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Sammanfattning 
 
Familjeföretag är den dominerande företagsformen i Sverige och världen, men 
successioner inom familjen anses vara problematiska fenomen som riskerar att hota 
familjeföretagens överlevnad. Familjeföretag anses enligt studiens empiri och tidigare 
forskning vara i behov av externt perspektiv, för att vårda företaget och säkerställa dess 
långsiktiga välmående. Det externa perspektivet tillgodoses av en allmän rådgivare, en 
roll som i övervägande del är familjeföretagets revisor. Denna studie undersöker 
perspektiv och uppfattningar om den upplevda rollen den rådgivande revisorn besitter i 
ett familjeföretag inför succession. För att säkerställa att perspektiven och 
uppfattningarna tillhandahåller studien med nyanserad och praktiskt relevant empiri 
intervjuades 3 rådgivande revisorer och 3 familjeföretagare. Denna studie härrör från ett 
identifierat behov av forskning om rådgivande revisorer och familjeföretags synergi 
inför succession. Tidigare forskning har fokuserat på de separata parterna var för sig 
istället för samspelet mellan dem och deras förväntningar och krav för utvecklandet av 
ett professionellt framgångsrikt samarbete.  
 
För att fylla det relativt oförtäckta forskningsområdet om den rådgivande revisorns roll i 
ett familjeföretag inför succession, har diskussioner och datainsamling legat till grund 
för formuleringen av följande problemformulering; 
 

• Hur upplevs revisorns rådgivande roll inför ett familjeföretags 
generationsskifte?  

 
För att generera ett nyanserat, grundligt svar på studiens problemformulering har fyra 
underfrågor formulerats, två för varje grupp av respondenter: 
 

• Vad upplever revisorn är viktig rådgivning inför ett ägarbyte? 
• Vad upplever familjeföretagaren som viktig rådgivning inför ett ägarbyte?  
• Vilket ansvar anser revisorn sig själv ha inför ägarbytesprocessen i ett 

familjeföretag?  
• Vilka förväntningar på revisorn upplever familjeföretagare inför en 

ägarbytesprocess? 
 

Denna studie använder sig av en induktiv metod med interpretativistisk epistemologi 
och konstruktionistisk ontologi. Studien genomförde en kvalitativ utforskande forskning 
med semi-strukturerade intervjuer och en forskningsstrategi bestående av en 
kombination av Narrative Inquiry och Grounded Theory för att samla in relevant data 
och generera teori.  
 
Denna studie konkluderar att den rådgivande revisorn är nödvändig och anses besitta en 
unik position i familjeföretag, speciellt inför succession. Denna position är 
huvudsakligen beroende av att ett förtroende etablerats.   
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Begreppsdefinitioner 
 
 
Altruism - Att hjälpa andra utan att önska någon motprestation 
 
Generationsskifte - En verksamhet eller organisation överförs till nästa generation 
 
Nepotism - Favorisering av närstående släkt eller vänner, utan hänsyn till meriter 
 
Revisor - Tjänsteman med uppdrag att oberoende granska och uttala sig om 
förhållanden i verksamheter 
 
Rådgivning - Insats i form av information och kunskap från expert inom efterfrågade 
ärenden   
 
Succession - Se Generationsskifte 
 
Synergi - Samverkan mellan olika faktorer eller parter 
 
Ägarbytesprocess - Process när verksamhet eller organisation byter ägare 
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1. Introduktion      

Inledningskapitlet syftar att tillhandahålla en bakgrund till studien. Vi presenterar i 
detta kapitel problembakgrund, problemdiskussion, kunskapsgap, problemformulering 
och syfte. Vi ämnar att tillhandahålla en grundläggande förståelse för problemet 
studien ämnar att undersöka och påpeka behovet av denna forskning. Kapitlet avslutas 
sedan med avgränsningar och studiens eventuella bidrag.   
   

1.1 Ämnesval 
 
Ämnesvalet i den här studien grundar sig i författarnas genuina intresse för revision och 
öppnar upp för en möjlighet för oss att fördjupa våra kunskaper inom ämnet. Studien 
ämnar att undersöka vilken roll rådgivande revisorer upplevs ha i familjeföretag som 
står inför ett kommande ägarbyte i form av generationsskifte eller försäljning till extern 
part och i vilken utsträckning revisorn kan påverka denna process.  
 
Vi som författare är båda civilekonomstudenter på Umeå universitet och har en 
begränsad kunskap om revisionsyrkets praktiska utförande. Genom det valda ämnet 
samt med hjälp av korrespondens från vår handledare tror vi att vår kunskap kommer 
utvecklas om hur revisorsyrket kan utspela sig och vilka egenskaper som önskas av en 
revisor. Vi båda har i dagsläget erhållit anställning med start från hösten 2017 hos två 
av de stora revisionsbyråerna vilket givit oss en insyn i branschen. Författarna önskar att 
studien ska inbringa en djupare förståelse och förberedelse inför det stundande 
yrkeslivet. 
 
Relationen mellan familjeföretag och revisor utspelar sig i form av att revisorn utför 
gransknings- och rådgivningstjänster för ekonomiska som organisatoriska frågor. Vi 
önskar att studien ska tillhandahålla insikter om de olika rollerna en revisor kan tänkas 
fylla i en kundrelation och visa på komplexiteten som yrket kan innebära. Vår 
förhoppning är att studien kommer tillhandahålla en nyanserad redogörelse av parternas 
samarbete eftersom både revisorers och familjeföretagares perspektiv kommer tas i 
beaktning. 
 

1.2 Problembakgrund 
 
Familjeföretag utgör en grundsten i svenska välfärden, tre fjärdedelar av alla företag i 
Sverige är familjeföretag som står för över en tredjedel av Sveriges BNP och Sveriges 
sysselsättning enligt en nyligen utgiven rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB, 
2017a, s. 12). Familjeföretag är inte bara den enskilt största arbetsgivaren i Sverige utan 
också svenska ekonomins största inkomstkälla (SCB, 2017a, s. 24). Några av Sveriges 
största och mest välkända företag är familjeföretag, exempelvis: H&M, IKEA, Bonnier 
AB, Tetra Laval, Kinnevik, Investor, Axel Johnson AB, Biltema, SäkI, Stena. Från 
1993 till 2006 ökade familjeföretagen i Sverige från 65 % till 76 % i absoluta tal, där en 
anledning för den stadiga tillväxten av familjeföretag kan vara resultaten av 
privatiseringar av samhällsservice där familjeföretag har lyckats och kommer fortsätta 
lyckas finna marknadsandelar (Bjuggren et. al. 2011, s. 368).  
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Familjeföretag innehar stor potential men tvingas ställas inför karaktäristiska 
utmaningar, olikt icke-familjeföretag. Då ägarbyte hägrar beaktar familjeföretagen om 
företagets ledning ska behållas inom familjen, om företaget ska förbli ägt av familjen 
med extern professionell ledning eller om företaget ska säljas till extern part. 
 
Flören (2002, s. 27) antog uppgiften att sammanställa och fastställa vad som urskiljer ett 
familjeföretag och kom fram till följande: 
 
En organisation är ett familjeföretag om det uppfyller minst två av de tre följande 
kriterierna: 
 

1. En enskild familj äger mer än 50 % av aktieinnehavet eller certifikat 
2. En enskild familj har betydande inflytande i val av affärsstrategi eller 

successionsbeslut 
3. Majoriteten eller minst två av medlemmarna i styrelsen eller styrelserådgivare 

är från en enskild familj 
 
Definitionen tar hänsyn till företagets ägarstruktur och vilka personer som har 
inflytande i verksamheten, något som är av betydande vikt vid ett eventuellt ägarbyte.   
 
För att fördjupa sig i hur ett familjeföretag fungerar bör man ta hänsyn till 
komplexiteten som uppstår i företagsformen. Enligt Habbershon och Williams (2003, s. 
13) kan ett familjeföretag beskrivas som ett socialt system som bygger på tre 
integrerade subsystem där ett orsak-verkan-förhållande råder. Dessa tre är enligt 
Habbershon och Williams (2003, s. 11) familjen, företagsenheten och individen. 
Familjeenheten innefattar företagets historia och traditioner, företagsenheten 
representerar den strategi och struktur som driver företaget och individenheten 
representerar den enskilda individens personliga intressen och färdigheter (Habbershon 
& Williams, 2013, s 13). Eftersom de tre olika beståndsdelarna påverkar varandra bör 
de alla tas i beaktning när ett familjeföretag analyseras. Taguiri och Davis (1996, s. 200) 
utvecklade en modell som förklarar familjeföretagets komplexa företagsform 
ytterligare. I Taguiris och Davis Tre-Cirkulärmodell (se figur 1) beskrivs familjen, 
företaget och ägandeskapet som tre överlappande delar.  
 

 
Figur 1. Tre-cirkulärmodell av familjeföretags överlappande delar 
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Familjemedlemmar kan besitta tre olika roller i ett familjeföretag; familjemedlem, ägare 
och ledare (Taguiri & Davis, 1996, s. 201). Likaså menar Taguiri och Davis (1996, s. 
201) att ägare kan också vara externa till familjen och inaktiva ledare som aktiva ledare 
i företaget. Ett familjeföretag kan sammanfattningsvis bestå av familjemedlemmar som 
icke-familjemedlemmar, aktiva som inaktiva i företagets ledning och ägandeskap.  
 
Definitionen av framgång kan skilja sig åt mellan familjeföretag och icke-
familjeföretag. Ett icke-familjeföretag drivs ofta av finansiella mål (försäljningssiffror, 
vinstmarginaler, marknadsandelar) och ibland av socioekonomiska mål (samhällelig 
påverkan) beroende på företagets intressenter. Utöver dessa två drivs familjeföretag av 
ytterligare ett mål som är unikt för företagsformen som benämns familjemål. 
Familjemål innefattar harmoni familjemedlemmar emellan, familjens etablerade 
kontroll i företaget och familjens självständighet, familjens livskvalitet samt lyckad 
successionsföljd inom företaget. (Chrisman et al., 2010, s. 270) 
 
Ju mer familjeföretaget växer desto större krav ställs på ledarskapet. Att lyckas som 
entreprenör inom företagsvärlden innebär att entreprenören har god insikt i sina egna 
brister och begränsningar. John Ward (2011, s. 31) diskuterar företags kritiska gräns och 
har fastställt den vid 20 anställda, vid denna gräns brukar nystartade företag avta i 
tillväxt, oavsett företagsform eller företagets geografiska säte. Kritiska gränsen 
definierar stadiet då företags administration och övriga organisationsfrågor avtar på 
tillväxttakten (Ward, J., 2011 s. 31). Ingvar Kamprad, grundare av IKEA, upplevde 
istället denna gräns vid 50 till 75 anställda, då Kamprad inte längre kunde urskilja sina 
anställda eller komma ihåg deras svärmödrars förnamn (von Platen, 1995, s. 29). När 
kritiska gränsen för det enskilda företaget uppnås tvingas företaget, för fortsatt 
utveckling, att dela ledarskapet med andra som kan bistå med nödvändig kompetens. 
Henry Jarlsson, VD Kinnarps AB och Årets företagare 1987 (Dagens Industri, 2015), 
menar att entreprenören i ett litet företag behöver någon som styr den i rätt riktning för 
att kunna växa till ett medelstort företag där ledarskapet bör utvecklas till att börja driva 
företaget med hjälp av övriga personer för att nå slutliga fasen som är att utvecklas till 
ett storföretag, där entreprenören och ledarskapet ska stå för den övergripande strategin 
och inte längre den dagliga verksamheten (von Platen, 1995, s. 29-30). Olson et al. 
(2003, s. 643-644) fastställde effektiviteten av ledarskapet mellan familj och företag 
som den starkast påverkande faktorn för att ett familjeföretag ska uppnå framgång 
snarare än familjens eller företagets enskilda processer.  
 
Familjeföretag tenderar att ha både positiva och negativa karaktärsdrag. Positiva 
egenskaper är att de drivs av familjemedlemmar som känner passion och stolthet för 
företaget och skapar då en stabil företagsstruktur med långsiktig vision, dess nära 
relationer resulterar i en effektiv kommunikation där beslutsfattandeprocessen är snabb 
och flexibel (Flören, 2002, s. 34).  
 
En vanlig orsak till att affärsrelationer spricker och samarbeten avslutas är att konflikter 
uppstår som förstör förtroendet mellan parterna. I familjeföretag är detta ett mindre 
förekommande problem tack vare den ömsesidiga tilliten familjemedlemmarna emellan. 
De konflikterna som uppstår i ett familjeföretag har en större chans att leda till en 
konstruktiv utgång där båda parterna ses som vinnare, istället för att relationerna 
försvagas. (Cosier & Harvey, 1998, s. 75) 
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Flören (2002, s. 29) menar istället att de nära relationerna är ett potentiellt hot mot 
företaget, konflikter familjemedlemmar emellan tenderar att innefatta företagsrelaterade 
som icke-företagsrelaterade faktorer och konflikter kan resultera i olyckliga familjeöden 
som påverkar familjeföretaget negativt. För att förhindra konflikter i familjeföretaget 
kan en extern medlare med nyktert perspektiv vara av vikt. Familjeföretag styrs ofta av 
tradition och är därför konservativa när det kommer till strategiska förändringar av 
organisationen vilket kan innebära att företaget försummar potentiella marknadsandelar. 
En förklaring till den protektionistiska inställningen mot strategiska förändringar kan 
vara att ägarna vill behålla och försvara kontrollen och ägandet av företaget. Flören 
(2002, s. 34) menar att detta är tydligt i successionsordningen där familjeföretagets 
kontroll traditionellt ärvs av yngre familjegenerationer. Liu (2015, s. 420) beskriver 
detta fenomen som en form av nepotism där en familjemedlem hellre väljs till att ersätta 
en position till förmån för en extern ledare, även om den utomstående personen är bättre 
lämpad ur ett objektivt perspektiv.  
 
Agent-principal-problematiken uppstår inte i samma utsträckning i familjeföretag som 
hos icke-familjeföretag eftersom det vanligtvis inte existerar någon separation mellan 
ägare och ledare. Agent-problematiken kan istället visa sig i form av 
informationsasymmetri mellan principaler. Faktorer som påverkar är 
familjemedlemmarnas ägarandelar och delaktighet i företaget samt i de fall då företaget 
ärvts i generationer och familjebanden avtagit visas tendenser att familjerna gynnar sina 
närmsta istället för familjeföretaget (Lubatkin et al., 2005, s. 325-326). I familjeföretag 
är det vanligt förekommande att ägare och ledare är densamma vilket betyder att 
revisorn granskar personer som även är intressenter av granskningen. Familjeföretag 
tenderar på så sätt att vara introverta och i behov av externt perspektiv (Flören, 2002, s. 
34).  
 
Externa parter kan vara styrelseledamöter, professionella rådgivare, rådgivare som 
redovisningskonsulter och revisorer. De kan bistå med rådgivning för ägarfamiljen i 
frågor gällande nödvändigheten av generationsskifte och utveckling av en strategisk 
planering genom att utvärdera vem som är bäst lämpad övertagare, planera 
successionsplan innehållande övertagarens förberedelse i form av erfarenhetskrav och 
kompetenskrav samt integrera övertagaren och anpassa dess framtida roll i företaget 
alternativt anpassa företaget efter arvtagaren. (Almi Företagspartner, 2010, s. 4) 
 
Lambrecht et al. (2011 s. 39) studerade familjeföretag och fann att 78 % av 
familjeföretagen konsulterar respektive revisor i frågor relevanta för verksamheten. 
Eftersom många familjeföretag föredrar att diskutera verksamheten med sin revisor är 
det gynnsamt att ha en nära relation där revisorn har djupgående kunskap om 
verksamheten. Tidigare studier visar att revisorn är den rådgivare med mest inflytande i 
familjeföretag samt att 75-95 % av alla familjeföretag är beroende av denna externa 
rådgivning (Bennett & Smith, 2002, s. 256; Berry et al. 2006. s. 39). I ett familjeföretag 
med långsiktig vision upplevs en förtroendefull relation, där man kan dela information 
med varandra, som en av de mest elementära framgångsfaktorerna och likaså är det 
väsentligt att lyckas överföra detta till arvtagare i generationsskiften (Tàpies & 
Fernández Moya, 2012, s. 139). Revisorn kan fylla en viktig funktion som stöd både vid 
den dagliga driften av ett familjeföretags verksamhet samt vid större händelser och 
strategisk planering för att behålla det som forskning anger som viktiga 
framgångsfaktorer. 
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Enligt revisorslagen har revisorn utöver sina plikter att granska verksamheten även 
skyldighet att lämna sådana råd som utgör en naturlig följd av dess gjorda iakttagelser 
vid granskningen. Rådgivningen får enligt lag inte vara av den art att revisorns 
oberoende blir lidande. (Cassel, 1996, s. 55) 
Revisionslagen (SFS 2016:430) definierar revisorns uppgifter enligt följande:  
 

En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 

skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 
säkerställs.  

 
Revisorns oberoende är av avgörande betydelse för att revisorn ska uppfylla syftet med 
sitt arbete, det vill säga att revisorns ställningstagande är objektivt (Diamant, 2004, s. 
162).  
 
Generationsskifte anses vara en av de mest signifikanta utmaningarna för ett 
familjeföretag. Eftersom ägarna är känslomässigt involverade och känner stolthet över 
vad som har byggts upp inom familjen kan detta vara ett komplext område. Enligt en 
studie från PwC (PwC, 2014) så planerar 41 % av alla familjeföretagare i Sverige att 
deras barn eller nära besläktad person tar över företaget efter sin avgång. Trots det 
överlever få svenska familjeföretag in i nästa generation, bara 10 % överlever in i den 
tredje generationen (PwC, 2014). De bakomliggande orsakerna till den låga 
procentsatsen kan vara många. Anledningar som att det inte finns någon efterträdare i 
familjen eller att naturliga efterträdare inte är intresserade av att fortsätta inom företaget 
är förekommande. I många fall tros det bero på bristande framförhållning där 
kommande succession inte är planerad i tillräckligt god tid. En undersökning från PwC 
(PwC, 2016) visar att 92 % av de svenska familjeföretagen saknar en tydlig 
successionsplan för företaget inom nyckelpositioner. Vid ett ägarbyte står 
familjeföretagaren inför vägskälen att överlämna företaget och styrandet åt familj eller 
släkt, behålla ägandeskapet inom familjen och anlita professionell ledning eller sälja av 
företaget. Revisorn som närmaste rådgivare i 78 % av alla familjeföretag har ett 
betydande inflytande i dessa organisatoriska avgörande besluten (Lambrecht et al., 
2011, s.39).   
  

1.3 Problemdiskussion 
 
Mer än en tredjedel av alla svenska familjeföretag, vilket innebär ca 100 000 svenska 
företag (SCB, 2017a, s. 23), önskar att nästa familjegeneration ska ta över företaget. 
Viljan att låta företaget leva vidare som ett familjeföretag är motsägelsefullt mot hur 
många av familjeföretagen som faktiskt lever vidare in i nästa generation. Kontrasten 
kan tänkas bero på en bristande framförhållning kring generationsskiftet där felbeslut 
antas på grund av bristande planering. Dessa felbeslut kan innebära att företaget faller i 
händerna hos personer i den yngre generationen som saknar kompetens att driva 
företaget vidare eller att det slutar med att företaget säljs till en extern part, alternativt 
avvecklas eftersom generationsskiftet saknar strategi. Detta är kontraproduktivt för den 
svenska välfärden där familjeföretagen spelar en vital roll med sina unika karaktärsdrag.  
 
Sveriges totala arbetskraft i åldern 15-75 år i fjärde kvartalet 2016 uppmättes till 4 424 
200 personer (SCB, 2017b). 90 % av familjeföretagen överlever inte till tredje 
generationsskiftet (PwC, 2016) vilket statistiskt innebär att över 400 000 
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jobbmöjligheter i Sverige riskerar att försummas under andra släktgenerationens 
ledning.   
  
Ur ett socialt perspektiv kan ett misslyckande vara något som tär på familjens relationer 
och den enskilde individens välmående. Familjeföretaget integreras och omfamnas av 
ägandefamiljen till den grad att den bildar familjens identitet och därmed blir ett 
släktarv, förlust av familjeföretaget kan påverka familjens sammanhållning och även 
splittra familjer (Schmidts, 2013, s. 84-85). För den enskilde individen kan ett 
misslyckande i värsta fall leda till en personlig tragedi, dels ekonomiskt då personen 
tappar sin sysselsättning, men även socialt då en del av ens identitet går förlorad. 
 
Relationen mellan revisorer och familjeföretagare brukar bygga på nära relationer där 
revisorn även fungerar som rådgivare. Det kan spela en viktig roll vid förberedelser 
inför nästa generationsskifte, antingen i form av lyckade förberedelser eller en missad 
möjlighet att skapa rätt förutsättningar inför nästa succession. Lyckad succession är 
attraktiv för både revisorn och familjeföretagaren. Ur revisionsbyråns perspektiv 
eftersom det genererar intäkter och bidrar till familjeföretagets fortlevnad och ett fortsatt 
samarbete, och ur företagets eftersom det ger stödjande rådgivning från ett externt 
perspektiv som kan hjälpa verksamheten. Därför finns det incitament för ett 
framgångsrikt samarbete från båda parter att få till ett lyckat generationsskifte. 
 

1.4 Problemformulering 
 
Vi ämnar att med denna studie undersöka i vilken utsträckning revisorn som rådgivare i 
ett familjeföretag inkorporeras i familjeföretagets planering inför ett ägarbyte med fokus 
på generationsskifte. Forskningsfrågan innefattar att undersöka vilken typ av rådgivning 
som tillhandahålls och eftertraktas av parterna inblandade.  
 
 
 
Studiens forskningsfråga formuleras enligt följande:  
 

Hur upplevs revisorns rådgivande roll inför ett familjeföretags generationsskifte?  
 
Till hjälp att besvara huvudfrågan formuleras underfrågor. 
För att definiera vilken typ av rådgivning som anses väsentlig för familjeföretagen i 
ägarbyten formuleras följande:  
 

Vad upplever revisorn är viktig rådgivning inför ett ägarbyte? 
och 

Vad upplever familjeföretagaren som viktig rådgivning inför ett ägarbyte?  
 
För att undersöka vilket ansvar revisorn har med sin rådgivning inför familjeföretags 
ägarbyte formulerades:  
 
Vilket ansvar anser revisorn sig själv ha inför ägarbytesprocessen i ett familjeföretag?  

och  
Vilka förväntningar på revisorn upplever familjeföretagare inför en ägarbytesprocess? 
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1.5 Syfte 
 
Studiens syfte grundar sig i att undersöka revisorns roll och påverkan i ett 
familjeföretags planering och genomförande av ett ägarbyte, antingen i form av ett 
generationsskifte till nästa led inom familjen, behållande av ägandeskap med extern 
professionell ledning eller en utförsäljning till extern part. Vi vill med studien 
undersöka vikten att tillhandahålla en god strategisk planering inför generationsskifte i 
familjeföretag som byggs på intern kompetens från överlämnande ägares och blivande 
ägares perspektiv samt den externa kompetensen som ikläds revisorn. Studien ämnar att 
undersöka rådgivande revisorns roll i ett familjeföretag med ett historiskt perspektiv 
som bakgrund för att kunna skapa djupare förståelse för hur dess utveckling har varit 
fram till idag samt hur den kan formas för framtiden. Vi anser att detta är ett potentiellt 
justerbart problem som är viktigt för att rädda släktidentitet, släktarv, samhällsstrukturer 
och jobb.  
 

1.6 Eventuella avgränsningar 
 
Studien utgår från de företag som uppfyller Flörens (2002, s. 27) definition av 
familjeföretag som fokuserar på ägarstrukturen. Med hänsyn till tidsaspekten och 
tillgängligheten utgår studien från svenska onoterade familjeföretag som använder 
revisorer som rådgivare. Ytterligare avgränsningar är att samla in empiri från revisorer 
som jobbar och har jobbat på revisionsbyråer i Sverige för att undersöka utvecklingen 
över tid samt fungera som försäkran ifall en nuvarande anställning skulle påverka 
revisorernas frispråkighet. Studiens fokus kommer vara att undersöka revisorns roll i 
familjeföretags generationsskiften. Studien ämnar att undersöka vilken roll revisorerna 
tidigare har haft i generationsskiften och vilken roll de potentiellt kan ha i framtiden för 
att förstå och kunna tillhandahålla potentiella justeringar för att maximera värdet av den 
rådgivande revisorn i familjeföretags successioner.  
 

1.7 Kunskapsgap 
 
Sedan millennieskiftet har familjeföretag som forskningsämne vuxit sig allt större, 
antalet vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker om familjeföretagande har 
successivt ökat sedan dess (Brundin et al. 2012, s. 7). Familjeföretag som den mest 
frekventa företagsformen är inte unikt för Sverige utan är även det globalt (La Porta et 
al., 1999, s. 496). Den mesta forskningen som existerar är amerikansk, skriven ur ett 
internationellt eller amerikanskt perspektiv (Brundin et al. 2012, s. 7). Sverige och 
svenska familjeföretag är däremot relativt outforskat.  
 
För att undersöka ämnesområdet har vi använt oss av Umeå universitets och Google 
Scholars databaser som ger tillgång till nationell som internationell vetenskaplig 
forskning. Statlig forskning har börjat uppmärksamma denna företagsform varav vi har 
använt oss av SCB:s Rapport 2017:1 Information om arbetsliv och arbetsrapport. Den 
erbjuder ett brett forskningsunderlag med god statistisk grund.  
 
Det finns väsentlig forskning som granskar de unika egenskaperna i familjeföretag och 
hur de skiljer sig från icke-familjeföretag. Exempel på detta är Flören (2002, s. 34) som 
bland annat diskuterar att dessa företag tenderar att ha en långsiktig vision och baseras 
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på nära relationer. Chrisman et al. (2003, s. 363) klargör att många familjeföretag 
utvärderas såväl på familjemässiga grunder som finansiella målsättningar. Det vill säga 
att relationerna inom familjen också spelar en stor roll kring om ett familjeföretag ska 
anses vara framgångsrikt eller inte. Forskning som granskar faktorer för lyckade 
generationsskiften existerar men har delade meningar. För en lyckad integration av 
yngre generationer i familjeföretaget krävs tid, det är forskningen överens om men 
skiljer sig från fåtalet års förberedelse till upp till 25 år förberedande av tilltänkta 
efterträdare (Flören, 2002, s. 49). Revisorn som rådgivare är också det ett undersökt 
forskningsämne och att arbetet med en extern rådgivare är av väsentlig betydelse för 
verksamheten (Bennett & Smith, 2002, s. 256; Berry et al., 2006. s. 39). Svanström 
(2008, s. 64) diskuterar revisorn som tillgänglig rådgivare för tips och råd i ekonomiska 
som organisatoriska frågor.  
 
Familjeföretag är i stadig tillväxt (SCB, 2017a, s. 25) och skapar då en större marknad 
för extern rådgivning. Revisionsbyråerna är verksamma i en starkt konkurrensutsatt 
marknad (Beattie et al, 1999, s. 67-68) och tvingas till att finna nya mervärden varpå en 
synergieffekt kan uppstå mellan revisionsbyråerna som rådgivare och familjeföretagen 
för att underlätta generationsskiften.  
 
Forskningen tenderar att undersöka de separata processerna; familjeföretaget, 
rådgivande revisorn och generationsskiften men inte bryggan - hur revisorn som 
rådgivare kan applicera teorin praktiskt i det säregna familjeföretaget optimalt. Den här 
studien syftar därför till att undersöka det kunskapsgapet för att skapa bättre 
förutsättningar inför framtiden. Effekten av en större kunskap kring ett väl fungerande 
samarbete mellan revisorn och familjeföretaget vid ett generationsskifte är något som 
potentiellt kan gynna de båda inblandade parterna. Generationsskiften i familjeföretag 
är i forskningen bevisat problematiskt och enligt en rapport från PwC överlever endast 
10 % (PwC, 2016) av alla familjeföretag andra generationens ledarskap, vilket 
understryker allvaret i denna studiens huvudfråga.  
 
