? 

19.4 Fanns det något som du tyckte fungerade extra bra och något som 

fungerade mindre bra? 

 

 

20. Hur många gånger tog ni kontakt med rådgivaren?  

 

21. Kan ni i efterhand se att kontakten med rådgivare togs vid rätt tidpunkt eller 

borde det skett tidigare?  

 

 

22. Om ni inte använde er av rådgivare, hur kom det sig att ni inte gjorde det? 

 

23. Har ni tagit råd ifrån vänner och bekanta inför generationsskiftet? Har de i så 

fall tidigare också genomfört ett generationsskifte?  

 

24. Känner ni er nöjda idag med slutresultatet utav ert generationsskifte? 

 

24.1 När skiftet nu är avslutat känner ni att förberedelserna påbörjats i tid? 

 

Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning Annette Emilson, Isabelle Högstadius och Heidi Söderqvist 

 

  



  
 

IV 

8.2. Bilaga B – Intervjufrågor till övertagare 

Följande intervjufrågor ställer vi för att samla in empiri till vårt examensarbete i 

företagsekonomi. Vi skriver en uppsats i ämnet generationsskifte inom familjen av 

småföretag med inriktning skogsfastighet och gör det i ett triad perspektiv med 

överlåtare, övertagare och rådgivare. Men dessa tre parter behöver inte vara från samma 

generationsskifte. Då intervjufrågorna kan upplevas som privat, så erbjuder vi därför 

möjligheten att få vara anonym i den publicerade uppsatsen. Det står också dig fritt att 

avstå från att svara på den eller de frågor som känns för privat. Din medverkan bidrar 

till intressant empirisk material i forskningshänseende. För att inga missförstånd ska 

uppstå så beskriver vi begreppet överlåtare med innebörden av att det är den/de personer 

som genom rättslighandling överlämnat företaget genom köp, gåva eller arv. Övertagare 

är då den eller de personer som genom rättslig handling övertagit företaget. 

Intervjumötet spelas in för att vi i efterhand ska kunna anteckna svaren. Anteckningarna 

skickas sedan tillbaka till dig, så att du har möjlighet att redigera ev. missförstånd eller 

felskrivning.  

 

1. Vilket år genomfördes generationsskiftet? 

 

2. Hur många var det som ägde gården innan generationsskiftet genomfördes, var 

det t.ex. dina föräldrar eller annan släkting?  

 

 

3. Överlåtaren/överlåtarnas ålder när generationsskiftet genomfördes? 

 

4. Hur många var ni som tog över gården, var det du ensam eller tillsammans med 

din maka/make eller dina syskon eller annan släkting? 

 

 

5. Övertagaren/övertagarnas ålder när generationsskiftet genomfördes? 

 

6. Kan du beskriva företaget?  

 

6.1 Hur stor är gården?  

6.2 Finns det några anställda?  

6.3 Har fastigheten funnits länge inom familjen?  

6.4 Har gården genomgått generationsskiftesväxling inom familjen tidigare? 

 

 

7. Har du bott på fastigheten under dina uppväxtår? 

 

8. Bor du eller någon annan av övertagarna på fastigheten, eller bor 

överlåtaren/överlåtarna kvar? 

9. Är överlåtaren fortfarande aktiv i företaget efter att generationsskiftet 

genomfördes? 

9.1 Om du svarade ja på fråga nr: 9 så blir följdfrågan: På vilket sätt är 

överlåtaren fortfarande aktiv i driften av företaget? 



  
 

V 

 

10. Hur har du som övertagare förberett dig på att ta över ansvaret för gården? Som 

hjälp för att svara på denna fråga har vi följdfrågor som:  

10.1 Har du varit aktiv i arbetet på gården innan generationsskiftet 

genomfördes?   

10.2 Eller har du utbildat dig inom skogsbruk? 

 

 

11. Hur kände du inför tanken att ta över gården, innan du tog över den?  

11.1 Har du alltid velat ta över gården?  

11.2 Var valet att ta över självklart?  

 

 

12. Hur upplevde du att det var att ta över ansvaret för gården?  

12.1 Har överlåtaren haft svårt att släppa taget om driften av företaget? 

 

13. När tog ni första gången upp planerna om att genomföra generationsskiftet?  

13.1 Vilka frågeställningar var det som ni diskuterade? 

13.2 Har ni en bra kommunikation i er familj? 

13.3 Har ni kunnat prata om generationsskiftet på ett konstruktivt sätt? 

 

 

14. Hur tänkte ni kring syskonrättvisan vid generationsskifte? 

 

15. Kan du lite kort beskriva hur skiftet gick till.  

 

15.1 Hur länge har ni förberett er för detta skifte?  

 

 

16. Valde ni gåva eller köp?  

16.1 Vad var det som avgjorde att ni valde det alternativet? 

 

17. Om ni svarar nej på denna fråga så kan ni hoppa direkt till fråga 22. Om ni valde 

att använda er utav en rådgivare?  

17.1 I vilket steg i skiftet valde ni att ta kontakten med rådgivaren?  

17.2 Vilken typ av rådgivare tog ni kontakt med, var det en jurist eller var det 

en redovisningskunnig sådan? 

 

 

18. Hur upplever du rådgivarens roll vid ett generationsskifte?  

18.1 Hur blev ni bemötta av rådgivaren?  

18.2 Fick ni den hjälp som ni eftersökte?  

18.3 Var det svårt att få fram relevant information från rådgivaren?  

18.4 Hur väl tycker du att kommunikationen har fungerat mellan er och 

rådgivaren? 
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18.5 Fanns det något som du tyckte fungerade extra bra och något som 

fungerade mindre bra? 