Vi upplever därför att det finns ett forskningsgap i hur man praktiskt applicerar teori i 
sitt familjeföretag och vill undersöka hur revisorn kan fungera som brygga mellan teori 
och det praktiska genomförandet av generationsskifte i familjeföretag.  
 

1.8 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Familjeföretagande är ett växande intresseområde inom forskningsvärlden, såväl 
nationellt som internationellt. Många forskare har fokuserat på familjeföretagets interna 
drivkrafter och hur de förbereder nästa generation inom familjen inför ett kommande 
generationsskifte. Andra har valt att granska revisorernas olika roller inom 
familjeföretaget och hur de fungerar som stöd till familjeföretagens ledare. I denna 
studie ämnar vi att generera en kunskapsbrygga som undersöker revisorns roll som 
rådgivare när familjeföretaget ställs inför ett ägarbyte. De insikter som studien avser att 
generera med hjälp av kvalitativa intervjuer tror vi kan fungera såväl som komplement 
till övrig forskning om familjeföretag som inspiration till ytterligare studier. 
 

Studien ämnar att bidra med praktisk kunskap om ett samarbete där båda de inblandade 
parterna har incitament för att det ska lyckas på ett effektivt sätt. Familjeföretag vill att 
successioner ska vara välplanerade och skapa förutsättningar för framtiden. Oavsett om 
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det handlar om ett generationsskifte till nästa led i familjen där man vill betrygga 
företagets fortlevnad och skapa de rätta förutsättningarna för arvtagaren, eller om det 
handlar om att maximera värdet av företaget vid en eventuell vidareförsäljning. 
 
Revisionsbyråerna vill fullfölja sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt och hålla 
kunden nöjd. Om företagets fortlevnad vid generationsskiftet garanteras så innebär det 
att de kan få behålla sin kund och kan fortsätta leverera intäktsgenererande rådgivning 
och revision. Studiens insikter bör således vara av intresse för båda de involverade 
parterna för att skapa en större förståelse för utmaningen som familjeföretaget står inför 
vid ett generationsskifte. Studien kan även fungera som användbar teori för 
revisionsbyråernas utvecklande av rådgivningstjänster gentemot familjeföretag. 
 
Studien ämnar att bidra med empirisk kunskap om samarbetet mellan revisorer och 
familjeföretagare vid ett generationsskifte och således bidra till forskningsämnets 
teoretiska utveckling. Genom att belysa det identifierade forskningsgapet tror vi att 
vidare forskning kan komma att inspireras av empirin som diskuteras i denna studie.  
 



10 

2. Teoretisk metod      

I metodkapitel redogör vi för de forskningsmetoder som används i studien genom att 
beskriva ontologiska aspekter samt epistemologiska, angreppssätt, metodval, 
forskningsstrategi och forskningsdesign. Vidare så redogör vi hur litteratur och källor 
har använts samt en djupare diskussion gällande etiska aspekter. Tanken är att 
tillhandahålla en förståelse för studiens motiveringar för valda metoder. 
 

2.1 Förförståelse 
 
Människor uppfattar en filtrerad verklighet, så kallad perception, att tillsammans med 
visuell, hörsel, smak och känselintryck uppfattas omvärlden genom filter av vad 
mottagande människan tidigare vet om verkligheten. Det innebär att en verklighet kan 
uppfattas olika av olika personer beroende på förförståelse och försvarsmekanismer som 
aktiveras (Thurén, 2003, s. 18).  
 
Förförståelse bidrar därmed till tunnelseende och önsketänkande, för att undersöka och 
lösa ett källkritiskt problem måste man därmed kunna resonera att det faktiskt existerar 
ett verkligt källkritiskt problem och inte bara ett uppfattat. För att undvika tunnelseende 
och önsketänkande är det därför elementärt att vara medveten om sin förförståelse 
(Thurén, 2003, s. 75-76). I denna del kommer vi tydligt redogöra våra tidigare 
förkunskaper av de ämnesområden som uppsatsen berör för att minska risken för 
omedveten påverkan och uppfylla vår strävan efter att generera sanningsenlig empiri i 
största möjliga mån.  
 
Författarnas förkunskaper kombinerat med det gemensamma intresset för revision 
gjorde att ämnesvalet föll sig naturligt. Det möjliggör att utforska ett område där vi inte 
har någon praktisk kunskap samt att bidra till en ökad förståelse inom 
verksamhetsområdet och belysa ett viktigt problemområde. Författarna har jämbördig 
akademisk bakgrund med inriktning redovisning och revision där ena parten under 
utbytesstudier studerat en kurs om familjeföretag och den andra en kurs om revision, 
båda på avancerad nivå. Den liknande teoretiska bakgrunden vi som författare har ger 
oss en möjlighet att bygga vidare på våra kunskaper. För att motverka den eventuella 
påverkan vår förkunskap kan bidra med lägger vi stor vikt vid att vidhålla ett objektivt 
perspektiv när vi analyserar den empiri som studien tagit fram. 
 

2.2 Perspektiv 
 
För att användarna ska förstå hur författarna av denna studien tolkat empiri och 
konstruerat slutsatser är det viktigt att förstå studiens perspektiv. Studiens övergripande 
perspektiv är samhällsvetenskaplig med företagsekonomisk karaktär. Studien fokuserar 
på att försöka identifiera och förstå revisorsbranschens rådgivning vid ägarbyten i form 
av generationsskifte eller försäljning i familjeföretag. Studien ämnar att identifiera och 
förstå denna synergi mellan revisorer och familjeföretag utifrån de båda parternas 
perspektiv i strävan att erbjuda en korrekt bild av parternas uppfattning om den 
rådgivande revisorns roll. Tidigare i studien har författarnas förförståelse presenterats i 
syfte att användarna ska förstå författarnas omedvetna eller medvetna tolkning av 
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empirin och slutsatser och därmed erbjuda dem en möjlig förståelse i vilken 
utsträckning tidigare kunskaper påverkat.  
 
Studien har med stöd av tidigare forskning identifierat att problem existerar inom 
familjeföretag då ägarbyten blir aktuellt och kommer använda det som utgångspunkt i 
uppsatsen för att undersöka respondenternas uppfattning om revisorns roll i parternas 
samarbete. Studien syftar även på att identifiera de olika parternas syn på vilken 
rådgivning som är väsentlig i familjeföretags ägarbytesprocess. Genom att använda ett 
sådant perspektiv kan studiens empiri komma att användas av fortsatta studier inom 
ämnet där kunskapsgapet identifierats och stödja utvecklandet av revisionsbyråernas 
rådgivningstjänster.  
 

2.3 Vetenskaplig filosofi 
 

2.3.1 Ontologi 
 
Bryman och Bell (2013, s. 41-42) beskriver de ontologiska frågeställningarna som vilka 
av de sociala entiteternas art existerar. Det viktiga i sammanhanget är frågan huruvida 
de sociala entiteterna kan eller ska uppfattas som objektiva enheter som besitter en, för 
de sociala aktörerna, yttre verklighet eller om de ska betraktas som konstruktioner som 
bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar. Dessa två synsätt kallas för 
objektivism respektive konstruktionism. 
 
En objektivistisk ståndpunkt går ut på att sociala företeelser möts i form av yttre fakta 
som inte kan påverkas och ligger utanför vårt intellekt. Enligt denna ontologiska 
ståndpunkt existerar de sociala företeelserna således oberoende av sociala aktörer 
(Bryman & Bell, 2013, s. 42). Konstruktionism är motpolen till objektivism och går ut 
på att sociala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt 
skapar, med denna ontologiska ståndpunkt menas att de sociala företeelserna hålls vid 
liv som följd av det sociala samspelet och de ständiga revideringar som företeelserna 
utsätts för (Bryman & Bell, 2013, s. 43).  
 
I enlighet med det identifierade problemområdet och syftet så går studien ut på att 
generera empiri som bygger på revisorernas och företagarnas enskilda uppfattning. 
Genom att anta en objektivistisk ståndpunkt hade möjligheten att få djupgående insikter 
gått förlorad eftersom de sociala företeelserna hade ansetts vara oberoende av de 
involverade sociala aktörerna. Med en konstruktionistisk ståndpunkt kan studien ta 
hänsyn till att samarbetet mellan parterna påverkas av de inblandade personerna och att 
de alla har sin egen uppfattning kring de händelser som skett. Därför är en 
konstruktionistisk ståndpunkt det mest lämpade valet för denna studie. 
 

2.3.2 Epistemologi 
 
Epistemologiska frågeställningar svarar på hur den sociala verkligheten kan eller bör 
studeras utifrån tidigare testade principer, metoder och verklighetsbild som tillämpas 
inom naturvetenskapen (Bryman & Bell, 2013, s. 35-36). Den ansats som tillämpas 
definierar alltså vilken vikt som läggs vid tidigare forskning inom ett ämnesområde vid 
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författandet. Två vanligt diskuterade epistemologiska frågeställningar är positivism och 
interpretativism. 
 
Positivism kan förklaras som en kunskapsteoretisk ståndpunkt som bygger på 
användning av naturvetenskapliga metoder vid studerandet av den sociala verkligheten 
och dess aspekter (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Vid en positivistisk ansats är det viktigt 
att den insamlade empirin hålls fri från personliga värderingar och att en objektiv 
ståndpunkt behålls (Saunders et al., 2012, s. 119). Om en positivistisk ansats skulle 
antas när revisorerna och familjeföretagarna intervjuas skulle det innebära att personliga 
uppfattningar ska sorteras ut så att en objektiv social verklighet kan mätas. Eftersom 
syftet med den här studien anspelar på att nyansera personliga uppfattningar skulle det 
innebära problematik. 
 
Interpretativism är ett alternativ till positivismen som tar hänsyn till skillnaderna mellan 
människor och naturvetenskapens studieobjekt. Eftersom dessa ting skiljer sig åt 
behöver den samhällsvetenskapliga forskaren tillämpa en strategi som uppmärksammar 
olikheterna för att fånga den subjektiva innebörden av en social handling (Bryman & 
Bell, 2013, s. 38). Denna studie är kopplad till subjektiva värderingar av 
interpretativistisk karaktär och det som undersöks kan inte separeras (Saunders et al., 
2012, s. 119). Studien syftar till att få en djupgående inblick av hur rådgivande revisorns 
roll upplevs hos familjeföretag som står inför ett potentiellt generationsskifte. För att 
inte gå miste om de erfarenheter och personliga åsikter som kommer bidra till att 
generera empiri i studien är interpretativism ett bättre val för studien än positivism. 
Valet av interpretativism ger studien möjligheten att framställa nyanserade slutsatser av 
den sociala kontexten som råder. 
 

2.4 Angreppssätt 
 
Bryman och Bell (2013, s. 31) menar att det finns två övergripande angreppssätt mellan 
teori och empiri, en deduktiv och en induktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att 
hypoteser ursprungen ur befintlig forskning prövas genom insamling av empiri (Bryman 
& Bell, 2013, s. 31). Genom att vända på arbetssättet, att istället samla empiri för att 
kunna generalisera och upptäcka mönster och därigenom skapa eller utveckla teorier 
används en induktiv ansats (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Saunders et al. (2012, s. 144-
145) menar genom att kombinera deduktiv och induktiv ansats så bildas en tredje 
metod, den abduktiva ansatsen.  
 
En deduktiv ansats innebär att studien utgår genom att formulera hypoteser av befintlig 
forskning och utifrån dessa försöka översätta hypotesernas inbegripna begrepp på något 
utforskningsbart vilket kan riskera att ansatsen isolerar möjligheten för forskare att 
skapa mening av den funna empirin (Zikmund et al., 2013, s. 43-44). Följden av den 
deduktiva ansatsen blir beroende på om hypoteserna behålls eller förkastas att tidigare 
forskning styrks eller möjligen utvecklas (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Medan följden 
av en induktiv ansats är att forskaren baserat på den insamlade empirin skapar en ny 
eller utvecklar en teori (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Den induktiva ansatsen anses vara 
mer öppensinnad då tidigare forskning inte tas hänsyn till i samma grad som en 
deduktiv ansats gör. Det till trots menar Saunders et al. (2012, s. 48) att det är 
nödvändigt för den induktiva forskaren att bekanta sig med det studerade 
forskningsämnets tidigare forskning och teorier för att kunna formulera relevanta 
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forskningsfrågor. En abduktiv ansats är en kombination av en deduktiv och en induktiv 
ansats, beroende på om studien söker att efterforska ett outforskat ämne kan en induktiv 
ansats till en början vara att föredra för att förstå det undersökta ämnet medan en 
deduktiv ansats kan följa för att pröva hypoteser (Le Duc, 2007). Vidare förklarar Le 
Duc (2007) att ordningsföljden är beroende av studiens problemformulering och syfte.  
 
Vid utvecklandet av studien och dess problembakgrund, -diskussion och -formulering 
undersöktes tidigare forskning och vi fann relevanta teorier inom vårt valda ämne. 
Agent-principal-teorin, stewardship-teorin samt förväntningsgap är tre etablerade teorier 
som omfattas i majoriteten av den undersökta litteratur kring revisorns roll, 
familjeföretag och successionsföljder. Trots att uppsatsen kan kopplas till befintliga 
teorier utgår den från en induktiv ansats. Motiveringen för detta är studiens syfte, att 
undersöka, försöka förstå och identifiera mönster i hur den rådgivande revisorns roll 
inför ett familjeföretags ägarbytesprocess upplevs snarare än att pröva befintliga teorier 
med studiens empiri. Vidare motivering är även det identifierade kunskapsgapet, att vi 
fann teorier och tidigare forskning som stödde de separata processerna medan studien 
ämnar att undersöka och förstå bryggan mellan dessa processer.  
 

2.5 Metodval 
 
Det finns två huvudsakliga metoder för att genomföra en undersökning, dessa är 
kvantitativ och kvalitativ undersökning. Enligt Zikmund et al. (2013, s. 133) är det en 
ständigt pågående debatt inom samhällsvetenskapen gällande vilken av dessa metoder 
som är mest fördelaktig. Detta beskrivs dock som en överflödig debatt eftersom båda 
metoder har egenskaper som den andra inte har. Vid valet av metod bör således dess 
olika egenskaper tas i beaktning för att valet ska bli lämpligt för studien så den kan 
genomföras med framgång.  
 
Kvantitativa forskningsmetoder är sådana som antingen direkt eller indirekt utmynnar i 
numeriska observationer via kvantifiering, de gjorda mätningarna kan sedan användas 
till statistiska mätningar och hypotestestande (Zikmund et al., 2013, s.134). Kvantitativ 
forskning fokuserar på teoriprövning och innehåller ett deduktivt synsätt på relationen 
mellan teori och praktisk forskning. Den naturvetenskapliga modellens normer och 
tillvägagångssätt antas vid användningen av kvantitativ forskning och den inbegriper 
uppfattningen att den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet 
(Bryman & Bell, 2013, s. 49). Den kvantitativa undersökningen är således objektiv och 
tanken är att olika forskare ska kunna producera samma resultat baserat på empirin 
(Zikmund et al., 2013, s.134-135). 
 
Kvalitativ forskning uppvisar tendenser som särskiljer den från kvantitativ forskning. 
Kvalitativ forskning innefattar en process där forskarna är mer observerande, tolkande 
och involverade i undersökningsprocessen än vid en kvantitativ undersökning (Zikmund 
et al., 2013, s.13). Till skillnad från den kvantitativa metoden så har den kvalitativa 
metoden vanligtvis en induktiv syn på relationen mellan teori och praktik. Teorin 
genereras vanligtvis med den insamlade datan som grund (Bryman & Bell, 2013, s. 
391). Kontrasterande till kvantitativ undersökning anses kvalitativ vara mer subjektiv 
och det är vanligt förekommande att forskare kan komma fram till olika slutsatser 
baserat på samma intervju (Zikmund et al., 2009, s.134-135). 
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För att få en djupgående insikt i hur revisorer och familjeföretagare upplever revisorns 
roll inför ett potentiellt generationsskifte kommer empiri behöva samlas in som kan 
observeras och tolkas. Båda parter behöver få komma till tals och ges möjlighet att 
lämna nyanserade svar av hur de uppfattar processen. Om en kvantitativ metod väljs 
skulle svaren behöva kvantifieras för att generera numeriska värden som sedan kan 
användas i statistiska modeller. Detta skulle innebära en stor risk att nyanserna i 
respondenternas svar skulle gå förlorad vid en eventuell kvantifiering. Eftersom studien 
syftar till att få en djupgående kunskap så är en kvalitativ metod med öppna intervjuer 
det uppenbara valet för att uppnå syftet.  
 

2.6 Vetenskaplig strategi 
 
En vetenskaplig strategi definierar planen som forskaren har för att besvara studiens 
forskningsfråga. Valet av strategier vägleds av forskningsfrågan som studien syftar att 
besvara och ter sig ofta naturligt. Dessa strategier är inte exkluderande för varandra och 
kan kombineras för att agera som stöd till den vetenskapliga designen (Saunders et al., 
2012, s. 173). Faktorer som kommer ligga till grund för valet av strategi i denna studie 
är att den är kvalitativ och ämnar att undersöka ett tidigare outforskat område.  
 
Vidare så förklarar Saunders et al. (2012, s. 173-174) att det finns ett stort urval av 
forskningsstrategier som kan tillämpas vid en kvalitativ studie och några som ofta 
nämns är Archival and Research, Case study, Ethnography, Action research, Grounded 
Theory och Narrative Inquiry. 
 
Archival Research Strategy tar användning av de administrativa uppgifter som finns 
lagrade för att framställa data (Saunders et al., 2012, s. 178-179). Eftersom denna studie 
undersöker ett tidigare outforskat område och bygger på empiri från öppna intervjuer 
där de inblandades uppfattningar observeras finns det ingen historisk information att ta 
del av.  
 
Vid tillämpning av Case Study så undersöks ett ämnesområde i dess verkliga kontext. 
Genom denna metod kan forskare få en förståelse för det som studeras på detaljnivå 
eftersom de själva kan studera fenomenet i dess sociala kontext (Saunders et al., 2012, 
s. 179-180). Denna strategi hade kunnat upptäcka detaljer som annars är svåra att 
observera för en tredje part i studien. Dock så syftar studien till att generera nyanserade 
svar till syftet där båda parter får komma till tals vilket hade gjort det problematiskt att 
tillämpa denna strategi även om författarna hade tidigare praktisk erfarenhet som 
antingen revisor eller familjeföretagare. 
 
Vid Ethnography deltar forskaren i en social miljö under en period och observerar en 
social grupp för att få en förståelse om den kultur som råder i gruppen (Bryman & Bell, 
2013, s. 393-394). Denna metod hade varit intressant om studien hade syftat till att 
undersöka kulturen som råder hos ett familjeföretag. För det valda ämnesområdet är 
detta dock inte en passande strategi eftersom den inte syftar på att förstå kulturen hos en 
social grupp. 
 
Action Research är en strategi som sker stegvis och influerar handlingarna hos 
deltagarna. Denna strategi går ut på att identifiera problem och sedan planera och 
implementera lösningar som successivt utvärderas under processens gång (Bryman & 
Bell, 2013, s. 183). Studiens syfte är att ge en förståelse för redan befintliga 
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uppfattningar och inte att involvera sig i någon process där utfall stimuleras eller 
försöker förhindras. Därav är denna strategi irrelevant för denna studie. 
 
Grounded Theory är vanligt förekommande vid induktiv forskning och anses uppvisa 
sin starka sida när teorier formuleras med insamlad data som grund (Bryman & Bell, 
2013, s. 34). Teorin används för att utveckla teoretiska förklaringar av sociala 
interaktioner och processer. Syftet med Grounded Theory kan beskrivas som att teori 
ska antingen genereras eller upptäckas baserat på den empiri som framställts genom 
redogörelser av sociala aktörer (Saunders et al., 2012, s. 185-186). Denna strategi passar 
bra för att besvara studiens problemformulering och resonera kring syftet eftersom det 
rymmer insiktsfulla empiriska generaliseringar. 
 
Saunders et al. (2012, s. 187-188) beskriver att intentionen med Narrative Inquiry är att 
få en helhetshistoria av en person genom att kronologiskt följa personens berättelse som 
sedan analyseras. För att få ut den fulla potentialen av strategin ska intervjuobjektet ges 
möjligheten att klargöra i vilken ordning händelser i berättelsen har skett, vilka 
handlingar det har medfört och vilka implikationer det har lett till. Denna strategi nyttjas 
mest effektivt genom att uppmuntra respondenten att berätta historien i sin egen takt 
snarare än att svara på förutbestämda frågor efter ett formulär (Saunders et al., 2012, s. 
188-189).  
 
Narrative Inquiry kan sägas kontrastera mot Grounded Theory eftersom intervjuobjektet 
uppmuntras till att ge en hel historia istället för att intervjun styrs av en serie av 
specifika intervjufrågor som sedan analyseras (Saunders et al., 2012, s. 188). I denna 
studie kommer intervjun styras av förutbestämda teman kring respondenternas 
uppfattning av revisorns roll inför ett potentiellt generationsskifte. Detta grundas i att 
respondenterna troligtvis kommer få stöd av intervjufrågorna vilket skapar en grund för 
reflektioner som annars hade gått förlorade vid en studie utförd helt i enlighet med 
Narrative Inquiry. Dock kommer respondenterna uppmuntras till att berätta sina 
uppfattningar i kronologisk ordning samt vilka orsak-verkan-förhållanden som rådde 
under processen som de förutbestämda frågorna inte berör, så inslag av Narrative 
Inquiry kommer inbegripas. Denna kombination av förutbestämda frågor där 
respondenten får nya element att reflektera kring i samband med uppmuntrandet till att 
de själva får ta upp aktiviteter de uppfattat som viktiga tros ge studien förutsättningar 
till insamlande av innehållsrik empiri.  
 
Denna studie kommer alltså huvudsakligen baseras på Grounded Theory men även 
innehålla inslag av Narrative Inquiry. 
 

2.7 Vetenskaplig design 
 
En studies forskningsdesign fungerar som en generell plan för hur forskare angriper att 
besvara studiens forskningsproblem. Forskningsdesignen är därmed relaterad till 
studiens syfte i form av forskarens vilja att beskriva, utforska eller förklara 
forskningsproblemet (Saunders et al., 2009, s. 136-137). Enligt Saunders et al. (2009, s. 
139) kan forskare försöka besvara forskningsproblem på tre olika sätt, beskrivande, 
utforskande eller förklarande.  
 
En beskrivande studie strävar efter att återge en exakt bild av det undersökta ämnet 
genom att få svar på frågor av kvantitativ karaktär som exempelvis; vad, vem, när, var 
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och hur (Zikmund et al., 2013, s. 54). För forskaren är det nödvändigt att etablera en 
klar bild för det undersökta ämnet före datainsamling påbörjas för att kunna göra 
korrekta och relevanta slutsatser (Saunders et al., 2009, s. 140). Därför används en 
beskrivande design oftast inte i ett outforskat ämne, utan befinner sig i ett mellanskikt 
av forskningsdesignens pyramidliknande uppbyggnad. Den används för att förtydliga 
och karaktärisera faktorer av vikt för att sedan ligga till grund för efterföljande 
djupgående analytiska metoder, exempelvis beskrivande-förklarande metod (Saunders 
et al., 2009, s. 140).  
 
En förklarande forskningsdesign strävar efter att förklara en situation eller problem 
utifrån att undersöka sambandet mellan variabler inom den givna situationen eller 
problemet (Saunders et al., 2009, s. 140). För att kunna studera orsak-verkan-
förhållande krävs, liksom för den beskrivande forskningsdesignen, en förförståelse om 
det undersökta ämnet för att kunna formulera relevanta hypoteser och studera väsentliga 
variabler. Därför används oftast en förklarande forskningsdesign inte som ett första steg 
i ett outforskat ämne. (Zikmund et al., 2013, s. 54-55) 
 
I ett outforskat ämne är den utforskande forskningsdesignen vanligt förekommande som 
ett första steg, eftersom den strävar efter att klargöra tvetydiga situationer och fenomen. 
Inom ämnet företagsekonomi används denna design för att finna potentiella marknader. 
Zikmund et al. (2013, s. 52) menar att en utforskande design ofta ligger till grund för 
vidare forskning, då den utforskande designen inte innebär att man nödvändigtvis 
behöver dra slutsatser om det undersökta ämnet. En utforskande studie är av kvalitativ 
natur där öppna frågor ställs i djupintervjuer för att skapa en förståelse (Zikmund et al., 
2013, s. 52).  
 
Vår studie syftar att undersöka och förstå hur den rådgivande revisorns roll i 
familjeföretag inför ett ägarbyte upplevs genom intervjuer med revisorer och 
familjeföretagare, samt vilken rådgivning som upplevs väsentlig utifrån de båda 
parternas perspektiv. Vår studie syftar inte till att återge en exakt bild eller förklara 
utifrån ett orsak-verkan-förhållandes inverkan rollen den rådgivande revisorns har inför 
ett familjeföretags ägarbyte. Tidigare motiverades ett kunskapsgap i studien och för att 
fylla gapet krävs förståelse kring ämnet för att kunna beskriva vilken inverkan en 
rådgivande revisor kan ha, vilket är ytterligare argument för att denna studie ämnar att 
använda sig av den utforskande designen.  
 



17 

2.8 Sammanfattning av vetenskaplig metod 
 
Tabell 1. Sammanfattning av valda vetenskapsteorier 
 

 
Vetenskapsteori 

 
Studiens val 

 
Motivering för studiens val 

Ontologi Konstruktionism Studien förväntar att intervjuobjekten har olika 
uppfattningar av verkligheten 

Epistemologi Interpretativism Studien syftar att förstå intervjuobjektens 
uppfattning 

Angreppssätt Induktiv Studien syftar att förstå och finna mönster i ett 
outforskat ämne 

Metodval Kvalitativ Möjliggör en djupare insikt i det undersökta 
ämnet genom tolkning 

Forskningsstrategi Grounded 
Theory 

& 
Narrative 
Inquiry 

Möjliggör insiktsfulla empiriska 
generaliseringar & uppmuntrar olika 
tolkningar och scenarion 

Forskningsdesign Utforskande Studien syftar att undersöka och förstå det 
outforskade ämnet om den rådgivande 
revisorns roll 

 

2.9 LITTERATURSÖKNING 
 
Syftet med en litteraturgenomgång är att forskare ska bilda en uppfattning kring 
området som ska undersökas, utröna vad tidigare forskning funnit samt se om 
motsättningar alternativt empiriska gap existerar i den tidigare forskningen (Bryman & 
Bell, 2013, s. 111). Enligt Bryman och Bell (2013, s. 123) har studenter sällan tillräcklig 
kännedom i det kunskapsområde de inleder ett projekt. För att fortskrida ett projekt 
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krävs en noggrann genomgång av tidigare forskning och litteratur för att tillhandahålla 
studenter med relevanta nyckelord för vidare sökningar av väsentlig information 
(Bryman & Bell, 2013, s. 123). Litteraturgenomgång kan fungera som säkerställande för 
vetenskapens fortsatta utveckling i form av att forskare sätter befintlig litteratur på prov, 
men motiveras inte enbart genom bekräftelse och validering av tidigare forskning, utan 
uppmuntras att finna empiriska gap.   
 
Genomgående under studiens arbete har vi som författare hängivit oss till omfattande 
litteratursökningar för att skapa en tillräcklig kunskap om ämnesområdet samt motivera 
och definiera ett empiriskt gap. För att skapa en övergripande bild av ämnesområdet 
studerades tidigare litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar som varit 
sammankopplade med tidigare akademiska kurser i vår utbildning. Det tillhandahöll oss 
en god grund för att vidare söka i övrig vetenskaplig litteratur och databaser. De 
databaser vi har använt oss av är Umeå Universitets (www.ub.umu.se) och Google 
Scholar (www.scholar.google.se). Via databaserna gavs tillgång till vetenskapliga 
artiklar, kurs- och övrig litteratur som utifrån innehåll användes som källor i studien 
eller för att utveckla kunskapen kring ämnesområdet. Sökmotorn Google Scholar 
användes i andrahand för att undersöka sökmotorernas olika innehåll. Den för studiens 
relevanta litteratur som påträffades i Google Scholar återfanns även i Umeå Universitets 
databas med hjälp av sökorden från andrahandsdatabasen. För att säkerställa studiens 
använda litteraturs trovärdighet avgränsades litteratursökningen att enbart gälla 
“vetenskapligt granskad”-litteratur vilket innebär att litteraturen är säkerställd av erkänt 
sakkunniga. I strävan att skapa en vid kunskapsbild och finna relevant litteratur för 
studien har både svensk och engelsk litteratur använts i studien vilket inbegriper att 
både svenska och engelska sökord använts. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 125) 
behöver litteratursökare fundera över synonymer och anpassa sitt språk i enlighet med 
ämnesområdet de söker. De sökord som anses finna relevant litteratur för vår studie är 
sammanställda i tabell 2.  
 
Tabell 2. Sökord använda i litteraturgenomgången 
 

Familjeföretag Revision & 
rådgivning 

Generationsskifte Teori 

Familjeföretag, 
Family business, 
Family business 

consulting, Family 
business 

ownership, Family 
business structure, 
Family business 

definition, Closed 
corporation, 

Privately held 
corporation, 

Framgångsrika 
familjeföretag 

Revisorns 
roll, Audit 

family 
business, 

Auditor as an 
consultant, 
Consulting 

auditor, 
Auditing, 

Audit 
definition, 

Definition of 
an auditor, 
Consulting, 
Advisory, 
Adviser 

Generationsskifte, 
Succession order in 

family business, 
Successionsordning, 

Succession i 
familjeföretag, 

Nepotism, Altruism, 
Order of succession in 

family business, 
Successfull 
successions 

Agencyproblem, 
Agentproblematiken, 

Informationsassymetri, 
Stewardship-theory, 
Förvaltarskapsteorin, 
Principal problem in 

family business, 
Expectation gap, 
Förväntningsgap 
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Ovan beskrivna sökord (se tabell 2) användes såväl individuellt som kollektivt på 
svenska och engelska för att tillhandahålla studien en stabil kunskapsgrund och 
möjliggjorde noggrann undersökning för att fastställa ett empiriskt gap.  
 

2.10 Källkritik 
 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 112) är källkritik av stor betydelse för att säkerställa 
projektets trovärdighet, reliabilitet och validitet. Källkritik är en samling metodregler 
för att bedöma källans sanningshalt och är ursprungen ur historievetenskapen som 
strävar efter att återge precisa händelser av förgången tid, det är alltså en metod som 
används för att säkerställa sanningshalten i en källa (Thurén, 2003, s. 8).  
 
För att bedöma källans sanningshalt krävs det att uppfylla fyra kriterier; äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7).  
 
Källan anses uppfylla äkthetskravet ifall den är vad den utger sig för att vara, äktheten 
kan fastställas i viss utsträckning via granskning av oberoende experter men användaren 
bör kritiskt bemöta källan eftersom risk kvarstår att källan kan vara förfalskad (Thurén, 
2013, s. 17). Tidssamband-kravet innebär att ju mer samtida en källa är desto 
trovärdigare är den och ju mer detaljerad kunskap som söks desto viktigare är 
samtidskravet (Thurén, 2013, s. 31). Orsaken är vad Thurén (2013, s. 31) beskriver som 
minnets “glömskekurva”, att minnet av en situation eller ett fenomen faller kraftigt till 
en början för att planas ut och därför är det viktigt att fastställa tidsaspekten mellan 
observation och observationens återberättelse. Vidare beskrivs oberoendekravet, att 
källan ska vara en opåverkad primärkälla vilket innebär att ursprungliga källor värderas 
högre än sekundärkällor (Thurén, 2013, s. 45). I detta krav bör hänsyn tas ifall källan är 
referat till annan källa, avskrift eller traderad (Thurén, 2013, s. 8). Källkritikens sista 
krav är tendensfrihet, att misstänksamhet bör väckas ifall källan hade incitament att 
återge en falsk bild av verkligheten varpå användare av källan bör bemöta den med 
skepsis då ingen källa kan förutsättas vara fullt tillförlitlig (Thurén, 2013, s. 63).  
 
För att kontrollera äktheten av källorna har endast primärkällor i den vetenskapliga 
litteraturen använts och de vetenskapliga artiklarna är “vetenskapligt granskade”. För att 
kontrollera innehållet av källorna har författarna sökt bekräftelse i övrig litteratur där de 
källor med mest relevans för studien genomgått vad vi valt att kalla “1+2-metoden”, att 
en källas innehåll bekräftas av minst två övriga vetenskapliga källor. Exempelvis 
användes Lambrecht (2011), Bennet & Smith (2002) samt Berry (2006) för att bevisa 
revisorns värde som rådgivare i familjeföretag. Av de källor som används i studien är 
majoriteten publicerad under 2000-talet med få undantag. För att kontrollera 
tidssamband-kravet gäller det att undersöka källornas aktualitet. Genom att kontrollera 
antalet citeringar och källans fortsatta användande i nutida studier kan dess aktualitet 
avgöras och därmed källans reliabilitet och validitet. För att undvika användandet av 
sekundärkällor har referat ur vetenskapliga artiklar som anses användbara för denna 
studie kontrollerats genom att undersöka referatet i primärkällan och hänvisa till den. 
Källornas tendensfrihet har kontrollerats genom att kritisk granska den samt 
användandet av “1+2-metoden”. Genom att söka bekräftelse i övrig granskad 
vetenskaplig litteratur samt etablera ett kritiskt öga för källans tillvägagångssätt att 
fastställa analyser och slutsatser ansågs detta krav att uppfyllas men med förståelsen att 
även de källor som anses trovärdiga riskerar att så inte vara.  
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Författarna av denna studie anser att Thuréns krav för källkritik är uppfyllda genom 
ovannämnda motiveringar och att de källor som använts i studien är av relevans för att 
definiera, undersöka och förstå samt försöka besvara studiens problemformulering.  
 

2.11 Etiska dilemman 
 
De etiska dilemman som en forskningsprocess medför är av betydelsefull vikt för 
slutprodukten och är något forskarna bör vara medvetna om, de flesta etiska dilemman 
som uppstår kan behandlas redan under studiens planeringsfas med riktlinjer om vilka 
etiska principer forskningen ska ske i enlighet med (Saunders et al., 2012, s. 236-237). 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 136) handlar den etiska diskussionen inom 
företagsekonomisk forskning huvudsakligen om hur de individer som deltar i studien 
bör behandlas och om det finns några aktiviteter man inte borde engagera sig i med 
dessa.  
 
Det finns en rad professionella organisationer i Sverige som definierar de etiska regler 
inom samhällsvetenskapen som svenska forskare bör förhålla sig till i sitt arbete. Några 
av de viktiga etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- 
och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. (Bryman & Bell, 
2013, s. 136-137) 
 
Informationskravet innebär att de personer som är involverade i studien ska informeras 
om vad studiens syfte är och vilka moment som ingår, samtyckeskravet innebär att de 
som deltar är informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att 
avbryta sitt deltagande om de vill (Bryman & Bell, 2013, s. 137). I denna studie 
kommer vikt läggas på att deltagarna ska informeras om studiens moment och syfte 
samt de villkor som råder under intervjun och att de när som helst kan avbryta 
korrespondensen om de önskar. 
 
Vidare förklarar Bryman och Bell (2013, s. 137) att konfidentialitets- och 
anonymitetskravet omfattar att uppgifter om de personer som deltar ska behandlas med 
största möjliga konfidentialitet och ingen obehörig ska kunna ta del av informationen. 
De insamlade uppgifterna får enbart användas för forskningsändamålet enligt 
nyttjandekravet. Falska förespeglingar innebär att forskaren inte ska vilseleda någon 
deltagare eller förmedla falsk information. I enlighet med dessa principer kommer 
intervjuobjekten hanteras konfidentiellt. Enbart sanningsenlig information kommer 
delges de inblandade och empirin kommer enbart användas till forskningsändamålet 
som uppgetts. Alla de ovannämnda principerna fungerar som direktiv för denna studies 
utförande och anses vitala för att studien ska upprätthålla en professionell karaktär. 
 
I rollen som studenter från Handelshögskolan vid Umeå universitet och representanter 
för organisationen utåt uppstår förpliktelser enligt USBEs vision och värderingar. Dessa 
värderingar är integrerade i USBEs tankesätt och stödjer bibehållandet av hög kvalitet 
vid forskning och lärande, detta stimulerar positiva samarbeten som främjar 
uppfyllandet av organisationens målsättningar (USBE, 2015). Dessa värderingar antas 
av oss som författare och fungerar som riktlinjer under hela forskningsprocessen.  
  
Genom att inkorporera alla de ovannämnda principer och riktlinjer är förhoppningen att 
studien framstår som trovärdig och professionell av de involverade personerna. Dessa 
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agerar som fundament genom studiens gång och förväntas ge goda möjligheter att få 
access till den information som behövs från de externa parterna för att besvara studiens 
syfte. 
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3 Studiens referensram 

Syftet med följande kapitel är att ge en djupare förståelse för tidigare forskning och 
applicerbara sammanhang och begrepp. Kapitlet inleds med en grundläggande 
beskrivning av agentteorin och stewardship-teorins kopplingar samt beskrivning av de 
separata teorierna för att följas av teorin om förväntningsgap mellan erbjudan och 
efterfrågan med koppling till studiens ämne. Kapitlet fortsätter med Family Governance 
som beskriver komponenterna i familjeföretag följt av en teoretisk genomgång av 
successionsplanering. Vidare tillhandahålls en historisk genomgång av 
revisionsbranschens utveckling i Sverige för att utveckla en uppfattning om 
professionens härkomst samt ge en reflektionspunkt för dess framtid. 
 

3.1 Introduktion av Agentteorin och Stewardship-teorin 
 
Inom organisationspsykologi och organisationssociologi finns två fundamentala teorier 
för att förklara relationen mellan ledning och ägare, beslutsfattare och intressenter i 
familjeföretag - agentteorin och stewardship-teorin (Le Breton-Miller & Miller, 2009, s. 
1169).  
 
Agentteorin är utvecklad utifrån uppfattningen att människan är självcentrerad som 
rationellt försöker maximera personlig ekonomisk vinning (Davis, et al., 1997, s. 22). 
Teorin grundar sig i att människan är individualist och bygger på att det finns en 
inbyggd intressekonflikt mellan ledning och ägare där individualisten agerar i 
situationer genom att värdera potentiella kostnader och fördelar, speciellt ekonomiska 
(Davis, et al., 1997 s. 22). Denna teori av människans agerande utvecklades av Douglas 
McGregor (1960, s. 38) och gavs benämningen Theory X.  
 
Människan finns även beskriven att motiveras av behovet att prestera i utmanande 
uppgifter, delgivas ansvar och auktoritet samt genom erkännande av prestation från 
kollegor och överordnanden (Davis et al., 1997, s. 25). Teorin är utvecklad genom 
uppfattningen att människan kan vara en kollektivist, att den prioriterar kollektiva 
målsättningar över personliga (Davis, et al., 1997, s. 34). Denna teori av människan är 
utvecklad av Douglas McGregor (1960, s. 47-48) och gavs benämningen Theory Y. Ur 
denna teori har stewardship-teorin utvecklats för att komplettera den omfattande 
“paraply-teorin” - Agentteorin.  
 

3.1.1 Agentteorin 
 
Agentteorin, eller agent-principal-problematiken, analyserar intresse-, och moraliska 
konflikter som kan uppstå mellan teorins två olika parter, agenter och principaler 
(Kallmuenzer, 2015, s. 59). 
  
Agent-principal-problematikens negativa följder kallas agentkostnader och vanligt 
förekommande agentkostnader är: informationsasymmetri, opålitliga utfall, 
tillämpningen av motivationsfaktorer samt identifiering av risk (Kallmuenzer, 2015, s. 
59). Ett typiskt agentteoretiskt problem är att det uppstår en intressekonflikt eller 
moralisk konflikt mellan uppdragstagare och uppdragsgivare, där uppdragstagaren är 
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agent och uppdragsgivaren är principal. Heath (2011, s 125) beskriver att en agent är en 
individ med behörighet att ingå avtal i principalens ställe.  
 
Agentteorin applicerar “game theory”, studien om mänskliga konflikter och samarbeten 
i konkurrenskraftiga situationer, för att analysera specifika interaktioner i en given 
social struktur, där en individ (agent) agerar för någon annan (principal) och förmodas 
prioritera principalens intressen (Heath, 2011, s. 125). I traditionella mikroekonomiska 
modeller beskrivs marknadsekonomin bestå av företag som vinstmaximerar, ett 
antagande som också beskriver agenten i ett företag (Heath, 2011, s. 125). Trots 
antagandet att företags välbefinnande korrelerar med individens välbefinnande innebär 
det inte att individens, ensam eller sammansatt i grupp, naturliga och spontana agerande 
är i företagets bästa intresse. Individens handlande beror på dess egen estimering av 
vilket utflöde av situationen som kommer innebära mesta möjliga belöning för 
individen och riskerar då att försumma den utgång som skulle vara i företagets bästa 
intresse (Heath, 2011, s. 125).  
 
Agentteorin är ursprungligen en finansiell teori och har traditionellt applicerats av 
ekonomiska skäl för att under senare del av 1900-talet ha utvecklats till att behandla och 
analysera altruistiska och sociala relationer inom företag och organisationer 
(Mustakallio et. al, 2012, s. 206). Vidare beskriver Mustakallio et. al (2012, s. 206) att 
relationerna i familjeföretag är av yttersta vikt eftersom ägare, styrelse och 
företagsledare tillhör samma ursprungliga familj och goda relationer kan hjälpa 
företaget att konstruera informella självstyrande kontrollmekanismer som kompletterar 
de formella system som är konstruerade för att behandla agent-principal-problematiken.  
 
Shukla et al. (2014, s. 101) menar att i familjeföretag uppenbaras agentteorin i tre olika 
grenar. Första grenen är den ursprungliga agent-principal-problematiken där agent och 
principal är skilda och ämnar att behandla konflikten som kan uppstå mellan 
företagsledarnas (agenten) agerande och ägarnas (principalernas) intresse, dock mildras 
effekterna av eventuella agent-principal-problem genom ägarstrukturen och den 
emotionella investeringen ägarfamiljen har i ett familjeföretag i de fall de är både ägare 
och ledare (Shukla et al., 2014, s. 104). 
 
Andra grenen är principal-principal-problematiken som tidigare beskrivits i denna 
studie och ämnar att behandla konflikten mellan ägare, antingen mellan majoritetsägare 
och minoritetsägare eller som inom de flesta familjeföretag mellan nära släkt och 
avlägsen släkt (Shukla et al., 2014, s. 101). Problem mellan principaler är vanligt 
förekommande då ägarfamiljen består av grundarens efterföljande generationer, ifall 
släktbanden vattnats ur kan det uppenbara sig i att fördelaktiga beslut och 
informationsasymmetri vinklas åt närmsta familjen och därigenom agerar principalerna 
inte i företagets bästa intresse (Shukla et al., 2014, s. 104).  
 
Tredje grenen, Behavioural agency model (BAM), fokuserar på att ägare i 
familjeföretag har andra riskpreferenser att ta hänsyn till och är därmed mindre 
riskbenägna än investerare i icke-familjeföretag (Shukla et al., 2014, s. 101). Likt den 
andra grenen fokuserar sig BAM på principalerna och de strategiska val och beslut 
relevanta för företagets fortlevnad där principalerna har incitament att prioritera sig 
själva och sin närmsta familj framför övrig släkt och externa ägares och därigenom 
framför företagets bästa (Shukla et al., 2014, s. 104).  
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För att implementera agentteorin i familjeföretag krävs att hänsyn tas för familjeföretags 
komplexitet och att det drivs av individer med känslokopplingar och starka sociala band 
jämfört med icke-familjeföretag. Studien kommer att analysera empirin med hjälp av 
agentteorins andra och tredje gren för att undersöka hur revisorn kan sänka, vad denna 
studie väljer att kalla, principalkostnader.      
 

3.1.2 Stewardship-teorin 
 
I kontrast till agentteorin så betraktar stewardship-teorin individen som någon som 
agerar för organisations intressen snarare än sina egna. Hernandez (2007, s.121) 
definierar stewardship som ett beteende där en individ tar ett stort personligt ansvar för 
en organisations långsiktiga välmående, och i förlängningen samhällets. Ett fokus på 
andra istället för en själv och ens egna individuella intressen är genomgående i 
litteraturen som förklarar stewardship-teorin (Hernandez, 2007, s. 122). En person som 
prioriterar det långsiktiga välmåendet hos en organisation istället för sina egna intressen 
påverkar dessutom människor i sin omgivning som influeras av det osjälviska beteendet 
(Hernandez, s. 121-122). Om en organisation har en stewardship-orienterad inriktning 
så inbegriper det att agentkostnader inte är något problem, istället för att rikta resurser 
till att motverka och försöka sänka dessa agentkostnader kan resurserna istället 
användas till att försöka maximera företagets prestationer (Corbetta & Salvatto, 2004, s. 
357). 
 
Studien av Davis et al. (2010, s. 1108-1110) visade ett signifikant stöd för att 
familjeföretag tenderar att skapa en företagskultur där anställda känner sig emotionellt 
involverade i företaget och influerar dem att dela företagets värderingar. 
Familjemedlemmar besitter en större sannolikhet att känna sig känslomässigt anknutna 
till företaget än icke-familjemedlemmar, men även icke-familjemedlemmar influerades i 
stor utsträckning av den kollektiva kulturen vilket ledde till en ökad sannolikhet att de 
delade företagets värderingar och agerade som stewards. Detta fenomen sträckte sig 
alltså över familjens gränser och påverkade icke-familjemedlemmar. 
 
Viktiga ingredienser vid skapandet av ett beteende i enlighet med stewardship-teorin är 
huruvida individen kan identifiera sig med organisationen och om det finns ett socialt 
ägandeskap (Wasserman, 2006, s. 962). Vidare förklarade Wasserman (2006, s. 962-
963) att ett socialt ägandeskap råder om en individ känner sig psykologiskt knuten till 
en organisation och ser organisationen som en del av sig själv i och med ägandeskapet. 
Hernandez (2007, s. 126) argumenterade för att ett socialt ägandeskap kan ha både 
positiva och negativa konsekvenser. Den positiva följden som kommer med ett socialt 
ägandeskap är att en stewardship-relation uppstår där individen agerar för 
organisationens långsiktiga välmående. En negativ följd som kan uppstå är att 
individens egna moraliska principer åsidosätts vilket kan leda till etiska implikationer. 
 
Stewardship-teorin har använts för att förklara de relationer och den kultur som råder 
inom ett familjeföretag. Stewardship inom ett familjeföretag leder till överlägsna 
framgångar kontra om det inte existerar i företaget (Davis et al., 2010, s. 1093).  
 
En välfungerande steward i ett familjeföretag är någon med ansvar som värnar om 
organisationens tillgångar och som vill att företaget ska vara välmående och stärkt när 
det ska passas vidare till nästa generation (Davis et al., 2010, s. 1093). Såväl nuvarande 
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som framtida familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar som är involverade i 
företaget gynnas om de personer med ansvarsfulla arbetsuppgifter i företaget motiveras 
av företagets framgångar snarare än att uppfylla sina egna, och aktieägarnas, själviska 
intressen (Eddleston & Kellermanns, 2007, s. 545-546). 
 
Stewardship-teorin är vanligt förekommande vid forskning om familjeföretag eftersom 
det tar hänsyn till de emotionella faktorer som familjeföretag ofta karaktäriseras av. 
Eftersom individer som agerar som stewards anses eftertraktansvärt inom familjeföretag 
kommer empirin analyseras med begreppet som stöd. Denna teori kan användas för att 
undersöka hur revisorer kan påverka principalkostnader och stödja skapandet av ett 
stewardship-orienterat förhållningssätt till företaget.  
 

3.2 Förväntningsgap 
 
Carl D. Liggio anses vara den första som år 1974 motiverade ett förväntningsgap inom 
revision och valde att definiera det som skillnaden mellan vad revisorerna och 
användarna av redovisningsinformationen förväntar sig att en oberoende revisor ska 
uträtta (Troberg & Viitanen, 1999, s. 1). Forskning har sedan dess försökt utveckla och 
komplettera definitionen samt etablera begreppet allmänt. Trots skiljaktigheter i 
åtskilliga försök att utveckla definitionen kvarstår kärnan av begreppet, nämligen att 
intressenter berättigade av informationen har avvikande uppfattningar jämfört med 
revisorer gällande revision.  
 
Monroe och Woodliff (1993, s. 62) definierade förväntningsgapet som skillnaden i 
uppfattningar mellan revisorer och allmänheten om de uppgifter och ansvar som 
ankommer på revisorer och budskapen av revisionsrapporter. De utvecklade 
definitionen till ett samhällsperspektiv och menade att intressenter är ett vidare begrepp 
eftersom en organisation eller företag kan ha direkt som indirekt påverkan i ett 
samhälle. I ett annat försök att förfina Liggios definition framställdes förväntningsgapet 
som skillnaden i synen på försäkringar mellan användare, de som förbereder revisorns 
material och revisorer av finansiella rapporter (Epstein & Geiger, 1994, s. 60). Denna 
definition syftar att återgå till intressenter i direkt anknytning till revisionsrapporter men 
väljer att utveckla revisorsdelen genom att inkorporera större del av revisionsprocessen.  
 
Porter (1993, s. 50) valde att beskriva förväntningsgapet som ett gap mellan samhällets 
förväntningar på revisorer och revisorers fullgörande av sin uppgift såsom det 
uppfattas av samhället. Det innebär att det handlar närmast om en jämförelse mellan 
vad revisorerna anser göra i olika intressenters ögon och intressenternas egna 
föreställningar om vad de förväntar sig av revisorerna. Porter (1993, s. 50) utökar sin 
definition genom att dela in förväntningsgapet i två komponenter, utförandegap och 
orimlighetsgap. Utförandegap behandlar förväntningar på revisorerna utifrån de 
gällande regelverk medan orimlighetsgap är det gap som uppstår mellan allmänhetens 
förväntningar på revisorn i form av vad de kan tänkas uppnå och vad revisorn möjligtvis 
kan åstadkomma (Porter, 1993, s. 50). Det innebär att det är problematiskt att revisorer 
och intressenter har delade meningar gällande revisorns arbetsutförande och kan ligga 
till grund för varför revisorsyrket ofta skuldbeläggs för att inte lyckas förvarna eller 
förhindra exempelvis bedrägerier och finanskrascher. Wolf (1999, s. 468) menar att 
fokuseringen på att definiera problemet är irrelevant då den gemensamma faktorn i 
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förväntningsgapet symboliserar det problematiska förhållandet mellan revisorer och 
intressenter.  
 
För att undersöka eventuella skiljaktiga förväntningar mellan rådgivande revisor och 
familjeföretag samt utveckla en förståelse kring det erbjudna och det efterfrågade 
kommer förväntningsgapet att implementeras i analys och slutsats. Studien väljer att 
beakta vad tidigare forskning kallar förväntningsgapets kärna och definierar 
förväntningsgapet enligt följande: skillnaden mellan vad revisorer och intressenter 
uppfattar att revisorer gör och/eller ska göra.  
 

3.3 Family Governance 
 
Företagsformen familjeföretag besitter unika karaktärsdrag som utgör källor för både 
positiva och negativa följder, hur dessa vårdas bestämmer företagets framgångar såväl 
som välmåendet hos familjemedlemmarnas relationer, deras relationer till de inblandade 
icke-familjemedlemmarna, och i förlängningen företagets relation till övriga samhället 
(Taguiri & Davis, 1996, s. 200-201).  
 
I ett familjeföretag kan det finnas en bred variation på vilket sätt de involverade 
personerna är delaktiga i företaget och de kan inneha olika roller. Taguiri och Davis 
(1996, s. 201) identifierade de tre olika polerna som utgör ett familjeföretag vilka är 
familjemedlemmar, ägare och själva företaget, där chefer och anställda ingår. 
Familjemedlemmar har huvudsakligen sina intressen i att de ska ha ekonomisk stabilitet 
och kunna bibehålla goda relationer med en enad familj. Traditionellt så innebär 
ägandeskap ett intresse av att företaget är välmående och genererar avkastning på det 
investerade kapitalet, de anställda inom företaget på chefspositioner har sina intressen i 
att förbättra verksamhetens effektivitet.  
 
Simultana roller kan alltså uppstå och en familjemedlem kan inneha tre stycken roller 
samtidigt, vilket illustreras i figur 2. Exempelvis kan en familjemedlem inneha aktier i 
företaget vilket gör personen till ägare samtidigt som hen kan ha en chefsposition i 
företaget, vilket illustreras som person 3 i figur 2. Detta medför att individen omfattas 
av plikter mot alla de tre polerna som identifierats. De enpols-involverade personerna 
illustreras av 1, 5 och 7 i figur 2 som är (1) familjemedlemmar utanför företaget och 
ägandeskapet, (5) anställda som varken ingår i familjen eller ägandeskapet respektive 
(7) ägare som varken ingår i familj eller är aktiva i företaget. De tvåpols-involverade 
personerna illustreras av 2, 4 och 6 i figur 2 som är (2) familjemedlemmar involverade i 
företaget men inte ägare, (4) familjemedlemmar med ägandeskap men inaktiva i 
företaget och (6) ägare involverade i företaget men utgör inte familj. Eftersom flera 
personer ofta sitter på simultana roller i ett familjeföretag kan ett effektivt samarbete 
utvecklas som bygger på tillit och en stor förståelse för varandra och varandras 
områden, beslutsfattandet kan ofta bli centraliserat till några få personer vilket öppnar 
möjligheten för att snabbt och diskret kunna ta operativa beslut som agerar för både 
företagets och familjens bästa (Taguiri & Davis, 1996, s. 201). I många fall medför det 
också att dessa personer känner sig starkt knutna till företaget och att deras personliga 
mål är att bidra till företagets välmående (Taguiri & Davis, 1996, s. 206). 
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Figur 2. Tre-cirkulärmodell av familjeföretagets parter 
 
De simultana rollerna med överlappningar mellan de tre sociala systemen kan utgöra en 
källa för negativa följder. Taguiri och Davis (1996, s. 202) förklarar att de sociala 
entiteterna kan inkräkta på varandras välmående, exempelvis kan avvägningar inom 
familjen innebära att åtgärder som hade varit bra för företaget ur ett objektivt perspektiv 
offras. Problem inom de olika entiteterna kan mixas ihop och leda till att infekterade 
konflikter uppstår där roten till konflikten blir svåridentifierad. De simultana rollerna 
kan även leda till en brist på objektivitet och en osund disciplin gällande vinstgenerering 
inom företaget, samt en känsla av att familjemedlemmar prioriteras bort av företagsskäl. 
 
De tre sociala system som är grunden till ett familjeföretag och samspelen mellan dem 
kan alltså medföra både positiva och negativa effekter. En fundamental utmaning för 
familjeföretagare är således att vårda dessa väl och försöka maximera de positiva 
effekterna, vilka kan öppna upp för gynnsamma möjligheter, samtidigt som de negativa 
konsekvenserna minimeras för att undvika skadliga effekter (Taguiri & Davis, 1996, s. 
206).  
 