 

19. Hur många gånger tog ni kontakt med rådgivaren?  

 

20. Var det några speciella svårigheter som ni kände att ni behövde hjälp med, från 

en rådgivare?  

 

20.1 Vilka frågeställningar var det ni diskuterade med rådgivaren? 

 

21. Kan ni i efterhand se att kontakten med rådgivare togs vid rätt tidpunkt eller 

borde det skett tidigare? 

22. Om ni inte använde er av rådgivare, hur kom det sig att ni inte gjorde det? 

  

23. Har ni tagit råd ifrån vänner och bekanta inför generationsskiftet? Har de i så fall 

tidigare också genomfört ett generationsskifte?  

 

 

24. Känner ni er nöjda idag med slutresultatet utav ert generationsskifte? 

24.1 När skiftet nu är avslutat känner ni att förberedelserna påbörjats i tid? 

 

Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning Annette Emilson, Isabelle Högstadius och Heidi Söderqvist 
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8.3 Bilaga C – Intervjufrågor till rådgivare 

Följande intervjufrågor ställer vi för att samla in empiri till vårt examensarbete i 

företagsekonomi. Vi skriver en uppsats i ämnet generationsskifte inom familjen av 

småföretag med inriktning skogsfastighet och gör det i ett triad perspektiv med 

överlåtare, övertagare och rådgivare. Men dessa tre parter behöver inte vara från samma 

generationsskifte. Intervjumötet spelas in för att vi i efterhand ska kunna anteckna 

svaren. Anteckningarna skickas sedan tillbaka till dig, så att du har möjlighet att 

redigera ev. missförstånd eller felskrivningar.  

 

1. Beskriv dig själv lite kort, vad har du för utbildning, hur länge du har jobbat 

som rådgivare.  

1.1 Vad är det som gör att du passar som rådgivare? 

 

 

2. Anser du att det är aktuellt med generationsskiften inom familjen idag när det 

gäller skogsfastigheter? Har ni sett en ökning/minskning under de senaste 

åren?  

 

3. När i generationsskiftet av skogsfastighet är det vanligast att kunder kommer 

till er? I början, mitten eller i slutet av skiftet? 

 

4. Hur skulle du beskriva rådgivningen som ni ger till era kunder när det gäller 

generationsskiften av skogsfastighet inom familjen?  

4.1 Hur skulle du beskriva din arbetsuppgift vid ett generationsskifte?  

4.2 Generellt sätt hur ser planeringsprocessen ut vid ett generationsskifte?  

 

5. Skiljer sig din roll som rådgivare något åt om du hjälper någon med 

generationsskifte, eller om du ger någon annan typ av rådgivning? Och i så 

fall hur skiljer sig din roll åt? 

 

6. Hur förberedda anser du att dina kunder är, innan sitt besök hos dig ang. ett 

generationsskifte av skogsfastighet? 

 

6.1 Har de hela processen klar för sig, eller kommer de med öppna armar och ber 

om hjälp och stöttning?  

6.2 Viken situation är vanligast? 

 

7. Finns det något som du väljer att lägga mer fokus på vid ett generationsskifte 

av skogsfastighet?  

7.1 Finns det några generella bitar som brukar vara mer problemfyllda? 

 

8. Vilket upplever du är det vanligaste när det gäller gåva resp. köp vid 

generationsskifte av skogsfastighet inom familjen?  

8.1 På vilket sätt påverkas generationsskiften av den slopade arv- och 

gåvoskatten? 

Hur brukar ägarfamiljen tolka de konsekvenser som gåva resp. köp ger? 

1. Hur agerar du om det är flera som vill ta över fastigheten? 

 

2. Vad kan man tänka på för att överlåtelsen ska bli rättvis mellan syskonen?  



  
 

VIII 

 

3. Vilka tankar brukar vara bland de vanligaste från överlåtaren resp. arvtagaren? 

 

4. Vilka frågor är det som rådgivare anlitas för när det handlar om 

generationsskifte av skogsfastighet? 

 

5. Finns det tillfällen/situationer som du som rådgivare känner att du inte kan 

hjälpa dina kunder? Vad gör du i så fall? 

 

6. Vad anser du vara det viktigaste att tänka på vid ett generationsskifte? 

 

 

7. Vem är det som vanligtvis tar första kontakten med dig som rådgivare, 

överlåtaren eller arvtagaren?  

 

8. Hur ser sedan den fortsatta relationen ut, träffas du med flera parter, eller är 

det en part som har kontakten med dig? 

 

9. Hur agerar man som rådgivare om man märker att ena parten är väldigt 

dominant? 

 

10. Brukar ni följa upp arbete med era kunder för att se om ert arbete lönat sig och 

om kunderna varit nöjda? 

 

11. Känner du till exempel där generationsskiftet av skogsfastighet inom familjen 

misslyckats?  

11.1 Vad orsakade i så fall misslyckandet?  

11.2 Och vad blev konsekvenserna? 

 

12. Anser du att det är viktigt att börja med generationsskiftet i tid?  

23.1 Finns det några för - och/eller nackdelar med att låta processen för skiftet 

vänta?  

 

13. Är det vanligt att man skriver avtal där barnets äkta hälft eller sambo inte får 

del i gården? 

Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning Annette Emilson, Isabelle Högstadius och Heidi Söderqvist 