Denna studien tar stöd av family governance för att precisera vad som upplevs 
väsentligt för familjeföretag samt skapa en djupare förståelse för dess komplexitet och 
därav använda det som grund. Figur 2 är integrerad i intervjuns frågeschema till 
familjeföretagare.  
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3.4 Successionsplan 
 
Enligt Dascher och Jens (1999, s. 2) existerar tre grundläggande komponenter för ett 
familjeföretag att lyckas med en succession:  
 

1. En vilja att överlämna företag (att grundaren/ägaren inser att en succession är 
nödvändig), 

2. Förmågan att utföra den viljan (en utvecklad plan innehållande juridiska, 
finansiella och ledarskaps aspekter), och 

3. Benägenheten för tilltänkta arvtagare att acceptera ansvaret som inbegriper 
med arvet (individuella målsättningar) 

 
En familjeföretagare, grundare eller tidigare övertagare av familjeföretag, kvarhåller 
vanligtvis en nära kontakt och kontroll över sitt företag på grund av sociala som 
protektionistiska faktorer (Dascher & Jens, 1999, s. 2). Familjeföretaget kan utgöra en 
social plattform för familjen att umgås och åstadkomma något tillsammans samt att 
familjen har integrerat sin identitet till företaget, vilket försvårar grundarens avträdelse 
eftersom det uppstått en stark personlig kontakt med företaget efter att under lång tid 
investerat hårt arbete. Dascher och Jens (1999, s. 2) beskriver att familjeföretagaren kan 
göra arvtagare och övriga intressenter av företaget en otjänst genom att vara onödigt 
protektionistisk. En familjeföretagare är medveten om riskerna en egenföretagare 
utsätter sig för och kan därför försöka skydda sina ättlingar genom att försöka behålla 
kontroll och ansvar för företaget. De ekonomiska och sociala konsekvenser till följd av 
eventuell konkurs av ett familjeföretag drabbar de som blivit beroende av företagets 
existens, vilka vanligtvis är ens närmaste släkt och kan ytterligare förklara varför 
familjeföretagaren kan utvecklas till att bli överbeskyddande.  
 
Dascher och Jens (1999, s. 2) och Almi Företagspartner (2016, s. 6) förespråkar behovet 
av skatteexperter vid utvecklandet av en successionsplan eftersom skattereglerna är 
komplicerade och kan leda till enorma konsekvenser för företaget och i vissa fall 
ödelägga ett företags finanser innan övertagaren ens hunnit etablera sin position i 
företaget. Vidare följer en fördjupning av de situationer som kan uppstå för de 
avgränsade familjeföretagen denna studie ämnar att undersöka. 
 
Enligt Lag om ändring i ärvdabalken (SFS 2004:1340) avskaffades arvsskatten 2005 
vilket underlättade generationsskiften för familjeföretag. Det till trots anser många 
familjeföretagare att problematik återstår främst för de många små och medelstora 
familjeföretag som uppfyller definitionen av ett fåmansbolag. Fåmansbolag är ett 
aktiebolag med fyra eller färre delägare som tillsammans äger majoriteten av 
aktieinnehavet (Skatteverket, 2017). Fåmansbolag omfattas av beskattningsreglerna, de 
så kallade 3:12 reglerna, som utifrån ett företagarperspektiv anses enligt många 
missgynna ett generationsskifte. Richter och Warglo (2016) menar att det idag är mer 
skatteeffektivt att sälja företaget via bolag till extern part eller till och med att lägga ned 
företaget hellre än att genomföra ett generationsskifte.  
 
De gällande 3:12 reglerna sammanfattas i följande stycke. Differensen mellan 
försäljningslikviden och anskaffningsvärdet utgör en vinst som ska beskattas (Almi 
Företagspartner, 2016, s. 8). För fåmansbolag appliceras inte den vanliga kapitalskatten 
om 30 % utan beskattningen sker i tre skikt. De tre skikten baseras utifrån ett beräknat 
gränsbelopp.  
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Gränsbelopp = Anskaffningsvärdet x (Statslåneräntan + 9 %) 

 
1. Vinst inom gränsbeloppet beskattas med 20 % 
2. Vinst utöver gränsbeloppet upp till 100 inkomstbasbelopp beskattas i 

inkomstslaget tjänst upp till 57 % 
3. Vinst över 100 inkomstbasbelopp beskattas till 30 % 

(Almi Företagspartner, 2016, s. 8) 
 
De tre skikten kompletteras ytterligare med justeringar för lönesummor, sparad 
utdelning, sambeskattning med närstående säljare och lägre skatt vid visst externt 
ägande (Almi Företagspartner, 2016, s. 8). Skattereglerna är komplicerade med många 
rörliga komponenter och kan därför påverka valet av ägarbyte varpå Dascher och Jens 
(1999, s. 2) samt Almi Företagspartner (2016, s. 6) är eniga om att rådgivning är 
nödvändig.  
 
Vidare beskriver Almi Företagspartner (2016, s. 5) att generationsskifte kan ske genom 
att företag överlåts i form av aktier i ett aktiebolag, andelarna i ett handelsbolag eller 
genom att så kallat inkråm, ett företags tillgångar och skulder, överlåts. I ett 
handelsbolag innebär en överlåtelse att arvtagaren även överlåts ansvaret för den 
tidigare ägarens åtaganden (Almi Företagspartner, 2016, s. 5). En överlåtelse av inkråm 
innebär ett annorlunda ansvarsövertagande, utöver det som regleras i överlåtelseavtalet 
ansvarar inte övertagaren för företagets tidigare åtaganden vilket innebär att 
överlåtelseavtalet bör inkludera anställningskontrakt och övriga kontrakt vitala för 
verksamheten (Almi Företagspartner, 2016, s. 5). Vid en överlåtelse av företag som 
bedrivits som enskild firma så är det alltid inkråmet som överlåts. Vidare är det 
övertagaren som beslutar vilken företagsform inkråmet ska placeras i, det är således 
inget som hindrar att föra över inkråmet från en enskild firma till ett aktiebolag (Almi 
Företagspartner, 2016, s. 5).  
 
Beskattning till följd av en överlåtelse är beroende på värderingen av aktierna eller 
inkråmet. Efter 2004 års beslutande av avskaffning av gåvoskatten innebär det således 
ingen konsekvens för övertagaren. Priset på aktierna kan däremot delvis karaktäriseras 
som gåva, ifall värderingen understiger marknadsvärdet är underlaget för beskattningen 
det pris överlåtaren erhölls (Almi Företagspartner, 2016, s. 4). Ifall överlåtelsen av 
inkråmet från ett aktiebolag sker i form av gåva kan det uppfylla kriteriet att 
överlåtandet beskattas som utdelning och således kan aktiebolaget bli erhållen för 
uttagsbeskattning (Almi Företagspartner, 2016, s. 4).  
 
Den sista grundläggande punkten enligt Dascher och Jens (1999, s. 2) är att undersöka 
den tilltänkta arvingens intresse och målsättningar och ifall de överensstämmer med vad 
företaget är i behov av. Efterföljande generationer kan ha skiljaktiga intressen och 
målsättningar än vad som förväntas av deras överlåtare (Dascher & Jens, 1999, s. 2). 
För att undvika att företaget överlämnas motvilligt krävs en noggrant utvecklad plan. 
Aspekter att beakta är ifall arvingen ska vara aktiv eller inaktiv ägare eller ledare i 
företaget, om arvet innebär att arvingen ska vidta att bedriva verksamheten i enlighet 
med vad som gjorts alternativt om arvet innebär inkråmöverlämning med arvingens fria 
förfoganderätt (Dascher & Jens, 1999, s. 2).   
 
En succession bör planeras i god tid för att bearbeta dessa frågor och tillhandahålla 
strategiska lösningar på de eventuella problem som kan uppstå. Genom att beakta de 
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ovan nämnda aspekter anser Dascher och Jens (1999, s. 3) och Almi Företagspartner 
(2016, s. 9-10) att en succession riskminimeras.  
 
Med detta som stöd undersöks problematiken kring familjeföretags successioner inom 
familj enligt vad tidigare forskning anser vara problem-, respektive framgångsfaktorer. 
Genom att implementera externa påverkande faktorer och övriga ägarbyten i form av 
successioner kan teorin möjliggöra studien att tillhandahålla ett nyanserat perspektiv.  
 

3.5 Revisionsbranschens utveckling i Sverige 
 
Genom att redogöra en historisk återblick i hur revisionsbranschen befästes i Sverige 
och hur den har utvecklats över tid kan en större förståelse alstras kring varför den ser ut 
som den gör i dagsläget och vilka samhällskrafter som har format den. Detta är 
intressant för studien eftersom det ger en stabil kunskapsgrund för reflektion kring den 
rådgivande rollen som revisorer intar för många företag på dagens marknad, inte minst 
för familjeföretag som tenderar att ha nära relationer med sin revisor.  
 
1800-1895 Revisionstjänsten introduceras och Sveriges industrialiseringsprocess 
tar vid 
Under första hälften av 1800-talet infördes bestämmelser om revision i 
bolagsordningarna för de aktiebolag som bildades i Sverige. Den första 
aktiebolagslagen som utformades 1848 innehöll inga specifika föreskrifter om revision 
men den introducerade begränsad ansvarighet för ägarna till sådana bolag vilket 
skapade nya möjligheter att tillförskaffa sig kapital. Auktorisationssystemet utgjorde en 
grund i den nya lagen och innebar att regeringen prövade varje aktiebolagsordning och 
fastställde de bestämmelser som skulle gälla för verksamheten i företaget. (Wallerstedt, 
2009, s. 22) 
 
I samband med industrisamhällets genombrott i Sverige runt 1900-talets början ökade 
kapitalbehovet som en följd av det stora antalet bolagsbildningar. Intresset för 
kreditgivning blev allt större och tillkomsten av aktiebolagsinstitutionen i samband med 
den välfungerande kapitalmarknaden som växte fram var vital för bildandet av nya 
företag. Med aktiebolag som en juridisk plattform där ägande och företagande 
separerades uppstod behovet av ett säkerställande att de investerade medlen utnyttjades 
på ett betryggande sätt. Behovet av en försäkrande mekanism som garanterade 
principalerna att deras agenter kontrollerades uppstod och revision tog allt mer plats för 
att fylla behovet. (Wallerstedt, 2009, s. 22-23) 
 
1895 - 1910 Moderna revisionsbranschen etableras i Sverige 
I takt med att ett växande antal aktiebolag bildades i Sverige under slutet av 1800-talet 
så utvecklades revisionsprofessionen hastigt som en följd av de kommersiella intressen 
som uppstod kring företagen (Wallerstedt, 2009, s. 23). Tillkomsten av aktiebolagslagen 
1895 innebar att det för första gången ställdes krav på att minst en revisor skulle 
tillsättas i ett aktiebolag (Svanström, 2008, s. 2). Det dröjde fram till slutet av 1800-talet 
innan revision utgjordes till en heltidstjänst och innan dess var de som utövade revision 
i regel lekmannarevisorer som utförde arbetet som en bisyssla vid sidan om sina 
ordinarie arbeten (Wallerstedt, 2009, s. 23). Dessa personer utsågs vid 
aktiebolagsstämmor och det fanns inga kvalifikationskrav som revisorerna skulle 
uppfylla, de personer som tillsattes var allmänt respekterade personer som ansågs ha 
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tillräcklig kunskap om bokföring och hade goda relationer till ledningen eller 
huvudägaren i bolaget (Svanström, 2008, s. 2). 
 
1910-1950 Professionen upplever en organisk tillväxt med turbulenta inslag 
Första halvan av 1900-talet innebar en organisk tillväxt för revisorsbranschen som följd 
av samhällsutvecklingen där allt fler företag tog form. År 1912 så auktoriserades 
Sveriges första revisorer och 1923 fanns det sammanlagt 27 stycken aktiva 
auktoriserade revisorer (Wallerstedt, 2009, s. 63-72). Tidigare var normen att revision 
bedrevs i egen regi men under 1920-talet började rötterna till det som idag utgör de 
stora revisionsbolagen i Sverige att uppstå (Wallerstedt, 2009, s. 102).  
 
Professionen var fortfarande under en utvecklingsfas och de uppgifter som ingick i 
tjänsten reviderades successivt. Den nya aktiebolagslagen som författats 1910 trädde i 
kraft två år senare och innehöll tydliga uppmaningar om hur en revision borde 
genomföras (Wallerstedt, 2009, s. 73). Lagen utformade ett ramverk som fungerade som 
ett positivt stöd för tjänstemän men bemöttes även med kritik. Jan Johansson som hade 
arbetat som revisor på Öhrlings revisionsbyrå menade att instruktionerna förespråkade 
en kostsam totalgranskningsfilosofi (Wallerstedt, 2009, s. 74). 
 
I efterdyningarna av Kreugerkraschen år 1932 var branschens trovärdighet starkt 
ifrågasatt och en turbulent period för professionen var att vänta, allvarlig kritik riktades 
mot revisionsinstitutionen och olika åtgärder utfärdades för att i största mån försvara 
och skydda de auktoriserade revisorernas legitimitet på den svenska marknaden 
(Wallerstedt, 2009, s. 139). Efter den turbulenta perioden som uppstått lades mer fokus 
på revisorns oberoende och hur valet av revisorer skulle utses, revisorn skulle ha en 
självständig ställning i förhållande till bolagsledningen (Wallerstedt, 2009, s. 155). 
Gällande revisorns tjänst riktades större fokus mot granskningsprocessen där sökande, 
upptäckande och förhindrande av eventuella förskingringar prioriterades (Wallerstedt, 
2009, s. 156). 
 
1950-1990 Revisorernas ställning stärks och fokus skiftas från detaljgranskning 
En modernisering av revisionsmetoderna påbörjades under 1950-talet i de större 
svenska revisionsbyråerna och granskningens fokus försköts successivt från 
siffergranskning till den interna kontrollen hos företag (Wallerstedt, 2009, s. 174-175). 
Den totalgranskningsfilosofi som hade bedrivits byttes i större utsträckning mot 
systematiska stickprovskontroller (Wallerstedt, 2009, s. 74). Ansvars- och 
befogenhetsområdena för befattningshavarna definierades tydligare än tidigare, 
fastställda arbetsordningar, ansvars- och arbetsfördelningar utfärdades och den tidigare 
använda detaljgranskningen övergavs (Wallerstedt, 2009, s. 177-178). 
 
Branschen fortsatte växa i hög takt och det fanns stort behov av revisiontjänsterna. 
Under perioden 1961-1971 växte de största revisionsfirmorna både genom 
nyanställningar och förvärv av mindre byråer, antalet FAR-revisorer ökade från 59 
stycken år 1932 till 364 stycken år 1971 (Wallerstedt, 2009, s. 196-198). Under 1960-
talet började dessutom allt fler arbetsgrupper som arbetade för att stärka revisorernas 
ställning att ta form. Det interna arbetet med kunskapsutveckling tog fart inom FAR och 
en revisionskommitté tillsattes 1964 (Wallerstedt, 2009, s. 165-171).  
 
Mellan 1970-1980 hade beståndet av antalet aktiebolag stagnerat och utvecklingen stod 
relativt still vilket återspeglades i revisionsbranschen (Wallerstedt, 2009, s. 207). År 
1983 lagstiftades att alla svenska aktiebolag skulle revideras av en auktoriserad eller 
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godkänd revisor, detta i samband med att antalet aktiebolag ökade ledde till en snabb 
utveckling för revisionsbyråerna (Wallerstedt, 2009, s. 207-208). 
 
1973 tillsatte FAR en utredning om hur revisorsyrket potentiellt kunde ändras i 
framtiden. Den egentliga revisionen ansågs vara huvudsysslan fast mer inslag av 
tjänster som inte hade direkt revisionskaraktär väntades. Denna prognos medförde en 
attraktiv bild av revisionsyrket där mer rådgivning ingick, vilket ansågs värderas av 
kunder och hjälpa rekryteringen av goda medarbetare för revisionsbyråerna. 
(Wallerstedt, 2009, s. 238-239) 
 
1990-Nutid Branschen internationaliseras och tjänsteutbudet utökas 
Riktningen som redovisning- och revisionsbranschen är på väg i har blivit allt mer 
beroende av vad som händer internationellt som följd av den harmonisering som skett 
på den internationella arenan de senaste decennierna (Wallerstedt, 2009, s. 287-288). 
Trenden i revisionsbranschen i början av 1990-talet var att lönsamheten blev mindre 
som följd av att branschen hade mognat och konkurrensen blivit hårdare (Beattie et al., 
1999, s. 67-68). För att besvara förändringarna började revisionsbyråerna söka 
mervärden genom att utöka sitt tjänsteutbud (Beattie et al., 1999, s. 68). Dåtidens åtta 
marknadsledande revisionsbyråer var pionjärerna bland revisionsbyråer att utveckla 
tjänsteutbudet och erbjuda organisatorisk, juridisk, finansiell och strategisk rådgivning 
till sina klienter (Greenwood et al., 2002, s. 58). Snart följdes de åtta stora av mindre 
revisionsbyråer som olikt de marknadsledande revisionsbyråerna hade stramare resurser 
och försökte därför etablera sig genom att specialisera sig och erbjuda nischad 
rådgivning inom olika företagsfält (Greenwood et al., 2002, s. 58). 
 
En studie av NUTEK (2000, s. 33) visade att bland små och medelstora företag i 
Sverige så var banktjänstemän och revisorer i särklass de mest använda rådgivarna. 
Klarskov (1988, s. 532) fann i sina studier att revisorsprofessionen medvetet utvecklade 
sina tjänster att fungera som en ekonomisk samtalspartner snarare än en renodlad 
granskare. Svanström (2008, s. 265-266) belyser att revisorer i nära kundrelationer kan 
bekanta sig med företaget och dess verksamhet om den utför tjänster utöver det 
traditionella granskandet vilket öppnar möjligheten för synergieffekter där både 
kvaliteten på rådgivningen och revisionen upplevs som högre.  
 
Detta skifte i revisionsbranschens utveckling som karaktäriserades av att revisorerna 
antog en mer rådgivande roll var något som banade väg för positiva effekter på 
marknaden. Samarbetet mellan revisionsbyråer och familjeföretag, som präglas av nära 
relationer, har gynnats av de senaste decenniernas utveckling där revisor generellt intar 
en mer aktivt rådgivande roll hos sin kundkrets. 
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4. Praktisk metod 

Detta kapitel syftar att tillhandahålla detaljer om studiens urval, val av intervjuobjekt, 
tillgång och bortfall och datainsamlingsmetod vilket ger en introduktion till vilka källor 
empirin samlats från och valens koppling till studiens syfte. Vidare beskrivs de 
intervjumetoder som antagits, intervjuernas förberedelser, den intervjuguide som 
nyttjats och själva intervjuernas genomförande. Avslutningsvis beskrivs empirins 
efterbehandling i form av transkribering och kodning enligt den tidigare valda 
vetenskapliga strategin, samt de etiska aspekter som beaktats under processens gång. 
 

4.1 Urval 
 
Bryman och Bell (2013, s. 190) förklarar begreppet urval som en del av en population, 
där en population kan vara en fullständig grupp, exempelvis en grupp människor, 
organisation, folkslag etc. Syftet med urval är att den ska representera populationen och 
således krävs det mindre prestation av en studie för att kunna generalisera en hel 
population. Motsvarigheten skulle vara att studera en total population men Saunders et 
al. (2009, s. 210) menar att för de flesta studier och dess syfte är det en omöjlighet. 
Vidare beskriver Saunders et al. (2009, s. 210) att det är nödvändigt med urval eftersom 
en datainsamling och analys av en total population, beroende på populationens storlek, 
är oregerlig och tids-, penga-, och tillgänglighetskrävande.  
 
För att empirin ska vara generaliserbar krävs att urvalet är representativ populationen 
och att det är beroende på valet av urvalsteknik och studiens slag (Bryman & Bell, 
2013, s. 189). Urvalsteknikerna kan fördelas i två olika grupper, sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval (Saunders et al., 2009, s. 213).  
 
Bryman och Bell (2013, s. 190) förklarar att ett sannolikhetsurval är ett sådant urval 
som är gjord på slumpmässig grund, vilket innebär att alla enheter i populationen har 
lika stor sannolikhet att bli utvald. Syftet är att eliminera den mänskliga faktorn vid ett 
urval för att inte erhålla missvisande empiri. Ett icke-sannolikhetsurval är ett urval gjord 
på andra sätt än slumpmässig grund, vilket innebär att vissa enheter i populationen har 
större chans att bli utvald (Bryman & Bell, 2013, s. 190). Saunders et al. (2009, s. 213) 
menar att det är dock möjligt att generalisera empirin oberoende val av 
urvalsteknikernas två huvudgrupper i en kvalitativ studie men däremot inte möjligt att 
besvara forskningsfrågor som kräver statistiska slutsatser för att generalisera egenskaper 
i en population.  
 
Sannolikhetsurval är mer lämplig vid kvantitativ forskning som ämnar att undersöka 
och testa hypoteser och därigenom generalisera utifrån empirin, vilket innebär att icke-
sannolikhetsurval är mer lämpligt för kvalitativ forskning som i större utsträckning 
tvingas beakta de eventuella respondenternas tillgänglighet motsatt kvantitativ 
forskning (Marschan-Piekkari & Welch, 2004, s. 495-496).  
 
Bryman och Bell (2013, s. 204) beskriver att inom huvudgruppen icke-
sannolikhetsurval existerar tre olika tekniker; bekvämlighetsurval, kedjeurval och 
kvoturval.  
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Bekvämlighetsurval innebär att urvalet består av enheter ur populationen som råkar vara 
forskaren tillgänglig (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Kedjeurval är i viss del ett slags 
bekvämlighetsurval eftersom tekniken ämnar att bilda en kedjereaktion mellan 
respondenter, att ett mindre urval respondenter kontaktas för att de ska hänvisa 
forskaren vidare till ytterligare eventuella respondenter (Bryman & Bell, 2013, s. 206-
207). Kvoturval ämnar att finna ett ur populationen representativt urval genom att 
basera urvalet utifrån olika kategorier, exempelvis kön, ålder, socioekonomisk status, 
eftersom forskaren väljer kategorier kategoriseras således kvoturval som ett icke-
sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013, s. 207-208). 
 
Vi har valt att i denna studie använda oss av ett icke-sannolikhetsurval eftersom det 
enligt litteraturen anses vara den mest lämpade metod att använda vid kvalitativ 
forskning och att det möjliggör friheten att välja respondenter efter vad vi anser kan 
tillföra relevant empiri. Studiens tillvägagångssätt för att finna respondenter kan 
närmast likna ett kedjeurval eftersom vi utifrån en centrerad grupp relevanta 
respondenter blivit hänvisade till ytterligare respondenter av väsentlighet för studien.  
 

4.1.1 Val av intervjuobjekt 
 
Valet av respondenter har utgått från ett antal kvalifikationskrav som utvecklats utifrån 
studiens problemformulering, syfte och perspektiv. Vid studiens uppstartsfas inleddes 
kontakt med en erfaren auktoriserad revisor som specialiserat sig för familjeföretag för 
att erhålla en djupare förståelse och ta del av personens praktiska kunskap inom 
ämnesområdet. I samverkan med denna kontakt byggdes även ett ramverk av kriterier i 
sökandet av relevanta respondenter för att säkerställa att respondenterna är passande för 
studien. Eftersom studiens problemformulering, syfte och perspektiv inbegriper 
rådgivande revisorer och familjeföretag inbegriper således även respondentkriterierna 
det. Tillvägagångssättet stärker att vi valt ett icke-sannolikhetsurval med kedjeurval som 
teknik. 
 
För att finna passande respondenter har följande kriterier formulerats: revisorn ska vara 
eller ha varit auktoriserad revisor, ska ha erfarenhet av familjeföretag och rådgett 
familjeföretag samt vara eller ha varit verksam i Sverige.  
 
För att finna relevanta familjeföretagare krävs att följande kriterier ska vara uppfyllda: 
familjeföretaget ska uppfylla alternativt ha uppfyllt studiens valda definition av 
företagsformen (se avsnitt 1.2) samt vara onoterat och ha sitt säte i Sverige. 
Tillsammans med tidigare nämnda kriterier krävs att responderande familjeföretagare är 
eller har varit en del av ett familjeföretag i form av ägare, ledare, grundare eller 
arvtagare. 
 

4.1.2 Tillgång och bortfall 
 
Tillsammans med denna studies handledare skapades kontakt med en erfaren 
auktoriserad revisor (se avsnitt 4.1.1) vilket fungerade som startpunkt vid sökandet av 
respondenter. Med hjälp av den erfarne auktoriserade revisorns kontaktnät erhölls 
kontaktuppgifter till personer som var av intresse för studien. Utöver att utveckla 
kvalifikationskrav för respondenter och informera om relevanta personer för vår studie 
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var den erfarne auktoriserade revisorns roll i urvalsprocessen utspelad. Initial kontakt 
med de personer som ansågs relevanta för studien togs via telefon och mejl (se bilaga 1) 
för att undersöka om intresset var ömsesidigt, om så bekräftades följdes uppföljning via 
mejl för att bestämma tid och plats för intervju samt tillhandahålla respondenten 
information om intervjun (se bilaga 2).  
 
Totalt kontaktades fem stycken revisorer, en nekade på grund av bristande intresse, en 
accepterade men valdes bort eftersom den inte uppfyllde våra kriterier för deltagande 
revisorer (se avsnitt 4.1.1) varav 3 slutligen accepterade vår förfrågan och ställde upp 
som respondenter.  
 
Totalt har åtta stycken familjeföretagare kontaktats. Två stycken söktes via telefon och 
mail utan att kontakt lyckades inledas. En föll bort eftersom den inte lyckades finna tid 
för oss. Ursprungligen bokades 5 stycken intervjuer men totalt genomfördes tre stycken. 
De två som föll bort var inbokade telefonintervjuer som vid avtalad tid hade fått 
förhinder att genomföra intervjun vid tillfället. Vid upprepade misslyckade försök till 
fortsatt kontakt från vår sida med den ena, beslutade vi att gå vidare med andra 
respondenter. Det andra bortfallet som meddelade förhinder, meddelade detta strax före 
avtalad tid för att först visa sig vara tillgänglig för intervju i mitten av maj 2017. Den 
nya avtalade tidpunkten för intervju accepterades men avbokades senare då teoretisk 
mättnad för studien var uppnådd (se avsnitt 4.3.4). 
 

4.2 Datainsamling 
 
Det finns olika tillvägagångssätt för att samla in data, exempelvis via intervjuer, 
observationer eller information och fakta publicerad i vetenskaplig litteratur. Data kan 
delas in i två olika kategorier, nämligen primärdata och sekundärdata (Zikmund et. al, 
2013, s. 160).  
 
Sekundärdata är data insamlad och bearbetad av andra forskare i andra studier 
(Zikmund et. al, 2013, s. 160). Saunders (2009, s 318) menar att sekundärdata är 
tillämplig för studier med beskrivande eller förklarande forskningsansatser och kan 
bestå av både kvantitativt som kvalitativt data. Sekundärdata är ofta mer tillgängligt och 
mindre tidskrävande än primärdata, som är baserad på insamlad subjektiv data från 
respondenter, främst gällande teknologiskt förvarad data som vanligtvis är enkel och 
smidig att använda (Zikmund et. al, 2013, s. 160). Användandet av en mindre 
tidskrävande och mer tillgänglig data betyder med andra ord att forskare ges en större 
möjlighet att bearbeta större mängd data jämfört med om forskarna skulle använda sig 
av primärdatainsamling. Det finns dock även nackdelar med sekundärdata. Zikmund et. 
al (2013, s. 160) menar att användande av sekundärdata tagen från sin ursprungliga 
studie kan innebära komplikationer då problemformuleringen, syften, 
forskningsinstrument, perspektiv och antaganden i sorteringen och kodningen av datat 
kan skilja sig åt mellan den ursprungliga och den tilltänkta studien och därav måste 
användbarheten av datat ifrågasättas. Data anses ofta ha begränsad livslängd och 
utdateras fort, därför bör datans aktualitet undersökas före användning.  För denna 
studie skiljer sig även forskningsansatserna mot de Zikmund et al (2013, s. 160) anser 
vara tillämpliga sekundärdata.  
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Hox och Boeije (2005, s. 593) beskriver primärdata som data insamlad för att besvara 
en specifik problemformulering och använder sig av tillvägagångssätt mest lämpade för 
den specifika studien. Det insamlade primärdatan adderas i kunskapsbanker för att 
kunna användas i vidare studier men då i form av sekundärdata (Hox & Boeije, 2005, s. 
593). Primärdatainsamling möjliggör för forskaren att utveckla de insamlingsmetoder, 
urval och frågor undersökningen ska behandla vilket innebär att datat är anpassat efter 
att besvara problemformuleringen utifrån studiens syfte i enlighet med vad forskaren 
själv anser vara bästa möjliga sätt. Hox och Boeije (2005, s. 594) menar att insamling 
och analysering av primärdata är ofta tidskrävande och kostsamt att genomföra. 
 
Genom att överväga de för- och nackdelar som blivit diskuterade tidigare i detta avsnitt 
har denna studie valt att samla in primärdata. Motiveringen inbegriper att det inom 
studiens valda ämne existerar ett empiriskt gap (se avsnitt 1.7) och att sekundärdata 
användbar för att besvara denna studies problemformulering inte fanns att 
tillhandahålla. Denna studie syftar att undersöka uppfattningar om samarbetet utifrån 
både revisorers som familjeföretagare i onoterade bolags perspektiv, med erfarenhet och 
säte i Sverige vilket begränsade sekundärdatasökningarna. Den sekundärdatan som 
resulterades av sökningarna kunde analyseras för att sedan förkastas då de bedömdes 
vara oanvändbara i denna studie. Eftersom denna studie syftar att förstå synergin mellan 
revisor och familjeföretagare anses en direkt kontakt med respondenter vara att föredra.  
 
Det finns tre metoder för att samla in primärdata; observation, enkätstudie och 
intervjustudie. Observationer är bäst tillämpad i studier som ämnar att undersöka 
beteenden och hur testpersoner agerar i speciella situationer (Saunders et al., 2009, s. 
288). Detta görs genom att systematiskt observera, kamerainspelning, beskrivning, 
analysering och tydning av personers beteenden eller ageranden (Saunders et al., 2009, 
s. 288). Observation som metod att samla in primärdata anses inte tillämpbar eftersom 
studien inte avser att följa revisorer eller familjeföretagare i deras vardagliga arbete eller 
undersöka ett visst beteende i de två undersökningsgrupperna. 
 
Enkätundersökningar är en annan metod för insamling av primärdata. Instinktivt 
relateras enkätundersökningar till kvantitativa studier men kan även innefatta kvalitativa 
studier men då i form av strukturerade intervjuer som följer en förutbestämd 
ordningsföljd (Saunders et al., 2009, s. 361). Studier som ämnar att förstå eller 
undersöka ett fenomen ges sällan fördel av förutbestämt svarsmönster och specifika 
frågeställningar då förstående och undersökande ansats kräver ett bredare utrymme för 
reflektioner och utläggande svar för att generera en rättvis bild av fenomenet (Saunders 
et al., 2009, s. 362). Enkätundersökningar är mest tillämpliga i studier som ämnar att 
beskriva ett fenomen eller förklara ett orsak-verkan-förhållande mellan olika variabler 
(Saunders et al., 2009, s. 362). Eftersom denna studie är kvalitativ och ämnar att 
undersöka revisorns roll i familjeföretag inför ett ägarbyte genom att förstå denna 
symbios anses enkätundersökningar som metod vara otjänlig att generera relevant 
empiri. 
 
Den tredje och sista metoden för att samla in primärdata är via intervjustudier. En 
intervju är en avsiktlig diskussion mellan två eller flera parter. Syftet med en intervju är 
att samla in meningsfull empiri som är studiens problemformulering, syfte och valda 
forskningsstrategi relevant (Saunders et al., 2009, s. 318). Enligt Saunders et al. (2009, 
s. 324) är personer i höga positioner i företag eller organisationer mer benägna att 
deltaga i en intervju snarare än att deltaga i enkätundersökningar. Vidare betonar 
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Saunders et al. (2009, s. 324) vikten i att intervjumoderatorn är aktiv i intervjun för att 
vid behov be respondenten om ytterligare förklaringar eller reflektioner, detta för att 
tillhandahålla empiri som intervjumoderatorn begriper och således använder rättvist. 
Intervjustudier är bäst lämpad för kvalitativa studier som ämnar att förstå eller 
undersöka ett fenomen (Saunders et al., 2009, s. 323-324). Intervjustudier som metod 
för insamling av primärdata anses vara den mest passande metoden för denna studie 
som ämnar att bygga en förståelse om hur revisorns roll i ett familjeföretag inför ett 
ägarbyte upplevs.  
 

4.3 Intervjuer 
 
Enligt Saunders et al. (2009, s. 318) bör en intervju vara utformad att relatera till 
studiens problemformulering, syfte och forskningsstrategi för att kunna revidera 
respondenternas svar och således utforska empirin ifall den är studien tillräcklig, 
alternativt om djupare intervju krävs för att besvara studiens problemformulering och 
uppfylla dess syfte utifrån den valda forskningsstrategin.  
 
Denna studies valda forskningsstrategi är Grounded theory och Narrative Inquiry (se 
avsnitt 2.6) således krävs att intervjuerna genomförs på ett sådant sätt som delvis stödjer 
kvalitativ induktiv metod samt ger utrymme för respondenternas personliga 
uppfattningar. Följande avsnitt behandlar studiens valda intervjumetod baserad utifrån 
definierade problemformuleringen, syftet samt valda forskningsstrategi. Följande avsnitt 
redogör för intervjuernas tillvägagångssätt samt hur dess empiri behandlats i 
transkriberingen.  
 

4.3.1 Intervjumetoder 
 
Saunders et al. (2009, s. 320) beskriver att inom kvalitativ forskning kan intervjuer vara 
strukturerade, ostrukturerade alternativt en kombination av dessa två och att ens val är 
beroende av studiens problemformulering, syfte samt forskningsstrategi. I valet av 
intervjumetod bör således forskaren reflektera kring vilken typ av empiri som är mest 
gynnsam studien, om studien söker ja-, nej-svar vilket antyder en strukturerad 
intervjuform alternativt om studien söker förklarande empiri om det undersökta ämnet 
vilket antyder en ostrukturerad intervjuform. Saunders et al. (2009, s. 320) beskriver tre 
typer av intervjumetoder; strukturerad, semistrukturerad och djupintervju.  
 
Bryman och Bell (2013, s. 215) beskriver att en strukturerad intervjumetod, även kallad 
standardiserad intervju, utgår från ett bestämt frågeschema som syftar på att samtliga 
intervjuer genomförs utifrån samma kontext. Målet med detta tillvägagångssätt är att 
samtliga respondenter utsätts för samma frågor varpå det är grundläggande att frågorna 
formuleras identiskt i samtliga intervjuer för att på så sätt tillhandahålla jämförande 
svar. Metoden utgår från att respondenternas reaktioner är identiska och är enbart 
beroende av hur frågorna ställs. I en strukturerad intervjumetod är frågorna ofta mycket 
specifika och erbjuder respondenten svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013, s. 215). En 
strukturerad intervjuform innebär ett socialt samspel mellan intervjuare och respondent 
vilket möjliggör intervjuare att söka svar på sådant som man inte kunde fått svar på via 
en enkät. Metoden syftar det till trots att tillhandahålla kvantifierbar empiri och anses 
därför enligt Saunders et al. (2009, s. 320) vara mest lämpad inom kvantitativ forskning. 
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Strukturerad intervjumetod kan användas inom kvalitativ forskning men är då mest 
passande för forskningsdesign som är beskrivande eller förklarande Saunders et al. 
(2009, s. 323).  
 
Bryman och Bell (2013, s. 218) beskriver att i en semi-strukturerad intervju, del av icke-
standardiserade metoder, använder intervjuaren sig av ett så kallat frågeschema, en lista 
med frågor. Skillnaden mellan strukturerad och semi-strukturerad intervjumetod är att i 
den senare kan frågornas ordningsföljd i frågeschemat variera beroende på samspelet 
mellan intervjuaren och respondenten (Bryman & Bell, 2013, s. 218). Det möjliggör 
utrymme för intervjuaren att ställa uppföljningsfrågor på de övergripande frågorna 
vilket i sin tur ger respondenten möjligheten att utveckla samt för sin del ställa frågor 
till intervjuaren. En semi-strukturerad intervjumetod uppmuntrar därmed till en mer 
naturlig konversation än den strukturerade intervjumetoden. Saunders (2009, s. 320) 
menar att i denna metod används sällan klara svarsalternativ och frågornas 
ospecificerade ordningsföljd möjliggör i högre grad intervjuaren till nya upptäckter 
kring det undersökta ämnet samt att intervjuaren kan ställa nya frågor som väckts under 
tidigare intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer används således inom studier som 
syftar att förstå egenskaper eller fenomen och utforska ämnen som saknar eller har 
begränsad tidigare forskning (Saunders et al., 2013, s. 323).  
 
Den tredje och sista metoden för kvalitativa intervjustudier är djupintervju, också den en 
del av icke-standardiserade metoder. Saunders et al. (2009, s. 321) beskriver 
djupintervju som en informell form eftersom intervjun inte baseras på frågelistor eller 
övergripande frågescheman. Istället är frågorna som ställs abstrakta och baserade på 
definitionen av ämnet studien ämnar att undersöka (Saunders et al., 2009, s. 321). 
Intervjuformen möjliggör för respondenten att fritt diskutera medan intervjuaren 
ansvarar för att återkoppla till ämnet (Saunders et al., 2009, s. 321) och kan närmast 
efterlikna en naturlig ämnesinriktad konversation. Denna metod anses enligt Bryman 
och Bell (2013, s. 218) vara mest lämpad i studier som berör färre frågeställningar men 
på ett mer ingående sätt. Metoden möjliggör således respondenten att dela med sig av 
det som den anser vara relevant och intressant för studien vilket i sin tur möjliggör att 
den insamlade empirin innehåller information och aspekter som för studien och dess 
forskare ovetande. Djupintervjuer är förknippade med studier som syftar att vara 
utforskande (Saunders, 2013, s. 323). 
 
Denna studies valda forskningsansats och forskningsdesign är induktiv (se avsnitt 2.4) 
respektive utforskande (se avsnitt 2.7). Tidigare nämnt i detta avsnitt så ämnar den 
strukturerade metoden att kvantifiera respondenternas svar samt vara beskrivande eller 
förklarande. Att applicera denna metod talar emot studiens syfte då tanken inte är att 
genom kvantifierbart data beskriva eller förklara synergin mellan en rådgivande revisor 
och familjeföretag inför ett ägarbyte utan istället att förstå denna synergi. Därför väljer 
vi att istället använda oss av en icke-standardiserad metod. En intervju kan uppfylla 
studiens syfte att samla in empiri relevant för att besvara studiens problemformulering 
samt uppfylla dess syfte, däremot söker vi svar på specifika frågeställningar vi anser är 
relevanta för att tillhandahålla studien med tillräcklig empiri. För att möjliggöra 
respondenten att själv bidra med information och aspekter utöver våra frågor samt 
uppfylla studiens syfte att vara utforskande anses den semi-strukturerade 
intervjumetoden vara bäst lämpad. 
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4.3.2 Intervjuförberedelser 
 
I samband att kontakten med eventuella respondenter inleddes, författades ett 
informationsbrev (se bilaga 2) i enlighet med Saunders et al. (2009, s. 191) etiska 
riktlinjer av vad ett informationsbrev bör innehålla. Etiska riktlinjer att beakta enligt 
Saunders et al. (2009, s. 191) är exempelvis att informera respondenten om dennes 
anonymitet, hur lång tid intervjun kan tänkas ta samt vilka ämnesområden intervjun 
kommer beröra. Informationsbrevet skickades ut till alla respondenter i god tid för att 
säkerställa deras förståelse av vad deras medverkan skulle innebära. Däremot skickades 
inte intervjuguiden ut i förtid till respondenterna, detta för att undvika att respondenten 
planerade svar på specifika frågor och istället öka sannolikheten att erhålla 
sanningsenliga spontana svar utifrån deras personliga uppfattningar.  
 

4.3.3 Intervjuguide 
 
En intervjuguide gör det möjligt för forskarna att få information om hur de intervjuade 
upplever sin sociala verklighet samtidigt som det rymmer flexibilitet i intervjuns 
utförande (Bryman & Bell, 2013, s. 482). Vid skapandet av en intervjuguide bör 
frågeställningarna struktureras i en ordning som uppfattas som logisk för deltagarna 
med en lättförståelig språkanvändning (Saunders et al., 2012, s. 329). Intervjuguiden 
kan fungera som stöd för att skaffa sig en bild av vad intervjupersonerna upplever som 
viktigt kring de teman som undersöks, frågorna kan således undersöka de teman som 
anses intressanta för studien samt innehålla flexibiliteten att låta intervjupersonernas 
resonemang styra riktningen på intervjun (Bryman & Bell, 2013, s. 483). 
 
Intervjuguiden som har konstruerats för intervjuernas utförande (se bilaga 3) bygger 
huvudsakligen på öppna frågeställningar. Inledningsvis omfattar guiden frågor av sluten 
karaktär för att få vetskap om intervjupersonernas akademiska bakgrund och 
affärsmässiga erfarenheter. Efter bakgrundsfrågorna går frågeställningarna över till en 
mer öppen karaktär för att undersöka de teman som anses intressanta för studiens syfte. 
Ändamålet med att ställa öppna frågor var att uppmuntra deltagarna till att fritt berätta 
om deras erfarenheter i enlighet med forskningstrategin Narrative Inquiry. De frågor 
som ställdes går ej att hitta svar på i tidigare forskning och riktar sig mot att utforska 
deltagarnas subjektiva åsikter.  
 
Frågorna är skrivna på svenska och har vissa inslag av terminologi som är vanligt 
förekommande i företagsekonomiska sammanhang. Eftersom intervjupersonerna är 
införstådda i dessa sammanhang fanns en god kunskapsgrund för frågornas teman. I 
utvecklandet av intervjumallen involverades en extern person som deltog i en 
pilotstudie där intervjun prövades. En pilotstudie kan fungera konstruktivt eftersom 
intervjuerna får en extern granskning där det tydliggörs om frågeställningarnas 
ordningsföljd är i behov av justering samt om retoriken behöver omformuleras (Bryman 
& Bell, 2013, s. 277). Personen i fråga besitter över 30 års erfarenhet av arbete som 
revisor och är specialiserad på familjeföretag vilket gav trovärdighet till den 
återkoppling som mottogs och användes för att bearbeta intervjuguiden. 
 
Eftersom studien syftar till att tillhandahålla både revisorns och familjeföretagarens 
perspektiv på hur revisorns rådgivande roll upplevs inför ett familjeföretags ägarbyte 
har intervjupersonerna delats in i de två grupperna; revisorer och familjeföretagare. 
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Frågeställningarna bygger på studiens övergripande forskningsfråga samt underfrågor. 
Liknande teman har berörts för de båda intressegrupperna, men för att undersöka deras 
olika perspektiv har frågorna modifierats beroende på grupptillhörighet och därav finns 
det två olika avsnitt i intervjumallen beroende på grupptillhörighet som behandlar 
samma ämnen ställda utifrån vardera grupps perspektiv. 
 
Intervjuguidens valda teman fungerade som utgångspunkter vid intervjutillfällena och 
skapade referenspunkter där svaren kan generaliseras mellan deltagarna. Vi som 
intervjuare agerade som aktiva lyssnare där följdfrågor ställdes för att få tankegångar 
förtydligade i vissa fall, för att underlätta intervjupersonernas resonemang ändrades 
ordningsföljden av intervjufrågorna vid behov för att intervjuerna skulle kunna följa en 
naturlig gång där deltagarna fick ge uttömmande svar. Intervjuguiden innehåller även 
underfrågor som enbart ställdes i de fall de ansågs relevanta och kunde tillföra 
användbar information till studien. 
 

4.3.4 Genomförande av intervju 
 
I samband med den initiala kontakten med intervjupersonerna blev de informerade om 
att intervjun var beräknad till 45 minuter. Längden på intervjuerna varierade beroende 
på svarens utförlighet samt mängden egna narrativa exemplifieringar som gavs av 
respondenterna. Vi som intervjuare spelade också en roll vid intervjutillfällena beroende 
på hur många följdfrågor som togs upp och förtydliganden som efterfrågades. De flesta 
intervjuerna stämde dock bra överens med tidsberäkningen. 
 
Intervjuerna tog form av både fysiska möten med respondenterna samt telefonintervjuer. 
I den utsträckning det var möjligt arrangerades personliga möten. Av praktiska skäl 
hölls vissa av intervjuerna över telefon som en följd av att studien har en nationell 
avgränsning och vissa av respondenterna var bosatta i andra kommuner. Saunders et al. 
(2012, s. 349) beskriver att telefonintervjuer är en effektiv metod för datainsamling i fall 
då möjligheten till personliga möten är begränsad av geografiska avstånd och skulle 
medföra stora investeringar av kostnader och tid. Vidare förklaras att telefonintervjuer 
kan föra med sig nackdelar som att respondenten kan vara mindre benägen att investera 
tid i intervjun där uttömmande svar formuleras, samt tolkning av kroppsspråket mellan 
de involverade går förlorad som vid ett personligt möte bland annat hade indikerat hur 
långt intervjupersonerna bör driva frågeställningar kopplat till vissa ämnen (Saunders et 
al., 2012, s. 349). Bryman och Bell (2013, s. 220-222) argumenterar istället för att 
telefonintervjuer fått en höjd status vad gäller representativitet relativt mot personliga 
möten på senare tid tack vare dess fördelar, exempelvis så minskar telefonintervjuer 
risken för att intervjupersonen påverkas av intervjuarens närvaro och anpassar sina svar 
utifrån vad de tror intervjuaren uppskattar. 
 
I den berörda studien tros ingen problematik med generaliserbarheten mellan de olika 
tillvägagångssätten trots deras för- och nackdelar ha uppstått. Eventuellt kan differenser 
enligt de tidigare beskrivna skillnaderna på personliga möten och telefonintervjuer 
uppstått under studiens gång. För att minska denna risk har respondenterna fått ta del av 
samma information inför intervjuerna samt en överenskommelse med samtliga 
respondenter om återkoppling vid behov av förtydliganden av deras bidragande empiri. 
 Längden på intervjun, som var uppskattat till 45 minuter, kan anses relativt kort i 
forskningssammanhang vilket minskar risken för skillnader i engagemang. Under 
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studiens gång upplevdes datainsamlingen välbalanserad och fri från skevheter med de 
olika intervjumetoderna. 
 
Tabell 3 redovisar de deltagande revisorerna i studien, för att skydda respondenternas 
identitet är de tilldelade individuella bokstavskoder. Tabell 3 presenterar 
respondenternas geografiska tillhörighet, profession och arbetslivserfarenhet för att 
påvisa deras relevans för denna studie.  
 
Tabell 3. Förteckning av deltagande revisorer 

Respondent Län Profession Erfarenhet Intervjutid Datum 

A Västerbotten F.d. Auktoriserad 
revisor 

35-40 år 44 min 2017-03-
21 

B Västerbotten F.d. Auktoriserad 
revisor 

35-40 år 49 min 2017-03-
22 

C Norrbotten Auktoriserad 
revisor 

15-20 år 41 min 2017-03-
29 

 
I tabell 4 redovisas de deltagande familjeföretagarna i studien. De deltagande 
familjeföretagarna är tilldelade individuella bokstavskoder, för att underlätta för 
användarna av denna studien används bokstäver i det nedre skiktet av alfabetet för 
denna respondentgrupp. Tabell 4 redovisar respondenternas geografiska tillhörighet, 
respondenternas personliga uppfattning av dess position i familjeföretaget enligt 
Taguiris och Davis modell (se figur 2, avsnitt 3.3), ålder presenterad i ospecifika siffror 
samt generationstillhörighet av familjens företagande. De deltagande familjeföretagarna 
är personer i tre olika stadier av ett ägarbyte, respondent X är grundare av ett 
familjeföretag med nuvarande externt ägandeskap, Y är övertagare i genomfört 
generationsskifte och Z är överlämnande part i ett generationsskifte. För att säkerställa 
anonymitetskravet har samtliga respondenter själva delgivit acceptans att presenteras i 
enlighet med tabell 3 och tabell 4.  
 
Tabell 4. Förteckning av deltagande familjeföretagare 

Respondent Län Position Ålder 
(år) 

Generation Intervjutid Datum 

X Västerbotten 3 55-60 1 44 min 2017-03-
22 

Y Västerbotten 3 30-35 3 52 min 2017-04-
07 

Z Västerbotten 3 65-70 1 54 min 2017-04-
12 
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Bryman och Bell (2013, s. 580) beskriver att en studie uppnått teoretisk mättnad då 
ytterligare insamling av data och granskning av data inte bidrar studien till ny vetskap. 
Vidare är det forskarna till studien som avgör när data och granskning anses vara 
tillräcklig, med andra ord när studien uppnått teoretisk mättnad.  
 
Genom möjligheten att intervjua frispråkiga revisorer med erfarenhet av rådgivning till 
just familjeföretag anses ytterligare intervjuer av denna art vara överflödig. De 
deltagande revisorerna anses ha delgivit uppriktiga svar baserade på långa 
arbetslivserfarenheter och personliga uppfattningar. De deltagande revisorerna anses 
tillsammans ha bidragit med ett fullt tillräckligt perspektiv och empiri för att uppfylla 
denna studies ändamål.  
 
De deltagande familjeföretagarna har möjliggjort studien en inblick i deras perspektiv 
samt vad de anser om generationsskiften och dess eventuella upplevda problematik. 
Genom att intervjua familjeföretagare i tre olika stadier, (X) en som valt bort 
generationsskifte och sålt till extern part, (Y) en som nyligen varit övertagande part i ett 
generationsskifte och (Z) en som är överlämnande part i ett generationsskifte, har de 
tillsammans bidragit att skapa ett nyanserat perspektiv för studien. Det insamlade datat 
anses enligt denna studiens författare erhålla tillräcklig empiri att besvara, möjliggöra en 
djupare insikt och förstå studiens undersökta problem och därav uppfylla studiens syfte. 
 

4.4 Transkribering 
 
Att spela in och transkribera intervjuer är en vanligt förekommande metod vid kvalitativ 
forskning, det möjliggör en fullständig redogörelse av de utbyten som framförts under 
en intervju (Bryman & Bell, 2013, s. 489). Vid en inspelad intervju ges frågeställaren en 
ökad möjlighet att följa upp resonemang under intervjuns gång med synpunkter och 
följdfrågor eftersom det inte finns någon distraktion i form av att intervjuaren behöver 
föra anteckningar. (Bryman & Bell, 2013, s. 215). 
 
Saunders et al. (2012, s. 485) förklarar att transkriberingsprocessen i en kvalitativ studie 
omfattar vissa utmaningar. Utöver att det är en tidskrävande process så bör forskaren 
försöka återge den ton som vissa argument framförs i eftersom den icke-verbala 
kommunikationen kan vara en viktig del av en intervju. En korrekt återspegling av en 
intervju kan behöva omfatta mer än bara de specifika orden som används. En timmes 
inspelad intervju brukar beräknas ta 6-10 timmar att transkribera. Därför kan forskaren 
med fördel transkribera intervjun inom närstående tid efter den enskilda intervjuns 
genomförande för att hålla arbetsbördan på en rimlig nivå. 
 
Att löpande transkribera intervjuer är ofta en förutsättning för att tidsmässigt få ihop 
studien men kan också möjliggöra djupare och nya insikter i vidare intervjuer (Bryman 
& Bell, 2013, s. 492). Att successivt transkribera och utföra intervjuer möjliggör bättre 
empiri eftersom att intervjuaren kan få nya insikter och information och därigenom 
utveckla efterföljande intervjuer och fördjupa sig i fenomen som blivit aktuella under de 
tidigare intervjuerna. I enlighet med denna motivering har vi under denna studies 
datainsamling successivt transkriberat från det första intervjutillfället.  
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4.5 Dataanalys 
 
Kvalitativa intervjuer utvecklas snabbt till en omfattande mängd data eftersom det 
härrör från intervjuer som ofta bygger på beskrivningar och respondentens utläggningar 
(Bryman & Bell, 2013, s. 574). Denscombe (2007, s. 303) framhåller betydelsen att 
göra empirin hanterbar och fortsätter att kodning av empirin är en grundförutsättning för 
forskaren att vidare kunna använda det insamlade materialet och kunna utveckla 
analyser och slutsatser. 
 
Grounded Theory är enligt Bryman och Bell (2013, s. 574) den mest framträdande 
ansatsen vid dataanalys i kvalitativ forskning. Utöver Grounded Theory används även 
Narrative Inquiry som denna studies forskningsstrategier vilka har båda motiverats 
tidigare i denna studie (se avsnitt 2.6).  
 

4.5.1 Grounded Theory - kodning 
 
Grounded Theory som metod strävar efter att utveckla teoretisk förståelse av insamlad 
empiri och är ett synsätt som är iterativt och rekursivt vilket enligt Bryman och Bell 
(2013, s. 579) betyder att insamling och analys av data sker parallellt och i en 
växelverkan med varandra. Genom att applicera Grounded Theory kodning innebär att 
de ursprungliga kategorierna, etiketterna, namnen som analytiker placerat datat i kan 
förändras under analysens process (Denscombe, 2007, s. 107). För att analysens 
arbetssätt ska vara i enlighet med vald forskningsansats bör därför forskare bemöta datat 
med ett öppet sinne och vetskap att förändring av analysens kategorier och ursprungliga 
analytiska aspekter är en möjlighet under analysprocessen. Bryman och Bell (2013, s. 
580) förklarar att det finns tre olika former av kodning inom Grounded theory; öppen 
kodning, axial kodning och selektiv kodning.  
 
Öppen kodning innebär att forskaren bryter ned data i beståndsdelar, jämför datat och 
kategoriserar datat för att generera begrepp som sedan omformuleras till slutliga 
kategorier (Bryman & Bell, 2013, s. 580). Axial kodning beskrivs som ett komplement 
till öppen kodning där man kopplar kategorierna genererade från den öppna kodningen 
och sedan för dem samman (Denscombe, 2007, s. 107). Genom att koppla kodningen 
till diverse kontexter eller mönster kan man knyta ihop dessa kategorier (Bryman & 
Bell, 2013, s. 580). Slutligen den selektiva kodning, vilket innebär att en kärnkategori 
väljs ut för att utforma en central ram eller en röd tråd för beskrivningen (Bryman & 
Bell, 2013, s. 580). Genom att välja en kärnkategori kan man sedan systematiskt relatera 
den till övriga kategorier, validera dessa relationer mellan kategorierna och komplettera 
med kategorier för att undersöka vad som behöver bearbetas och utvecklas (Bryman & 
Bell, 2013, s. 580).  
 
Eftersom en stor mängd data samlades in från intervjuerna ansågs öppen kodning 
fungera som en god start för att systematiskt bearbeta datan. I enlighet med Grounded 
Theory påbörjades den öppna kodningen i samband med transkriberingen av 
intervjuerna. Under processens gång växte teman fram där empirin fördelades och 
utgjorde en grund för jämförelser mellan de olika respondenternas resonemang. 
Studiens två olika intressegrupper, revisorer och familjeföretagare, har kodats som 
separata grupper vilket lett till att vissa differenser finns i deras olika teman. De 
liknande frågeställningarna, ställda utifrån vardera grupps perspektiv enligt 
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intervjuguiden, gav förutsättningarna att i stor grad ha samma teman för de olika 
grupperna vilket är fördelaktigt för jämförbarheten. Efter att den öppna kodningen var 
verkställd fördes empirins teman samman enligt den axiala kodningen och överrubriker 
skapades. I tabell 5 presenteras en översiktlig bild av hur empirin har organiserats. 
 
Tabell 5. Empirins tilldelade teman 

 Tema Tillämpning 
Familjeföretag 

Tillämpning 
Revisorer 

 
Syn på 

familjeföretag 

Definition � � 

Egenskaper att 
beakta 

� � 

Konflikter  � 

 

Revisorns Roll 

Ansvarsområde  � 

Användningsområde �  

Rådgivning  � 

Relation � � 

Brister �  

 

Ägarbyte 

Successionsplanering  � 

Succession �  

Problemfaktorer � � 

Ägarbyte till extern 
part 

 � 

Vision & 
Externaliteter 

Framtidssyn � � 

Externaliteter � � 
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4.6 Etiska aspekter vid datainsamling 
 
De etiska frågeställningarna som är aktuella i en forskningsprocess spelar en 
betydelsefull roll under en studies genomförande och förutsätter etisk integritet från 
forskarna (Saunders et al., 2012, s. 187). Saunders et al. (2012, s. 188) beskriver att 
studiens genomförande kan representeras av en tidslinje som kan delas in i fem faser. 
Dessa är formulering av forskningsfrågan, design av undersökningen och erhållande av 
access, datainsamling, processande och lagring av data och dataanalys och 
redogörelse.  
 
De flesta etiska dilemman är av generell karaktär för en hel studies process och berörs 
redan under en studies planeringsfas (Saunders et. al, 2012, s. 236-237). Detta är något 
som beaktats i studiens tidiga fas och de etiska principer som redan definierats (se 
avsnitt 2.11) har utgjort ett fundament för hela studiens genomförande. 
 
I fasen formulering av forskningsfrågan definierades de etiska principer som nämns i 
avsnitt 2.11. Dessa principer har tydligt kommunicerats till de respondenter som deltagit 
i studien under fasen design av undersökningen och erhållande av access. Genom att 
formulera ett informationsbrev som har skickats ut till alla deltagare inför deras 
intervjutillfälle har de informerats om studiens syfte och dess moment, samt att deras 
deltagande är frivilligt och om att de när som helst kan avbryta intervjun. På så vis fick 
respondenterna en uppfattning av studiens karaktär och hur genomförandet skulle gå till 
vilket uppfyller informationskravet och samtyckeskravet. Under korrespondensen 
belystes faktumet att förfrågan var öppen så ingen skulle känna påtryckningar att delta i 
studien. 
 
Under själva datainsamlingen upprätthölls de löften som respondenterna utlovats och 
enbart sanningsenlig information förmedlades enligt principen falska förespeglingar. De 
hade vetskap om Konfidentialitets- och anonymitetskravet och vid frågeställningarna 
gavs de tid att besvara i sitt egna tempo. Respondenterna fick möjligheten att lyfta 
frågor och synpunkter på intervjuns innehåll. De uppmuntrades även att komma med 
feedback på oss som modererade intervjun för att vi skulle få vetskap om eventuella 
förbättringsåtgärder till kommande intervjuer. 
 
Efter intervjutillfällena har de etiska principerna fortsatt hållas uppfyllda. I enlighet med 
nyttjandekravet har empirin enbart använts till forskningsändamålet som förmedlades 
till respondenterna. Under fasen processande och lagring av data har de inspelade 
intervjuerna förvarats på lösenordsskyddade enheter som enbart vi som forskare av 
denna studie haft tillgång till. Under fasen dataanalys och redogörelse har fokus riktats 
på att ge en objektiv redogörelse av den insamlade empirin. Forskarens objektivitet är 
vital vid analyseringen av insamlad data för att en klarsynt bild ska ges där empirin inte 
feltolkas, en brist på objektivitet riskerar att förvrida de slutsatser och eventuella 
rekommendationer som forskningen genererar (Saunders et. al, 2012, s. 199). I studiens 
resultatdel har fokus därav riktats mot att ge en objektiv och rättvisande bild av 
respondenternas förmedlade åsikter och erfarenheter. 
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5. Empiri 

I det här kapitlet presenteras en redogörelse av den insamlade empirin. Inledningsvis 
ges en introduktion till de omständigheter som råder vid presentationen av empirin och 
dess struktur. Detta följs av två olika avsnitt där revisorernas perspektiv först 
presenteras följt av familjeföretagarnas. Varje avsnitt grenas ut i de överrubriker och 
teman som definierats vid kodningen enligt Grounded theory. 
 

5.1 Resultatredovisning 
 
Ändamålet med detta kapitel är att på ett schematiskt och objektivt sätt presentera den 
insamlade empirin som samlats in vid intervjutillfällena. I enlighet med de 
metodologiska val som antagits i studien är avsikten att ge en nyanserad bild av såväl 
revisorernas som familjeföretagarnas uppfattning av de frågeställningar som behandlats. 
Vid presentationen av de båda intervjugruppernas resonemang har fokus riktats på att 
framföra en klarsynt bild av empirin där objektivitet fungerat som ledord från oss i 
rollen som författare. 
 
Intervjumetoden var semi-strukturerad och majoriteten av frågeställningarna var av 
öppen karaktär vilket tillät intervjuerna en viss frihet. Som följd av intervjuguidens 
öppna frågor där intervjupersonernas fria berättande uppmuntrades enligt Narrative 
Inquiry kunde vissa av de givna svaren länkas samman och gå in i varandra. Svar som ej 
ansågs relevanta för studiens syfte filtrerades bort i samband med kodningen och de 
följdfrågor som uppkom under intervjutillfällena kunde differentiera beroende på 
intervjuns riktning. Följande kapitel har organiserats enligt de teman och överrubriker 
som definierades vid kodningen enligt Grounded Theory. I avsnitt 5.2 presenteras 
revisorernas svar vilket följs av familjeföretagarnas i avsnitt 5.3. 
 

5.2 Revisorernas perspektiv 
 

5.2.1 Syn på familjeföretag 
 
Definition 
 
Enligt samtliga respondenter existerar ingen allmänt vedertagen definition av 
familjeföretag varken inom revisionsbranschen eller i de organisationer respondenterna 
varit, eller är, verksamma. A menade att en definition är något litteraturen och 
företagsekonomisk forskning söker men ännu inte fastställt och formulerar följande; 
“Det är säkert som ni har sett i litteraturen någonting som man fortsätter svamla efter, 
vad ett familjeföretag faktiskt är och för mig själv har den viktigaste utgångspunkten 
varit att definiera hur ägarstrukturen och de som äger företaget ser det som ett 
familjeföretag, då är det ett familjeföretag”. Respondenternas personliga definitioner av 
familjeföretag har överensstämmande faktorer; A, B och C ansåg att ägarstrukturen i 
företaget är den viktigaste utgångspunkten för att fastställa om det är ett familjeföretag 
eller inte. B menade att ett familjeföretag är ett företag som ägs och där alla väsentliga 
beslut, exempelvis om finansieringen av verksamheten, i huvudsak tas inom en eller 
möjligtvis ett par familjer beroende på om verksamheten blivit ärvd i flera generationer 
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vilket kan resultera i att ägandet blivit fördelat bland ättlingar till den ursprungliga 
grundaren. C ansåg att ett familjeföretag är ett ägarlett företag, där ägaren/ägarna även 
finns med i den operativa ledningen. A ansåg att om ett företag utger sig för att vara ett 
familjeföretag, då är det ett familjeföretag. 
 

Egenskaper att beakta 
 
Samtliga respondenter upplevde väsentliga skillnader mellan familjeföretag och icke-
familjeföretag. C menade att familjeföretag i större utsträckning än icke-familjeföretag 
utgör levebrödsföretag, ett enmansföretag med anställd som i huvudsak bedrivs för att 
skapa sysselsättning och generera tillräcklig inkomst för anställdas och ägares 
överlevnad, motsvarigheten inom övrig företagskultur skulle vara ideella organisationer 
berättade C. A diskuterade familjeföretag och levebrödsföretag men påpekar att det 
inom företagsekonomisk forskning existerar en gränsdragning, ett levebrödsföretag med 
fler än fyra anställda bör istället utgöra och definieras som ett familjeföretag för att 
kunna särskilja dessa två företagstyper. Vidare menade C att skillnader existerar i 
arbetet mot familjeföretag som icke-familjeföretag, i sistnämnda arbetar man som 
revisor mot tjänstemän som vanligtvis inte har samma privatekonomiska intresse i sitt 
företag och säger följande; “Icke-familjeföretag då är det ju tjänstemän man pratar och 
resonerar med så det är ju inte deras egna “börs” som det egentligen handlar om. 
Kontra familjeföretag då är det ju deras egna pengar det egentligen handlar om, där är 
den stora skillnaden”. Enligt A urskiljer sig familjeföretag mot övriga genom att 
inbegripa andra fokusområden. Vidare fortsatte A med att ett familjeföretag i grunden 
kan vara ett aktiebolag på samma sätt som ett traditionellt flerägt aktiebolag där bolaget 
är i centrum, men att familjeföretag kräver ett vidare spektrum. Utöver fokuseringen på 
bolaget kräver ägarfrågor, family governance-rådgivning och även ägarnas 
privatekonomi uppmärksamhet.  
 
B ansåg att det traditionella revisionsarbetet i form av granskning var likartad mellan 
familje- och icke-familjeföretag. B såg skillnader i den administrativa uppstyrningen av 
revisionsarbetet, att icke-familjeföretag i större utsträckning är centraliserade och har en 
mer strikt tidsram och tydligt angivna fokusområden än familjeföretag.  
 

Konflikter  
 
Respondenterna resonerade kring den eventuella problematiken att familjeföretag styrs 
av personer med stark personlig och ekonomisk investering i sin verksamhet. C 
berättade om personliga erfarenheter av medling i konflikter mellan familjemedlemmar 
och menade att det kan vara en besvärlig situation att tillsammans med familj eller släkt 
bedriva verksamhet. Vidare förklarade C att upplevd särbehandling kan resultera i 
konflikter, då exempelvis problemlösningar som utmynnat i sakligt rättvisa beslut men 
där någon inblandad upplevt sig känslomässigt försummad. Respondent C beskrev att 
om det är fler än en person inblandad i beslut eller problemlösningar så är det flera 
känslor och tankar som ska överensstämma och att finna ett idealiskt beslut eller 
perfekta lösningar är mycket svårt, om inte omöjligt i vissa fall. Enligt C måste därför 
en revisor i ovan beskrivna situationer förbli opartisk i konflikter för att bistå 
familjeföretaget på bästa möjliga sätt. C sade följande om saken; “Om man ställer 
frågan till någon tidigare ägare eller familjemedlem så kan de ha uppfattat att de blivit 
särbehandlade. Jag försöker se det ur ett objektivt synsätt och tycker att det på något 
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sätt rent matematiskt kanske blivit rätt men sen om det blivit rätt känslomässigt är en 
annan fråga. Men det är klart, är det fler än en person inblandad så är det flera känslor 
och tankar som ska stämma överens och det är klart att det inte kommer stämma 
överens till 100 %, så är det ju”.  
 
A har erfarit att vanliga källor till konflikter i familjeföretag utgörs av frågeställningar 
som kan kategoriseras inom det teoretiska begreppet family governance. Exempelvis 
vilka familjemedlemmar/närstående som ska erhålla andelar av företaget och ha 
beslutanderätt vid ett generationsskifte. C ansåg att nära relationer där man förstår vad 
kunden tycker, tänker och vill på lång sikt ger bättre förutsättningar till rådgivningen 
som ges i rollen som revisor. A för även ett resonemang om vikten av förståelse 
familjeföretagarna emellan om deras olika mål med verksamheten samt deras personliga 
målsättningar för att undvika problematik och exemplifierade följande “Ett typiskt fall 
är en relation mellan föräldrar och barn där man, vilket jag har råkat ut för många 
gånger, har helt olika uppfattningar om vad man har för mål med tillvaron, vad man 
har för mål med framtiden inom familjens företag. Därför att man inte har pratat”. 
Både A och B poängterade vikten av att diskutera dessa frågor i förtid för att minska 
risken för intressekonflikter. Enligt B är fullständig rättvisa omöjlig att uppnå men att 
målsättningen bör åtminstone vara att förankra beslut och lösningar med samtliga 
inblandade för att försäkra att de förstår och accepterar det valda beslutet eller 
lösningen. 
 

5.2.2 Revisorns roll - rådgivning 
 
Ansvarsområde 
 
Enligt A har revisorn det ansvar familjeföretaget tilldelar revisorn. A menade att 
beroende på om familjeföretaget anställer revisorn att enbart utföra traditionellt 
revisionsarbete utgår dess ansvarsområde utifrån gällande lagstiftning och god 
revisionssed men i de fall familjeföretaget söker revisorn att bli företagets trusted 
business advisor täcker ansvarsområdet även detta. C förklarade den rådgivande 
revisorns ansvar enligt följande; “Ansvaret, tycker jag, om man utifrån perspektivet att 
vara en bra rådgivare då tycker jag att man har ansvaret att lyfta fram de 
valmöjligheter som finns och de konsekvenser som de får för de inblandade. Sen är det 
så att som rådgivare så ska man inte ta några beslut så ur det perspektivet har man inte 
ansvar.” C menade att revisorn som allmän rådgivare ofta har ett kunskapsövertag både 
från sitt egna perspektiv samt att familjeföretagarna ser det så, revisorns ansvar bör 
därför efterfölja denna förväntning. A och C påpekade att ansvarsområdet avtalas i 
inledningsfasen av samarbetet, i form av uppdragsbrev. A menade att det är 
grundläggande för ett lyckat samarbete att fastställa så att det tydligt framgår vad ens 
åtagande som anställd revisor och som anställd revisionsbyrå är. Enligt B ansvarar 
revisorn för att värna om ägarens intressen samtidigt som hänsyn tas till företaget och 
dess intressenter.  
 
Angående om revisorn har ett ansvar att lyfta frågor om framtida ägarbyten för att 
familjeföretagarna ska påbörja sina förberedelser i god tid ansåg respondenterna att man 
som revisor spelar en viktig roll. B ansåg att revisorn ansvarar för att påtala vikten av 
planeringen inför ett ägarbyte men att planeringen måste vara förankrad hos ägaren själv 
eftersom revisorn inte kan ta beslut om det ska ske eller ej. Vidare resonerade B att det 



49 

är viktigt att ta itu med sådana frågor medan familjeföretagaren lever och har förstånd 
att fatta bra beslut så dessa frågor inte lämnas över till nästa generation utan att det finns 
någon plan. A ansåg att det är revisorns ansvar att väcka frågan eftersom man bör värna 
om kontinuitet i bolaget, om familjeföretagarna inte är intresserade av att föra 
diskussioner kring ämnet är det dock något man får acceptera. C tyckte att man har ett 
ansvar som revisor att lyfta dessa frågor men samtidigt måste vara beredd att respektera 
kundens önskemål vid eventuellt uteblivet intresse eftersom det inte är ett måste att 
generationsskifta.  
 

Rådgivning 
 
Respondent A och C menade att de tillsammans med deras respektive organisationer 
erbjuder familjeföretag rådgivning inom allt som kan tänkas tillhandahållas dem och 
vara av intresse. B menade att den rådgivning som främst efterfrågas av familjeföretag 
är skatterelaterad rådgivning vilket även A och C instämde. A valde att uttrycka det som 
att hens organisation tillhandahåller allt ifrån de traditionella tjänsterna; revision och 
redovisning till ett bredare tjänsteutbud innehållande skatterådgivning, family 
governance-rådgivning samt även IT-rådgivning. A betonade en oro för just family 
governance-rådgivning vilken är av betydelsefull vikt för familjeföretag, främst inför 
generationsskiftesplanering. A sade följande; “Gällande family governance, det är inte 
alla revisorer som har ägnat sig åt det eller faktiskt har kunskapen för det, det är 
istället väldigt få som har riktig kunskap när man frågar om family governance”. A 
fortsatte med att revisionsbyråer i allmänhet bör åtgärda kunskapsbristen genom att 
kvalificera rådgivare med interna utbildningar. Enligt C är värdering av verksamheten 
en viktig del för att tillhandahålla familjeföretag underlag vid eventuellt ägarskifte, både 
i form av generationsskifte, ifall tilltänkta arvingar har delade meningar om företaget 
ska ärvas, bedrivas eller säljas, eller vid en direktförsäljning för att tillhandahålla ägaren 
med rättvis ersättning.   
 
Vid frågan om de arbetade proaktivt för att erbjuda familjeföretagarna mer rådgivning 
svarade alla respondenter att det var något de gjort i sina arbeten. A angav glädjen i att 
få arbeta med rådgivning till familjeföretag som en anledning till att erbjuda mertjänster 
och vidare samarbeten. B angav att ett proaktivt arbetssätt framför allt är viktigt vid 
planeringen inför generationsskiften och kommenterar att det är något hen kontinuerligt 
försökt lyfta fram i över 15 år utan respons hos vissa företag. Vidare menade B att det 
nu är högaktuellt med successionsrådgivning då de, som hen väljer att kalla, 
entreprenöriella 40-talisterna behöver agera kring successionsfrågor och påpekade att 
planeringen bör påbörjas minst fem år innan pension. C tyckte att det är en viktig del i 
revisorns jobb att försöka jobba proaktivt även om det inte alltid lyckas. C uttryckte att 
revisorn bör ligga i framkant med att informera kunderna om nyheter som kan påverka 
dem så deras agerande kan förberedas. C exemplifierade med de, vid intervjutillfället, 
aktuella ändringsförslagen på 3:12 regelverket som regeringen bearbetar och kommer 
implementera. 
 
För att tillhandahålla bra rådgivning, enligt A, krävs att rådgivaren besitter professionell 
teknisk kompetens om exempelvis skattelagstiftning, redovisning och relevant juridik. 
A fortsatte; “50 % är den tekniska kompetensen som måste vara i högsta klass, resten 
är förmågan att lyssna och förmågan att förstå vad kunden vill ha. Utan den delen så 
spelar det ingen roll vilken teknisk kompetens du har eller hur duktig du är”. B ansåg 
att bra rådgivning verkar för företagets, ägarnas och intressenternas bästa. Respondent 
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C ansåg att bra rådgivning inbegriper att kunden tillhandahålls med flertalet relevanta 
valmöjligheter samt förståelse för eventuella konsekvenser, C betonade vikten av detta 
och att kunden tar sina egna beslut så det undviks att rådgivaren själv styr företaget 
genom att endast tillhandahålla kunden med en valmöjlighet. A menade att rådgivaren 
fungerar som en kunskapsportal för kunden, det är således inte bara rådgivarens 
personliga kompetens som används utan även rådgivarens kontakter och den rådgivande 
byråns kompetens.  
 

Relation 
 
När respondenterna ombads beskriva deras roll hos de olika familjeföretagen de jobbade 
emot poängterade A att hen tycker det är en intressant frågeställning eftersom man som 
revisor strävar efter att bli en trusted business advisor, vilket hen definierade som; “en 
relation som bygger på tillit och att man som företagare har förtroende för mig som 
revisor”. Vidare beskrev A att relationen är beroende av personkemi parterna emellan 
och att det finns företag där man aldrig kan bli en trusted business advisor eftersom 
företagarna inte vill det och att de tjänster eller service som efterfrågas kräver 
förtroende. A ansåg att ifall personkemin inte stämmer överens behöver 
kontaktpersonen med kunden eventuellt bytas ut för att finna en bättre matchning och så 
småningom bygga upp ett starkt samarbete. Enligt A kan kundens kontaktperson 
exempelvis vara skattejurist, IT-specialist, redovisningskonsult eller revisor vilket är 
vanligast förekommande. C ansåg att förutsättningen för att ett lyckat samarbete, byggt 
på förtroende, ska uppstå måste det fungera personlighetsmässigt mellan parterna.  
 
Enligt respondent B är en förtroendefull relation med extern part något företag söker, 
främst mindre företag. B menade att bolagens storlek är avgörande ifall man har 
möjlighet att utvecklas att bli en allmän rådgivare. Vidare exemplifierade B; “i ett 
företag med 10-20 anställda är du som revisor starkt ihopkopplad med vad som händer 
inom företag däremot i ett företag med över 100 anställda har du som revisor en mer 
åtstramad arbetssituation eftersom de i större utsträckning anlitar fler konsulter 
specificerade inom olika områden”. B sammanfattade sin uppfattning av relationen 
mellan företag och revisorn; “ju mindre företaget är desto större nyttjande av revisorn 
som den allmänna rådgivaren”.  
 
A, B och C ombads förklara relationen mellan de själva som revisorer och 
familjeföretagare de arbetat emot. Enligt C kunde det vara väldigt varierande beroende 
på hur bra man lyckas lära känna kunden. C berättade att i vissa fall hade hen kommit så 
pass nära kunden att hen visste mer om företagaren än vad deras respektive gjorde. C 
ansåg att nära relationer där man förstår vad kunden tycker, tänker och vill på lång sikt 
ger bättre förutsättningar till rådgivningen som ges i rollen som revisor. B hade erfarit 
att personliga relationer kunde uppstå med ägaren som person. B ansåg att det inte var 
någon speciell bindning mellan ägaren och revisorn men att vänskapsförhållanden 
kunde uppstå. Vidare resonerade B i att dessa relationer nästan kunde tolkas som 
jävsförhållanden vilket kan ifrågasättas av utomstående, men i egenskap av revisor 
ansåg hen att som erfaren revisor kan man skilja på sak och person väldigt väl och att 
det inte var problematiskt. A kommenterade att de personliga relationerna ibland ledde 
till gränsfall om huruvida man som revisor var för involverad i familjeföretaget och att 
man fick passa sig så det inte gick för långt. B ansåg att en förtroendefull relation är 
något som byggs upp under lång tid ifall personkemin är matchande men påpekar att i 
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enstaka fall har relationer bildats relativt fort och att hen då har erhållit tillräcklig 
information och förtroende för att bli allmän rådgivare.  
 

5.2.3 Ägarbyte                  
 
Successionsplanering 
 
Enligt A är det av fundamental betydelse för en lyckad succession att undersöka och 
fastställa vilka som är inblandade och berörda av successionen, samtidigt att 
tillsammans med nuvarande ägaren fastställa vilken typ av succession som ska 
genomföras, exempelvis inom familjen eller i form av försäljning till extern part. A 
menade att i successionsplaneringen behöver dialog föras, i så god tid som möjligt, med 
inblandade och berörda parter för att fastställa deras personliga målsättningar, 
framtidssyn, och viljor för att sedan överväga om det är överensstämmande med 
företagets och utifrån detta utveckla en successionsplan. Respondent A valde att likna 
en successionsplan med ett testamente där huvudägaren inledningsvis behöver klargöra 
för sig själv vad och hur den ska överlämna tillgångar, ansvar och kontroll. B ansåg att 
inledningsvis behövs övervägande av vem eller vilka som successionen ska involvera. 
Enligt B är det om flera potentiella övertagare existerar viktigt att fundera vem eller 
vilka som är lämpliga övertagare och hur de som anses olämpliga eller ointresserade 
ersätts. Följande menade B att processen bör inledas med att fastslå de involverades 
viljor och tankar kring successionen samt prognostisera framtiden för att försöka 
tillhandahålla övertagare med optimala förhållanden. Viktigt, menade B, är även att 
förankra successionsplanen bland de involverade för att undvika framtida konflikter och 
sade följande; “Fullständig rättvisa går aldrig att uppnå men man kan ju åtminstone 
försöka att ha förankrat själva generationsskiftet med hela familjen, att hela familjen är 
involverad och förstår varför grundaren tänkte si och så här”. Enligt respondent C 
krävs, för att ens kunna genomföra en succession, att nuvarande ägaren är själv beredd 
för det, C menade att det kan ta flera år, däremot om nuvarande ägaren ställer sig ovillig 
spelar rådgivning eller övertagare ingen roll. C förklarade att den situationen för 
nuvarande ägaren, att släppa ansvar och kontroll, är besvärlig eftersom de ofta levt och 
arbetat mycket nära sin verksamhet i decennier och det har utvecklats att bli deras 
livsverk, därför måste nuvarande ägaren vara bekväm i situationen och med eventuella 
övertagare. För att successionen ska lyckas måste man även få samma gensvar och 
genuina intresse från övertagare, menade C. Respondent C fortsatte med att ifall de två 
förutsättningarna finns, att parterna är överens och bekväma i situationen, bör en lyckad 
succession kunna genomföras.  
 
B ansåg att successionsplanering bör åtminstone påbörjas fem år innan tänkt avgång, 
något som hen personligen försöker uttrycka konstant för successionsaktuella kunder. 
Enligt C behöver planeringsarbetet eller åtminstone tankearbetet för en succession 
inledas flera år före tänkt avgång, om det är ett par år eller tio år beror på 
omständigheterna, företaget och dess inblandade parter. Respondent A ansåg att 
planeringsarbetet ska påbörjas så tidigt som möjligt för att reda ut de ovan nämnda 
grundläggande frågeställningarna men betonade att arbetet ska skynda långsamt 
eftersom de inblandade parterna kan ändra uppfattning under planeringsperioden och att 
dialogen mellan överlämnande och tilltänkta övertagare därför bör hållas levande. A 
förklarade att en planeringsperiod kan omfatta över två decennier vilket kan innebära att 
tilltänkta övertagare kan vara mycket ung alternativt skifta uppfattning under perioden. 
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A sade följande; “En planeringsperiod som kanske sträcker sig 12-15 år så kanske man 
från en början var övertygad att man ville ta över något men sen är man inte ett dugg 
intresserad när man är 20 medan när man är 25 då vill man inget hellre än att ta över. 
Man måste därför hålla dialogen levande”. A ansåg därmed att tilltänkta övertagare bör 
vara involverad i planeringsarbetet för att de ska ges möjligheten, åtminstone att föra till 
diskussion, att påverka och anpassa företaget efter övertagare, ifall företagets nuvarande 
inriktning motstrider övertagares målsättning och vilja.  
 

Problemfaktorer 
 
På frågan om de upplever att successioner inom familjeföretag är problematisk svarade 
A att hen tycker det. Grunden i detta beskrev A är att om man som familjeföretagare 
inte börjat fundera över family governance frågorna i tid utgör det i många fall upphov 
till konflikter. B upplevde det också som problematiskt och beskrev det som ett 
komplicerat område. C svarade att det är väldigt varierande huruvida det är 
problematiskt och att hen erfarit både lyckade successioner samt fall där det inte 
fungerat. C har tyckt sig se en gemensam faktor i form av att det ofta är fler än ett barn 
inblandat då problematik har uppstått vid successionen. C upplevde att vanliga orsaker 
till slitningar mellan arvtagare är om de varit eller är verksamma i företaget i väldigt 
olika grad och har olika ambitionsnivåer. B såg också successionen som ett extra troligt 
problemområde när det handlar om flerbarnsfamiljer eftersom fler frågor uppstår, 
exempelvis att det inte är säkert att alla i nästa generation är lämpliga ledare i företaget, 
ska de i den nya generationen som inte tar över som ledare vara delägare eller ej, samt 
vad som händer när verksamheten går sämre och kritik uppstår mellan arvtagarna. B 
menade att komplicerade situationer kan uppstå vid ett generationsskifte oavsett 
planering och ger följande exempel: “Framtiden är dock ett oskrivet blad och man får 
bara ett facit, det som händer är det som händer. Och med facit i hand skulle man 
kanske tagit en summa pengar istället för att överta företaget om det till exempel skulle 
gå i konkurs efter några år. Alternativt omvänt till exempel: “jag fick bara en miljon 
och hen fick ett bolag som är värt 10 miljoner efter 10 år”. Det där är en jätteknepig 
situation”. 
 
A beskrev det som problematiskt att föräldrarna i familjeföretag ofta tar det för givet att 
barnet eller barnen är intresserade av att ta över företaget och driva det vidare även om 
den synen inte är förankrad hos arvtagaren, till exempel kan arvtagaren ha andra 
huvudsakliga intressen och andra idéer på hur företaget ska drivas vidare än vad den 
tidigare generationen väntar sig. B upplevde att man som förälder ofta önskar att någon 
inom familjen tar över företaget och uttryckte det som att lyckan är gjord när succession 
inom familjen lyckas eftersom företaget och ens nära är något man värnar om. B 
berättade att hen som revisor också tycker det är väldigt roligt i de fall ett 
generationsskifte inom familjen genomförs framgångsrikt, men ansåg att det tyvärr 
lyckas för sällan. Vidare förklarade B; “Sen finns det ju det här med Värva, Ärva och 
Fördärva, att tredje generationen är ju typisk att det är då det går omkull. Det är ett 
gammalt ordspråk som tyvärr besannas ibland”. 
 

Övriga Ägarbyten 
 
Vid frågan vad respondenterna ansåg vara viktiga faktorer vid försäljning av 
familjeföretag till extern part ansåg A att två centrala punkter ska övervägas, antingen 
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att finna rätt köpare för villkorad försäljning alternativt maximera vinsten vid 
försäljning. A menade att det beror på vad nuvarande ägaren vill, önskar den att 
familjeföretaget ska kvarleva och fortsätta bedrivas i samma anda krävs villkorad 
försäljning för att fastställa nuvarande ägares önskan och att finna en köpare villig att 
acceptera och följa villkoren. B uppfattade att villkorade försäljningar är problematiska 
eftersom det är svårt att finna köpare som är benägna att acceptera villkoren samt 
ansvaret och de följande riskerna med att ta över ett villkorsbegränsat företag. B ansåg 
att det är en orsaksfaktor till utarmningen av främst inlandskommuner i Sverige 
eftersom finansieringen till villkorade köp är komplicerad, ofta leder det till att köpet 
inte genomförs och i förlängningen att tjänsten som familjeföretaget tillhandahöll på 
orten försvinner. B föreslog att om ett mer riskbenäget riskkapital fanns att tillgå 
potentiella köpare i förvärv av denna art skulle det kunna inverka den, enligt B, 
pågående utarmningen av främst små och medelstora familje- och levebrödsföretag i det 
svenska inlandet. B fortsatte med att om ägaren enbart vill sälja sin verksamhet till 
extern part utan villkorsbegränsningar behöver företaget förberedas för att möjliggöra 
säljaren en lyckad försäljning. B ansåg att företagets nyckeltal behöver förberedas och 
uttryckte följande; “För att du ska få en bra värdering måste bolaget se bra ut, 
exempelvis att du jobbar du med balansräkningen och ser till så den är så låg som 
möjligt, att du inte ligger med varulager som är onödigt stort, att kundfordringar drivs 
in på ett bra sätt och inte ligger och släpar. Rent allmänt hyfsar till siffrorna så att 
nyckeltalen blir bra”. Respondent B ansåg att en villkorslös försäljning till extern part 
ska berika säljaren vilket möjliggörs genom en bra värdering, vilket bör vara den 
rådgivande revisorns huvuduppgift i en sådan situation. Respondent C ansåg att en 
försäljning av en verksamhet kan innebära svårigheter ifall det varit verksamt under 
längre tid eftersom det då ofta består utav flera verksamhetsgrenar. C resonerade att 
säljaren antingen bör renodla verksamheten i sådana situationer för att förbereda 
försäljningen alternativt överväga att stycka upp verksamheten i olika delar för att göra 
det mer attraktivt och lättillgängligt för potentiella köpare. Säljaren, enligt C, ska därför 
bestämma vad det är som ska säljas och paketera det, exempelvis kan ett företag bli tre 
företag, för att som C formulerar; “tydliggöra för köparen vad det är köparen köper”. 
 
B förklarade att ett ägarbyte även kan ske i form av notering av bolaget, att de 
ursprungliga ägarna är kvar som stora delägare men att det genom notering tillkommer 
nya ägare. Respondent B hade erfarit fyra till fem noteringar av familjeföretag och 
menade att det ofta leder till framgångsrika ägarbyten, både rent ekonomiskt och 
personligt eftersom ursprungliga ägare förblir verksamma i bolaget, men att det sällan 
sker. B fortsatte med att ägarbyten kan ske i form av försäljning till konkurrenter eller 
övriga företag som är verksamhetsdrivande men påpekade att det oftast är förvärv 
mellan företag verksamma inom samma bransch. B menade att överlåtelse av aktier 
eller inkråm innebär väsentliga skillnader i form av ansvarsövertagande. Avslutningsvis 
förklarade B att MBO (Management Buyout), att ledningen köper ut ägaren, är en 
förhållandevis vanlig och ofta rättvis modell för både köpare och säljare. 
 

5.2.4 Framtidssyn och Externaliteter 
 
Framtidssyn 
 
B berättade att hen upplevt svängningar under tidens gång på vad en revisor får och inte 
får göra i sitt revisionsarbete och hänvisar till sin över 35 år långa erfarenhet inom 
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revisionsbranschen. B beskrev det som en förmån att få ha arbetat under en tid då 
revisorn tilläts vara en allmän rådgivare åt fåmansbolag och hänvisade till den större 
frihet hen upplevde i sitt arbete kring 1970/80-talet. Vidare resonerade B kring 
avskaffandet av revisionsplikten för små bolag och hur det kan ha öppnat upp för att den 
“gamla rollen” ska komma tillbaka i framtiden. B upplevde detta som en positiv 
utveckling i branschen för att företagare då i högre grad kan tillförskaffa sig en allmän 
rådgivare de känner förtroende för som kan stötta med rådgivning, men påpekade även 
att det ställer höga kompetenskrav på de praktiserande samt att de ska ha vett och 
förstånd att vända sig till specialister vid behov. B återberättade händelsen enligt 
följande; “Det var ett ganska stort motstånd när man plockade bort revisionsplikten, 
inte minst från revisionsbyråer, men egentligen så öppnade det för att man kan komma 
tillbaka för att tillhandahålla ett bredare tjänsteutbud till de bolagen”. C trodde att 
revisorns roll i familjeföretag i stor utsträckning är en personlighetsfråga och menade att 
de revisorer som etablerar nära relationer med familjeföretag nog alltid gjort det oavsett 
regelverk. C berättade utifrån sin personliga karriär att rådgivning upplevts som roligare 
med tiden och den traditionella revisionen som mindre rolig ju längre hen arbetat, C 
trodde det kan falla sig naturligt att revisorer styr sitt arbete mer mot rådgivning ju 
längre in i karriären de är och att det är ett vanligt fenomen i branschen. 
 
Gällande framtiden så upplevde A att familjeföretag alltid kommer ha behovet av en 
allmänt praktiserande revisor eller rådgivare, speciellt eftersom hen upplevde att 
tillvaron blir allt mer komplex. C trodde att branschen kommer fortsätta utvecklas mot 
att revisorer försöker hitta fler rådgivningsmöjligheter. Detta baserade C dels på sin tro 
att revisionsplikten kommer försvinna för ett större antal kunder, vilket skulle tvinga 
revisionsbyråerna till en omstyrning då det inte kommer finnas tillräckligt med 
revisionsjobb, samt dels för att utvecklingen har gått så över tid då rådgivningsdelen är 
mer lukrativ än den traditionella revisionen vilket ger incitament till förändring. C 
menade dessutom att rådgivningen är uppskattat av kunderna och sade följande; 
“Kunderna uppskattar rådgivning mer än vad man uppskattar revision därför att 
revisionen är något man tittar på historiskt medan rådgivning är för framtiden. Det kan 
ju vara roligare för kunden vilket också är en drivkraft”. Vidare så poängterade C 
vikten av dessa frågor, som har med avskaffandet av revisionsplikten att göra, för 
revisionsbyråerna och sade att det är något hens byrå började förbereda sig på för 10-15 
år sedan. 
 

Externaliteter 
 
Vid frågan vad respondenterna ansåg om gällande regelverk, främst 3:12 regelverken, 
svarade A att 3:12 regelverkets grundtanke, att underlätta för mindre bolag, är i sin 
nuvarande form gynnsam för bolag men hen ansåg att regeringens nya proposition av 
3:12 regelverket kan inskränka och försämra skattesituationen för mindre bolag. 
Respondent A ansåg att vare sig gällande skatteregler är stödjande eller hindrande beror 
på företagets situation och karaktär, att det är beroende på det individuella företaget och 
valde därför att inte uttala sig generellt om regelverken. Respondent B ansåg att 
gällande lagstiftning har positiva som negativa egenskaper och att det är beroende på 
företagets situation. B exemplifierade; “...ifall ett företag samlat på sig 5-6 miljoner kr i 
eget kapital som skulle kunna plockas ut i ett ägarbyte, eftersom det finns en gräns på 
100 inkomstbasbelopp som beskattas som inkomst av tjänst, betyder det att de pengar 
de samlat på sig motsvarar just det beloppet av 100 inkomstbasbelopp. I detta fall 
uppmuntrar inte lagstiftningen till generationsskifte eftersom de drabbas av hög 
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beskattning då den läggs ovanpå inkomst av tjänst. B menade att ifall eget kapital 
överskrider 5-6 miljoner kr beskattas den överskjutande delen på 30 % vilket enligt det 
nya lagförslaget kommer bli 25 % vilket hen ansåg är positivt för de företag som 
omfattas av lagen. B påpekade att det är den första beskattade delen som är 
problematisk, inte den som överstiger 100 inkomstbasbelopp.  
 
B beskrev att om ett företag har många anställda kan det gynnas av lönesummeregeln 
vilken gör att företaget kan positionera sig skattemässigt bättre, men ofta är detta 
positioneringsövertag förverkat genom att företaget gjort utdelningar. B ansåg att 
gällande regelverk förhindrar generationsskiften för företag som genererat kapital som 
understiger 5-6 miljoner kr (100 inkomstbasbelopp) och resulterar i att många väljer att 
försätta företaget i vila istället. B ansåg att staten gör sig själv en otjänst med gällande 
regelverk eftersom bolag kan försättas i vila i ett antal år med skattesats på 25 %, istället 
för att nyttja kapitalet i form av investeringar alternativt konsumtion i realtid och på det 
sättet stimulera statens skatteinkomst i högre grad.  
 
Respondent C ansåg att nuvarande regelverk är relativt goda men att det finns 
förbättringspotential och menade att i dess nuvarande form har de inte hindrat 
genomförandet av ett generationsskifte, eftersom hen ansåg att det finns goda 
tillvägagångssätt i nuläget för att göra alla parter nöjda.  
 
Utöver svenska regelverk såg respondent B farhågor med det, som ska gälla från 
december 2018, nya EU-direktivet gällande ränteavdrag som hen ansåg kommer 
påverka ägarbyten och generationsskiften negativt. B förklarade att det nya EU-
direktivet föreslår att begränsa avdragsrätten för räntor till att max vara 30 % av 
rörelseresultatet före räntor och skatter, vilket beskattas på koncernnivå. B menade ifall 
ett företag förvärvar ett annat företag kommer köpeskillingen att belasta och innebära 
räntekostnader i moderbolaget, de räntekostnader som uppkommer ställs sedan samman 
med räntekostnaderna i det förvärvade företaget. B exemplifierade; “en rörelsevinst på 
1 miljon kr innebär ett maxavdrag av räntekostnader på 300 000 kr, har man då en 
räntekostnad på 500 000 kr är det 200 000 kr som inte är avdragsgillt”. B påpekade att 
det nya EU-direktivet fastställer att det högsta avdraget är 30 % men att EU överlämnar 
till medlemsstaterna att själva bestämma procentsats de anser mest lämplig. B 
formulerade; “Sverige kan exempelvis välja 10 % som maxavdrag vilket innebär om ett 
bolag har en rörelsevinst före räntor och skatter på 1 miljon kr är endast 100 000 kr av 
bolagets räntekostnader avdragsgillt”. B menade att detta kommer försvåra framtida 
försäljningar och generationsskiften. B formulerade: ”Gör man ett köp med annat än 
eget kapital så måste man ju låna pengar åtminstone till del av kapitalet och då kommer 
man att påverkas, värderingarna kommer påverkas av möjligheten om man kan göra 
avdrag för den räntekostnaden man får”. Respondent B ansåg att detta påverkar främst 
bolag med stora anläggningstillgångar, exempelvis fastighetsbolag eller industribolag.  
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5.3 Familjeföretagarnas Perspektiv 
 

5.3.1 Syn på Familjeföretag 
 
Definition 
 
Respondent X ansåg att ett familjeföretag är ett företag grundat och operativt drivet av 
familjemedlemmar med en entreprenöriell inställning hos de aktiva i företaget som 
innebär att de i princip lever i och för företaget. Y definierade ett familjeföretag utifrån 
att en familj äger men framförallt driver företaget. Y fortsatte med att ägandeskapet är 
av mindre vikt men däremot att de operativa besluten tas av familjemedlemmar från en 
individuell familj som besitter nyckelpositioner i företaget. Y exemplifierade; “det finns 
säkert många företag där en familj äger men har extern VD och marknadschef eller 
liknande och där någon har en liten operativ del, det tycker inte jag är ett 
familjeföretag utan bara en familj med ägandeandelar”. Y ansåg att den operativa 
delen är grunden i ett familjeföretag, att de involverade äter, sover och lever i företaget. 
Respondent Z menade att ett familjeföretag är ett företag med en majoritetsägande 
familj som även är aktiva i företaget. Z påpekade att vara ett familjeföretag ofta är en 
konkurrensfördel; “Vi spelar mycket på att vi är ett familjeföretag när vi jobbar med att 
förvärva bolag, just att vi jobbar nära bolag som vi går in i, vi sätter inte bara in 
pengar utan de får även oss på köpet och att vi försöker styra, ställa och lära, samt att 
vi har som familjeföretagare genomgått prövningar och därav besitter erfarenheter om 
hur man tar sig vidare”.  
 

Egenskaper att beakta 
 
Samtliga respondenter upplevde väsentliga skillnader mellan familjeföretag och icke-
familjeföretag där främst ägandestruktur, ledarskap, kultur och prioriteringar skiljer 
företagsformerna åt.  
 
Respondent Z menade att ansvarsområdet är helt annorlunda och hen förklarade; “som 
familjemedlem och ägare medföljer att man ansvarar för bolaget på ett helt annat sätt 
än om du är ledare i ett icke-familjebolag. Då har du en helt annan roll och helt andra 
intressen då det gäller exempelvis löner, avkastning och företagsmiljö”. Z ansåg att 
samtliga involverade i företaget har ansvar för dess välmående och fortlevnad. 
Respondent Y menade att familjeföretaget faller en så nära att hen beskriver det som ens 
barn, att man ansvarar, värnar, skyddar och vill det sitt bästa.  
 
Y upplevde skillnad i beslutsfattande mellan familjeföretag och icke-familjeföretag; 
“En VD i ett icke-familjeföretag fattar beslut utifrån vad som är bäst för företaget hela 
tiden, i ett familjeföretag kanske man inte gör det, man kan fatta beslut utifrån vad som 
är bäst för familjen också vilket kan vara banala saker såsom semesterplanering. Det 
blir att de beslut som tas inte alltid är de mest ekonomiska, praktiska eller logiska som 
skulle kunna ha tagits”. Y fortsatte; “Man pendlar mellan vad som är bäst för företaget 
och vad som är bäst för familjen, sen så tror jag att i ett familjeföretag, om du får det 
att fungera och du får övriga anställda i företaget att känna sig som delaktig i familjen, 
får du avkastning genom större engagemang och att de jobbar som att de är en familj”. 
Vidare resonerade Y att ett familjeföretag kan bygga styrkor kring faktumet att det är 
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just ett familjeföretag. Om det uppstår en företagskultur där människor känner sig som 
en del av familjen så kommer de jobba som att de är en del av familjen och vara beredda 
att ge sina liv åt företaget menade Y. Respondent X ansåg att familjeföretag i högre 
grad besitter en starkare företagskultur vilket påverkar företaget i stort samt dess 
anställda och påpekade att en sådan kultur är något som är svårt att ta ur ett 
familjeföretag. Enligt X är denna typen av familjär kultur inom ett företag något som 
påverkar såväl beslutsfattandeprocesser som de värderingar som gäller inom företaget. 
Y hade erfarit en “skör balansgång” gällande företagskulturen och menade att man inte 
ogrundat kan förvänta sig att de anställda ska vara beredda att bidra med det 
engagemang som hen själv, som ägande och företagsledande familjemedlem, bidrar 
med. Y utvecklade resonemanget enligt följande; “Du kan ju inte förvänta dig att folk 
ska jobba 10 timmar om dygnet. Men får man folk att göra det av egen vilja så är det ju 
fantastiskt om dem kan göra det under perioder, då det behövs. Under projekt som 
måste slutföras och dylikt. Och där tror jag det är fördel som familjeföretag, om man 
liksom ser flocken gå då följer man med”. 
 
Y sammanfattade sin uppfattning om skillnader mellan familjeföretag och icke-
familjeföretag genom att formulera; “Engagemanget i ett familjeföretag är enormt. 
Vilket det kanske inte är i icke-familjeföretag, jag säger ju inte att de är oengagerade, 
men det är ju engagemang utifrån andra premisser och att det är mer känslostyrt i ett 
familjeföretag. Man ser till känslor och att alla ska vara glada och nöjda, istället för att 
allt ska vara bra till nästa kvartalsrapport och att man ska rapportera till ägare. Här är 
det ju, eller det ska iallafall vara, att alla är glada, alltså är det mer känslomässigt 
styrda beslut“.  
 
Vidare förklarade Y att samtliga anställda på hens företag har hens personliga 
telefonnummer vilket hen upplevde som en positiv tillgänglighetsfaktor samt 
uppmuntran till åsikter och kritiskt tänkande inom företaget. Y menade att genom att 
göra sig tillgänglig uppmuntras anställda att söka efter brister och 
förbättringsmöjligheter på detaljnivå som hen annars inte skulle kunna upptäcka utan 
sina anställda. Respondent Z ansåg att kommunikation mellan anställda, ledare och 
ägare i ett familjeföretag är annorlunda eftersom de besitter en nära och stark relation i 
högre grad än vad icke-familjeföretag besitter. Z tyckte sig uppleva en kritisk gräns vid 
10-11 anställda då kommunikationen i företag, oavsett om det är familjeföretag eller 
icke-familjeföretag, behöver finna effektiva kommunikationslösningar för att fortsätta 
att fungera och utvecklas.  
 

5.3.2 Revisorns roll - rådgivning 
 
Användningsområde 
 
Respondent X eftertraktade att en revisor ska vara av rådgivande art och formulerade 
följande; “vi valde en revisor som är mer av en rådgivare. Jag sitter med i en hel del 
styrelser i andra bolag och kan se att vår revisor är inblandad i mycket mer saker än 
vad hens övriga konkurrerande revisorer är”. X berättade att revisorn används i 
organisatoriska som finansiella frågor. Vidare förklarade X att de organisatoriska frågor 
som revisorn används mest frekvent i är kontraktsfrågor samt biträda bolaget att förstå 
samverkan mellan deras svenska och deras utländska dotterbolag. X fortsatte med att 
revisorn tillhandahöll rådgivning i bolagets finansiella upplägg, främst i form av 
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skattetekniska frågor. Sammanfattningsvis formulerade X följande; “Vi försöker 
utnyttja våra revisorer och deras kompetens vilket gör att deras användningsområde är 
väldigt brett”.  
 
Respondent Y berättade att deras revisor användes för planeringen och genomförandet 
av successionen, skattetekniska frågor samt utveckling av bolagsavtal. Y berättade att 
successionen föregicks av kommunikationsproblem mellan överlämnande och 
övertagande part vilket gjorde att deras revisor behövdes vara medlare i denna situation, 
en situation som är komplicerad för familjeföretagare eftersom de anställda ofta är släkt 
och umgås även socialt. Y exemplifierade problematiken; “Att gå och säga till person 1 
att man kommer bli delägare men att person 1 inte kommer få den möjligheten, det är 
en sak, men att säga det till en person man är släkt med är en annan. Eftersom det får 
konsekvenser utanför arbetet. Hur skulle man bete sig vid sommarhuset, på julafton, det 
är en balansgång som är jättesvår”.  
 
Z formulerade följande; “vår revisor var mer av en rådgivande person än revisor, hen 
förstod verksamheten och problemställningar vilket blev att hen hade mer 
rådgivarinsatser än revisionsinsatser”. Vidare menade Z att en revisor inte sitter på 
total kunskap men har tillgång till specialistkompetens inom väldigt många områden. Z 
berättade att deras revisor används i skattetekniska frågor, vid granskning av kontrakt 
och som rådgivare i operativa beslut.  
 
Samtliga respondenter ansåg att revisorn behövs för att tillhandahålla ett externt 
perspektiv. Y menade följande; “det är jätteviktigt att man tar in folk som tycker och 
tänker för annars blir det för familjärt”. X och Y menade att det är risk att ett 
familjeföretag blir för trångsynt utan ett externt perspektiv. X formulerade; “Jag 
tillsammans med min ekonomichef har jobbat tillsammans i över 25 år, vi tror att vi har 
ljuset och vet allt och hur allt ska genomföras, då är det nyttigt och nödvändigt att få 
någon extern som kommer med synpunkter och ifrågasättande”. Y fortsatte; “Man 
måste vidga sig ibland, det är lite som att grannen har ju alltid sämre bil oavsett vad 
man själv har för bil. Det blir som familjen, man är ju mån om familjen så man måste 
försöka vidga sig ibland. Jag säger inte att det är ett problem, jag säger bara att man 
måste göra det”.  
 
Respondent Z exemplifierade sin revisors användningsområde; “låt säga att vi har ett 
utvecklingsbolag som jobbar väldigt mycket med utveckling och man ska ut på den 
internationella marknaden och lyssna om ägarintressen och sådant, då kan det vara 
intressant att se den faktiska summan av hur mycket pengar vi lagt ned i utveckling i det 
här bolaget. Då gäller det att få revisorns okej till det här, “vi har tänkt lägga upp det 
så här och det här anser vi vara och det finns underlag för det, det här verkar vara 
utvecklingsavgifter och det här är kostnaden som är betald direkt”. I sådana fall måste 
vi prata med revisorns bolag, bolagets revisor innan vi gör dispositionerna i 
balansräkningen”. Vidare förklarade Z att ett sådant upplägg ofta diskuteras med 
övriga tillgängliga rådgivare, just för att erhålla olika infallsvinklar. Respondent Y 
påpekade; “man kan finna rådgivningskompetens vart som helst egentligen, alla banker 
vill ju sälja kringtjänster men vi har stort förtroende för vår revisor och använder 
därför den”.  
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Relation 
 
Respondent X ansåg att en framgångsrik rådgivande revisor i ett familjeföretag beror på 
dess personlighet. X formulerade följande; “Det beror på personligheten snarare än 
dess funktionalitet, en del revisorer är ju revisorer, om ni förstår vad jag menar, och 
dem har man ju inget affärsmässigt förtroende för om jag får vara lite rak. Utan dem 
gör sitt revisionsjobb och lägger revisionsmässiga aspekter på det hela”. X fortsatte att 
revisorns och företagets överensstämmande uppfattningar och ställningstaganden är 
grundläggande för ett framgångsrikt samarbete och sade; “För att jag ska lita på deras 
affärsmässiga synpunkter och smarta upplägg för framtiden, exempelvis inom 
ägarfrågor, beror på personlighet och kompetens snarare än hur de utfört sitt 
revisionsjobb”.  
 
Y menade att en rådgivande revisor måste förstå familjen och företaget eftersom det i ett 
familjeföretag är en skör balansgång mellan det affärsmässiga och vad som berör 
känslomässiga band mellan de involverade. Y fortsatte och påpekade att avgörande för 
ett lyckat samarbete mellan en rådgivande revisor och ett familjeföretag är förtroende 
och sade följande; “Det handlar mycket om vad man känner förtroende för och här 
kommer ju känslobiten in, för företaget är ju som ditt barn och du ska diskutera det med 
en utomstående”. Y fortsatte med följande; “Du lägger liksom företaget i dina händer, 
titta på vad jag har skapat, för det är ju ingen annan som har skapat det, utan det är ju 
vi. Det är känslomässigt svårt att se brister i ens skapelse och när någon utomstående 
ifrågasätter och undrar varför vi gjort si och så. Det blir ju personligt. Däremot 
försöker vi använda vår revisor som rådgivare så mycket vi kan eftersom vi anser att vi 
litar på den”.  
 
Respondent X berättade att hens förväntningar på revisorn är beroende på tidigare 
erfarenheter och sade; “Förväntningen är att de ska kunna helheten. De är så insatta i 
verksamheten att jag, via andra bolag jag är involverad i, ska kunna se att de hanterar 
helheten, även den affärsmässiga rådgivningen och om vi inte litar på dem måste vi ju 
byta revisor”. Respondent Z berättade att hens rådgivare har vuxit in i rollen och blivit 
en del av familjeföretaget. Z förklarade hur relationen utvecklats; “Vi har numera en 
familjär relation, det blir ju så efter många år av nära samarbete. Hen kan ju mer om 
oss och om bolaget än vad vi själva kan många gånger, de har ju varit delaktiga och 
suttit med och känner till allt och hur och vad som har hänt”. Z påpekade att 
rådgivaren, som var bolagets tidigare revisor, konsulteras och tar betalt, vilket hen ansåg 
vara en självklarhet, men värdesatte att rådgivaren förstår och kan bolaget såpass väl att 
ett starkt förtroendeband dem emellan har etablerats. Z kommer fortsätta att konsultera 
den tidigare revisorn för rådgivning så länge som möjligt istället för att involvera sin 
nuvarande revisor vilket Z ansåg kommer kosta mycket pengar och tid innan ett 
liknande förhållande hunnit etablerats och innan företaget kan ta del av goda råd. 
Däremot kan den nuvarande revisorn så småningom växa in i rollen som rådgivare, 
menade Z. 
 

Brister 
 
Vid intervjutillfällena framförde samtliga familjeföretagare punkter där de tyckte att 
revisorernas inflytande var bristfälligt och berättade att det fanns mer att önska för ett 
mer givande samarbete. Y har under sin tid som familjeföretagare upplevt att 
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revisorerna har en god teoretisk kunskap men att den praktiska förståelsen för hur det är 
att driva ett företag i praktiken saknas.  
 
X menade att det finns två typer av tillit till en revisor med stora olikheter, den 
professionella som handlar om att revisorn är saklig och inte delar med sig av känslig 
information till andra, samt den affärsmässiga tilliten som innebär att revisorn har en 
förståelse för verksamheten som drivs. X uppgav att hen aldrig upplevt några problem 
med den professionella tilliten men berättade följande om den affärsmässiga tilliten; 
“De förstår siffrorna och de förstår allt det tekniska, men att förstå hur man gör 
affärerna, och vad det är som är viktigt för oss för att de här affärerna ska funka. Det 
är det stor skillnad på. Och då tar man ju inte upp den diskussionen för där känner man 
att man inte har tillit till att ha en sådan diskussion med revisorn”. Y ansåg att många 
revisorer är trångsynta med hur ett företag drivs. Y berättade att hens revisor har en stor 
kunskap om familjeföretaget eftersom de samarbetat under lång tid men tycker att det 
kan bli snedvridet när en person ska sitta och rådge om något den aldrig jobbat med 
eftersom inblicken i hur det är att driva ett företag saknas. Y exemplifierade med att 
revisorer ofta förenklar orsakssamband som inträffar efter affärsmässiga beslut och inte 
inser att vissa beslut leder till många följder i periferin och sade följande; “Man skulle 
önska att en revisor har varit på andra sidan och drivit ett företag. Och jobbat aktivt 
och sen blivit revisor, den revisorn skulle jag vilja ha. Som förstår företagandets roll 
också”. 
 
Z berättade om sitt lyckade samarbete med sin tidigare revisor, som under tidens gång 
gav allt mer rådgivning till familjeföretaget och i slutändan klev av sin roll som revisor i 
företaget men fortsatte som rådgivare. Z förklarade att framgångsfaktorn i deras 
samarbete bygger på absolut tillit och förklarade det enligt följande; “Hen har en sak 
som vi särskilt värdesätter. Det är att hen kan även jobba med konkurrenter, kollegor 
eller företag på andra sidan gatan. Men det är absolut tillit. Finns inget snack, finns 
inget surr omkring andra uppdrag eller andra företagare eller andra personer utan det 
är caset som vi pratar om som är intressant, och att lösa på det bästa sättet för oss”. 
Detta är något Z har upplevt saknats i vissa samarbeten och förklarade att revisorer har 
agerat på ett sätt som gynnar de kunder som de har närmare relationer till och visat en 
brist på objektivitet. Detta är något som Z upplevde inträffar ofta när revisorer arbetar 
med kunder som är involverade i angränsande affärer där kunderna har olika intressen. 
 
En annan brist som Z upplevt hos revisorer är att många av de större byråerna tillsätter 
ansvariga revisorer som nästan enbart skriver på de dokument som behöver signeras 
efter att någon annan redan utfört granskningen och inte utför mer arbete än så. Z ansåg 
att det leder till en avsaknad på djup mellan den påskrivande revisorn och 
familjeföretagaren. Y tyckte det är ett problem med revisorer att de inte är tillräckligt 
järva i sin rådgivning där de kan ge raka svar och berättade följande; “Dem är ju kanske 
inte så pass frispråkig som man önskar att dem borde vara. Det är väl det som är 
nackdelen. Dem är lite för “politiska” om man ska använda den termen”. Y ansåg att 
det hämmar samarbetet att de inte vill stå till svars för någonting och att de har för stort 
fokus på att skydda sig själva. Y uttryckte att revisorer är för “inramade” och att hen 
önskade en större flexibilitet från dem. Vidare resonerade Y kring sin personlighet och 
revisorns roll; “Jag gillar folk som sticker ut hakan. Jag tar hellre en lite svår väg om 
det kan ge mer vinst, eller om belöningen är större på andra sidan. Dem är lite... men 
det är ju också deras jobb att minimera risk, dem ska ju tänka på det sättet, men dem är 
dåliga på att ge raka svar. Men det ligger ju i naturen av yrket också.” 
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5.3.3 Succession 
 
Succession 
 
Vid frågeställningarna som berörde själva successionsprocessen i respondenternas 
respektive familjeföretag redogjorde de svarande sina personliga erfarenheter och hur de 
upplevt förfarandet. Y upplevde att inskolningen av hens övertagande påbörjades i 
mycket ung ålder där hen delgavs diverse arbetsuppgifter och ju äldre hen blev desto 
mer ansvar delgavs, däremot var hens föräldrar mycket måna om utbildning på högre 
nivå alternativt att Y och syskonen prövade annat för en tid. Y berättade att hens 
föräldrar tillsammans med deras föräldrar, som grundade företaget, alltid ansett att Y är 
den mest lämpliga övertagaren i en syskonskara av tre, Y sade följande; “Det har alltid 
varit jag som skulle göra det. Min farfar har sagt det, min mamma har sagt det, min 
pappa har sagt det och jag har svarat “nej, nej aldrig i livet”. Sån där klassisk 
“aldrig” men sen så efter min utbildning, ja, så kom jag ju tillbaka ändå och idag är 
jag ägare och VD”. I familjeföretaget som grundades av Z började nästa generation i 
ung ålder delta vid samtalen över fikabordet för att lyssna och känna in företaget. Z 
berättade att nästa generationens övertagare deltog i alltmer styrelsearbete med tidens 
gång och började arbeta på familjeföretaget för att sedan påbörja anställning annanstans. 
Efterträdaren till Z sökte sig tillbaka till familjeföretaget efter ett antal år av anställning 
hos annan arbetsgivare. 
 
För respondent Z var det den rådgivande, före detta, revisorn som hade betydande del 
av påbörjandet av successionsplanering medan för Y blev det mer en naturlig process då 
överlämnaren befann sig stora delar av året utomlands vilket utmynnade i att Y själv, 
som hen uttryckte det; “roffade åt mig mer och mer arbetsuppgifter och puttade min 
föregångare ut ur boet”.   
 
För Z påbörjades successionsplaneringen över 10 år innan den genomfördes och 
menade; “Vi började planera i god tid, det måste få ta tid. Det är omöjligt annars. Att 
försöka bryta ut fasta grunder ställer till det både för den som överlåter och för den 
som övertar, det måste få ta tid att smälta in i organisationen och att det ska få respekt i 
organisationen”. Z berättade att överlåtelseprocessens första steg togs för 20 år sedan, 
då tillträdde övertagaren som ägare i bolaget och Z tillsammans med övertagare och 
gemål strukturerade ägandet så att var part tilldelades en tredjedel av bolaget. Z menade 
att det var en god start i överlåtelseprocessen då det möjliggjorde överlåtaren att vara 
delaktig i bolagsbeslut samtidigt som Z själv fick börja acceptera sin framtida 
avträdelse som ledare i familjeföretaget.  
 
Respondent Y har under en period på 10 år växlats in som företagets övertagare i form 
av mer ansvar och arbetsuppgifter men menade att själva successionen först påtalades 
två år innan slutförandet. Y berättade att ett planerat slutdatum för successionen, då 
överlämnaren skulle avträda och övertagaren skulle iträda rollen som VD på företaget, 
saknades och att genomförandet skedde hastigt och överraskande. Y menade att 
kännedom om företaget som övertas är grundläggande för lyckad överlåtelse. Y 
fortsatte; “Jag har ju jobbat i företaget länge. Så jag kan ju företaget utan och innan 
och det tror jag är en grundplåt. Jag har gjort allt från att städa toaletter till att göra 
det jag gör idag och allt däremellan. Du kan inte bara domdera in “det här är mitt 
barn, hen ska bli VD, nu ska vi skola in hen på ett år”, det kommer aldrig att gå”. Y 
ansåg att utifrån sin situation skulle hen föredra en årslång plan med successivt 
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överlåtande av arbetsuppgifter och ansvar men att det beror på överlåtaren, övertagaren 
och företaget hur det genomförs. Y menade att överlåtaren och företaget behöver 
acceptera övertagaren samtidigt som överlåtaren och övertagaren måste ges tid att fasas 
ut respektive in i företaget. Y ansåg att en kortare överlåtelseprocess är möjlig och sade 
följande; “det behöver inte vara fel, för man fick ju axla ett ansvar på en gång och 
kamma till sig, och jobba hårt. Så det är ju lite sådär, men jag tror att man ska ha en 
infasning, jag tror det är absolut bästa om man ska minimera riskerna med 
successionen. Optimal överlåtelse skulle kunna vara två år, men helt beroende på vilken 
typ av företag och personer det är”. Y berättade att hen tror det funnits en alternativ 
plan hos överlämnaren att sälja bolaget under successionen ifall det skulle börja fallera. 
Y sade följande; “Att få “exitpengen”, få de där 50-100 Mkr, det är fantasisummor och 
att de då skulle kunna luta sig tillbaka, men samtidigt tänker man att det här har ju vi 
byggt upp i familjen och man vill ju behålla det inom familjen”. Respondent Y berättade 
att hen, som småbarnsförälder, redan fantiserat om framtida generationsskifte och sade; 
“man har ju en romantisk bild av det, jag har ju utsett min efterträdare, om jag ska 
vara ärlig. Om det är någon av dem som ska göra det så vet jag vem det är”.  
 

Problemfaktorer 
 
Respondenterna uttryckte att det finns mycket problematik kopplat till 
generationsskiften inom familjeföretag, både från egenupplevda händelser och från fall 
de sett hos andra företag där de suttit med i styrelsearbetet. Samtliga respondenter hade 
upplevt att det är svårt för den överlämnande personen att släppa taget om sin tidigare 
roll som beslutsfattare i familjeföretag.  
 
X berättade utifrån sin erfarenhet från styrelsearbete i flera familjeföretag att problemet 
oftast sitter hos första generationen som saknar förmågan att lämna över företaget. X 
beskrev det som att många har svårt att släppa det praktiska ansvaret för verksamheten, 
så att det faktiskt är nästa generation som driver företaget vidare, även om VD-skiftet 
redan gjorts rent teoretiskt i kontrakten. X sade följande om grundare av familjeföretag; 
“Är man en entreprenör och har byggt från början. Då är det oftast den typen av 
karaktär att man tycks ju ha ljuset över hur saker ska göras. Det är ju därför man har 
brutit framåt och kommit och byggt saker därför man har haft en stark vision och en 
stark idé om hur saker ska göras. Och att då släppa och se sina, kanske många gånger 
kanske bortskämda barn, ta över är jobbigt för många”. Vidare uttryckte X att 
tveksamhet till om det är ett bra upplägg överhuvudtaget att genomföra 
generationsskiften inom familjeföretag. Z berättade att hen upplevt det svårt att släppa 
vissa arbetsområden till nästa generation och att det lätt uppstår en situation där man 
krampaktigt håller fast vid vissa funktioner i verksamheten. Vid en följdfråga om det 
upplevts svårt att släppa på kontrollen svarade Z följande; “Ja det är ju det, och man är 
så van att jobba på ett visst sätt och göra saker på ett visst sätt”. Vidare berättade Z att 
hen tror det även är känsligt för övertagaren att ta över en verksamhet som byggts upp 
av ens förälder i så många år och att det är viktigt att nästa generation vågar ta för sig. Y 
beskrev det som ett jättesvårt beslut för sin förälder att bestämma sig för att till slut 
släppa sin roll inom familjeföretaget och sade följande; “Hen var ju VD i över 20 år. 
Och dels att bara, själsligt förstå att man ska kliva av. Innan hen fattade det så hade vi 
haft ett X antal bråk eller hur man ska uttrycka sig.”  
 
Y ansåg att det finns både fördelar och nackdelar med att behålla den tidigare ägaren 
inom familjeföretaget fast i en mer passiv roll; “Jag har ju fattat själv att hen kommer 
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aldrig sluta gå till jobbet. Och det måste hen ju få göra. Hen kommer dit fikar, gör 
några grejer och sen åker hem. Och det är ju jättetrevligt, och hen besitter ju 
jättemycket kunskap och har så mycket rutin och det är jätteskönt att kunna ställa 
frågor och den biten”. Y berättade att det händer att föräldern är inne och petar i 
arbetsuppgifter som hen inte längre ska peta i, något som Y menade är lätt hänt när en 
person tidigare haft ett överlämnat ansvarsområde. Y förklarade relationen mellan sin 
förälder och familjeföretaget enligt följande; “Men föräldern tar sig ju rätten att det här 
är ju mitt. Att hen anser ju “att jag har ju byggt upp det här, nu sitter ju barnen här och 
fattar ett beslut som jag inte tycker om. Så nu tar jag ju upp telefonen och ringer 
kommunen å säger nejnejnej, släng bort den där bygglovsansökan, så här ska det se 
ut.” Och det är lite så det kan gå till. Så skulle det ju aldrig ha skett i ett privat eller 
vanligt företag. För då hade ju VDn slutat. Man hade ju inte tagit sig rätt att gå in och 
dirigera eller prata. Hen skulle ju inte ha gjort det. Men här gör man det. Och där har 
man ju en problematik. Den är ju inte jättestor men den finns där”. 
 
X ansåg att nästan alla familjeföretagare börjar planera inför ett generationsskifte för 
sent. X menade att det då blir svårt att hinna få alla juridiska upplägg på plats, både 
skattetekniska och arvstekniska. Speciellt om det finns flera barn inom familjen menade 
X att det kan bli problem eftersom det är fler viljor inblandade. Respondent Z 
resonerade att ifall det finns flera potentiella arvtagare är det än mer viktigt att diskutera 
hur successionen ska genomföras och vilka som ska vara delaktiga, något hen sade 
följande om; “Speciellt om det är flera barn i familjen så är det fantastiskt viktigt att 
diskutera det i ett tidigt stadie. Det tror jag de flesta har problem med, att man inte tar 
det i tid och man diskuterar hur. Det beror ju på en själv också, man har drivit ett bolag 
i hela liver i stort sett och sen ska man överlämna det här och utse vem, ja ni förstår, 
man ska utse vem av sina barn som är lämplig för det här, det är inte lätt utan det är 
mycket svårt”. Z poängterade att hen, med sin partner, är lyckligt lottade i det här 
sammanhanget eftersom de enbart har ett barn i det nedåtstigande ledet, som vill ta över 
familjeföretaget, vilket gör det hela enklare från perspektivet att lyckas med ett 
generationsskifte.  
 
Respondent Y, som kommer från en flerbarnsfamilj, upplevde vid sitt generationsskifte 
att kommunikationen inom familjen var bristande; “Min förälder har ju aldrig pratat 
med mina syskon om det riktigt, utan dem fick väl liksom bara höra det “ja nu är Y 
delägare och VD i familjeföretaget”, alltså lite mer så. Och det tyckte jag inte var bra 
gjort. Även fast dem inte har något med företaget att göra så har dem det indirekt. För 
dem har ju en arvslott någonstans”. Y berättade att detta var ett tillfälle då det blev 
tydligt igen att det är ett familjeföretag det rör sig om, detta eftersom det blev en 
familjegrej där nya frågeställningar väcktes. Till exempel började Y få frågor av sina 
syskon om hur mycket lön hen fick från familjeföretaget, en fråga som inte kommit på 
tal tidigare. Vidare förklarade Y att otydligheten och den bristande kommunikationen 
inom familjen gällande generationsskiftets planerande var något som hade negativa 
effekter hos den övriga personalen i företaget; “Alla stod ju bara och väntade på att jag 
skulle ta över. Men det drog ju ut på tiden och det kommunicerades kanske inte om 
varför det drog ut på tiden eller att det här var målbilden. Det sades ju inte ens utan det 
hade ju folk bara räknat ut.” Vidare berättade Y att hen i efterhand fått reda på att en 
nyckelperson inom företaget var nära att avsluta sin anställning inom företaget på grund 
av den osäkerhet och uteblivna kommunikationen kring det kommande 
generationsskiftet som rådde. 
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Respondent Z vittnade om många familjeföretag som under våren 2017 står inför ett 
generationsskifte men som ännu inte bestämt sig ifall företaget ska säljas eller 
succereras inom familjen. Z beskrev situationen; “Vi har länge planerat att i denna 
period köpa upp flera familjeföretag som står inför valet att succerera eller sälja, men 
affärerna har märkligt nog uteblivet eftersom när vi börjat diskutera detta med 
familjeföretagen så kan de inte bestämma sig och affären går i stupet, så det blir nästan 
aldrig någonting”. X resonerade kring svårigheten att som entreprenör släppa taget och 
förklarade bakgrunden till varför hen tror många familjeföretag drar ut på beslut 
gällande vem som ska styra i framtiden; “Det här med att lämna över till professionell 
ledning det som du har drivit själv som entreprenör. Det är nästan nog så stor utmaning 
som att lämna över till barnen. Det har jag sett otaliga exempel på att det har skitit 
sig”. 
 

5.3.4 Vision och Externaliteter 
 
Framtidssyn 
 
X resonerade kring att auktoriserade revisorers roll kommer utgöra mer rådgivning än 
revision i framtiden medan revisorsassistenter kommer utföra traditionella 
revisionsuppgifter i deras ställe. Respondent Y menade att de framtida revisorernas 
arbetsuppgifter är beroende på vad de uppgiftsgivande företagarna efterfrågar och att 
revisorerna då krävs bemöta denna efterfrågan. Vidare resonerade Y att det kommer 
ställas högre krav på revisorers förtroendegivande, eftersom det är grundläggande för ett 
lyckat rådgivande samarbete. Z ansåg att det är beroende på de marknadssegment 
revisorerna söker sig till, är det stora bolag menade Z att revisorn alltid kommer vara 
betydelsefull, men ju mindre bolagen blir desto viktigare är förtroenderelationen 
rådgivaren och företaget emellan.  
 
X resonerade; “Affärsrådgivning kommer vara av större vikt i framtiden, vi har till och 
med bestämt i några styrelser att vi inte tar in revisorn i styrelsen men att vi har en 
revisorskaraktär i styrelsen snarare än exempelvis juridisk”. Vidare menade X att 
revisorer kommer behöva besitta bred kompetens inom revision och företagande för att 
kunna paketera och erbjuda rätt rådgivning för rätt företag. X betonade att det även 
kommer krävas djupgående förståelse för det enskilda företaget och dess involverade 
parter för att kunna utveckla tillämpbar rådgivning om successioner och dess 
genomföranden. X sade; “Oftast blir det att revisorn är den enda du fullt ut kan 
diskutera detta med, för revisorn förstår företaget och har inga lojaliteter mot familjen 
och kan då förbli opartisk samtidigt som revisorn kan ge objektiv synpunkt om 
exempelvis de tilltänkta övertagarna”. X menade att revisorn kommer krävas besitta en 
djup förståelse för olika ägarroller, ägardirektiv, styrelse och operativ ledning för att 
kunna återge relevant rådgivning. X fortsatte; “När man som entreprenör byggt upp ett 
helt bolag, då ser man inte riktigt de här gränserna och konsekvenserna om man gör 
överträdelser, där tror jag att revisorn kommer ha en viktig roll att förklara men det 
krävs otroligt mycket förberedelser för att förstå hur de här olika komponenterna ska 
fungera på bästa möjliga sätt”. X upplevde att det kommer påverka vilken typ av 
människor revisionsbolag i framtiden kommer att eftersöka, X sade; “Det tror jag 
kommer slå igenom på revisionsbolagen att typen av anställda som kommer komma, det 
kommer vara andra typer, alltså inte de traditionella “siffergubbarna” utan det 
kommer vara mer krav på social kompetens och personer av “säljande” karaktär”. X 
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avslutade med följande; “Här har revisionsbranschen en möjlighet, att söka en ny 
legitimitet, att ta sig an andra marknadssegment, men jag tror inte att folk har 
associerat, generellt associerat, revisorerna med den typen av kompetens än”. 
 

Externaliteter 
 
Respondent X ansåg att det gällande 3:12 regelverket är stödjande för företag i Sverige 
men resonerade att det nya lagförslaget som ska träda i kraft december 2018 kommer 
vara än mer stödjande. X sade; “3:12 är särskilt bra för småföretagare, främst med det 
nya lönetaket på 900 000 kr, alltså hur många småföretagare ligger där, det finns ju 
inte på kartan”. X ansåg att 3:12 regelverket utgör en relevant kompensation för 
företagande privatpersoner som tar risker och ansåg att regelverket är väl utvecklat för 
att uppmuntra företag att anställa personal med hjälp av lönesummeregeln.  
 
Respondent Y såg problematik med att regelverket förändras frekvent. Y sade följande 
om 3:12 regelverket; “Man måste bestämma sig om riktlinjerna och så får man hålla 
fast vid dem istället för att vara inne och peta i dem varje år”. Y påpekade att hen inte 
har några problem att betala skatt och menar att det är inte det som är problemet utan 
hen sade; “Problemet är att man måste ju veta vad man ska betala för att kunna 
planera verksamheten”.  
 
Vidare menade Y att det gällande regelverket försvårar för bolag med få anställda men 
för exempelvis handelsbolag, som ofta är en stor arbetsgivare, är det gynnande då de 
kan tillgodoräkna sig enligt lönesummeregeln i utdelningen. Z ansåg att syftet med det 
ursprungliga 3:12 regelverket var stödjande för företagande i Sverige men menade att 
sedan dess implementering har det förändrats till att bli hindrande. Z sade följande; “Nu 
har man en beskattningsregel som gör att allt ansamlat kapital som finns på marknaden 
idag, vilket handlar om många miljarder, så har man höjt skatten med 5 % vilket 
innebär att de som inte tar ut de här pengarna under 2017, de får senare en tuff 
beskattning på 5 % av kapitalet”. Z menade att staten under 2017 kommer få en stor 
skatteintäkt men tror att det kommer leda till problem för företagandet i Sverige i 
framtiden eftersom det sker en utarmning av bolagens kapital. Z exemplifierade; “om 
man under 10-15 år ansamlat utdelningskapital och låtit pengarna vara kvar i bolaget 
under denna tiden, då kommer det bli en ordentlig skattesmäll för det bolaget”. Z ansåg 
att en höjning av beskattningen på utdelningskapitalet tvingar ut kapitalet ur bolaget och 
formulerade följande; “man pressar ju ut kapitalet ur bolaget, vi är ju tvungna att ta ut 
det för att inte skatta ihjäl oss, och då försvinner ju kapitalet för att skapa tillväxt i 
bolaget. Så där har man tänkt helt fel”. Vidare sade Z; “Det är jättesynd att en så bra 
beskattningsregel och utdelningsmodell för små-, och tillväxtföretag blivit så dålig 
istället. Den syftade ju till att ju mer pengar, tillväxt och anställda du har desto bättre 
utdelningsmöjlighet ska du få, vilket var en bra grund att driva folk att anställa mer, nu 
istället får man på bakskallen”.  
 
Z upplevde farhågor med implementeringen av det nya EU-direktivet gällande 
ränteavkastning; “Nu har man alltså inte indikerat nivån på ränteavkastningen från 
svensk sida utan EU har sagt 30 %... vi får se vad det blir i Sverige men det kommer hur 
som helst bli väldigt väldigt besvärligt”. Z ansåg att syftet med det nya EU-direktivet är 
bra; “Tanken var ju att ränteavdragsbegränsningen skulle gälla de som lånar pengar 
från sina utländska moderbolag eller dotterbolag och som beskattar de här pengarna i 
utlandet till en lägre beskattningsnivå”. Z menade att eftersom man bestämt att det ska 
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vara en generell lag, för all verksamhet, kommer det utarma företag med stora 
tillgångar, exempelvis fastighetsbolag och sade följande om saken; “det kommer slå 
stenhårt mot fastighetsbolag, det är riktigt skrämmande alltså”. 
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6. Analys 

Följande kapitel är strukturerad likt föregående kapitel, empirin analyseras utifrån 
empirins identifierade teman för att diskuteras mot respektive relevant teori. Kapitlet 
redogör enligt följande ordning; Syn på familjeföretag, Revisorns roll - Rådgivning, 
Ägarbyte för att avslutas med Vision och Externaliteter.  
 

6.1 Syn på familjeföretag 
 
Definition 
 
Utifrån den insamlade empirin kan vi fastställa att de personliga definitionerna av 
samtliga respondenter om vad som utgör ett familjeföretag berör samma komponenter 
som Flörens tre-kritierium definition (se avsnitt 1.2). Den gemensamma faktorn bland 
revisorernas definitioner är ägarstrukturen, där B och C påpekade att utöver ägandet 
krävs involvering i den operativa driften för att företaget ska definieras som ett 
familjeföretag, att minst en person ska utgöra person 3 i Taguiri och Davis tre-
cirkulärmodell (se figur 2, avsnitt 3.3). Respondent A hade en vagare uppfattning, hen 
delgav att företaget själva bestämmer ifall de anser sig uppfylla definitionen, något som 
respondent Z ansåg finnas incitament för eftersom ett familjeföretag erhåller 
konkurrensfördelar, främst i förtroendeingivande situationer.  
 
Både familjeföretagare X och Y resonerade likt B och C då de betonade vikten av att ett 
familjeföretag har sin operativa drift koncentrerad inom en familj. Enligt deras 
beskrivningar är familjeföretagare så pass involverade i verksamheten att arbetet i 
princip utgör en livsstil. Deras beskrivning av en familjeföretagares roll är något som 
kan kopplas till, och förklaras av, den forskning som bedrivits om stewardship-teorin 
inom familjeföretag. Hernandez (2007, s.121) definierar stewardship som att en person 
känner ett stort personligt ansvar för det långsiktiga välmåendet hos ett företag och 
Wasserman (2006, s. 962-963) förklarar att ett socialt ägandeskap kan uppstå när en 
person känner sig psykologiskt knuten till företaget och ser organisationen som en del 
av sig själv.  
 
Intresseväckande är att X och Y (som båda är företagsledare) definierar, värnar och 
eftertraktar stewardship-liknande beteenden i familjeföretag. 
 

Egenskaper att beakta 
 
Samtliga respondenter upplevde att det existerar väsentliga skillnader mellan 
familjeföretag och icke-familjeföretag. B tyckte att den största skillnaden fanns i den 
administrativa uppstyrningen i revisionsarbetet, att det var centraliserat tvärtemot vad 
hen upplevt i arbete mot familjeföretag, som är då, i högre grad, mer decentraliserade. C 
diskuterade skillnaden i målsättningar mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. C 
fortsatte med att istället som för icke-familjeföretag, som eftersträvar att vinstmaximera, 
kan familjeföretag istället värdera sysselsättning och ämna att enbart generera 
tillräckliga intäkter för att balansera företagets och de anställdas ekonomi vilket C 
jämförde med en ideell förening. A delade uppfattning med att familjeföretag besitter 
andra värderingar varpå hen menade att ett familjeföretag kräver uppmärksamhet för ett 
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vidare spektrum som involverar ägarfrågor, de involverades privatekonomi och de 
sociala systemen i Taguiris och Davis tre-cirkulärmodell (se figur 2, avsnitt 3.3).  
 
Vidare diskuterade C skillnaden mellan de ekonomiska investeringar familjeföretagare 
gjort kontra icke-familjeföretags involverades investeringar, hen sade; “Icke-
familjeföretag då är det ju tjänstemän man pratar och resonerar med det är ju inte 
deras egna “börs” som det egentligen handlar om. Kontra familjeföretag då är det ju 
deras egna pengar det egentligen handlar om, där är den stora skillnaden”. C 
uppfattning är i enlighet med BAM, den tredje agentteorin, vilken menar delvis att 
familjeföretagare, i högre grad än icke-familjeföretagare, präglas av riskaversion.  
 
Z upplevde att kommunikationen mellan familjemedlemmar, anställda och deras 
överordnanden i familjeföretag är bättre än i icke-familjeföretag, detta eftersom en stark 
relation etablerats. Z menade även att det existerar en kritisk gräns då företag, 
oberoende familjeföretag eller icke-familjeföretag, måste finna lösningar för att fortsätta 
utvecklas och fastställde den till 10-11 anställda, John Ward (2011, s. 31) däremot 
ansåg att den kritiska gränsen är 20 anställda medan IKEA grundaren, Ingvar Kamprad, 
menade att den istället var 50-75 anställda (von Platen, 1995, s. 29). von Platen (1995, s. 
29-30) menar att när den kritiska gränsen är nådd ställs högre krav på ledarskapet i 
verksamheten. Den kritiska gränsen kan anses vara ett subjektivt fenomen för när ett 
företags tillväxt avtar, Ingvar Kamprads upplevda kritiska gräns är flertalet gånger 
större än Z upplevda kritiska gräns vilket kan förklaras genom att de opererar inom 
olika segment, Ingvar Kamprad inom handelssegmentet vilket Z inte gör, detta är ett 
segment som generellt har en större personalstyrka och bör därför förklara den stora 
upplevda skillnaden av den kritiska gränsen.  
 
Davis et al. (2010, s. 1108-1110) visade i sin studie att familjeföretag tenderar att bygga 
en företagskultur där de anställda delar företagets värderingar och känner sig 
känslomässigt involverade i högre grad än icke-familjeföretag. Z upplevde att hela 
personalstyrkan inom bolaget är en del av en familjär stämning med starka relationer. Y 
ansåg att engagemanget i familjeföretaget är enormt hos de anställda som känner sig 
som delaktiga i familjen och att det är en styrka att kunna bygga en företagskultur kring 
detta. Detta stämmer överens med Davis et al. (2010, s. 1108-1110) forskning som 
visade en ökad sannolikhet för att de anställda ska agera som stewards inom ett 
familjeföretag råder och att det även kan sträcka sig utanför familjens gränser. Taguiri 
och Davis (1996, s. 206) förklarade att de tre sociala systemen medför en utmaning för 
familjeföretag att vårda och optimera samspelen. Y beskrev det som en “skör 
balansgång” och menade att det inte heller kan förväntas att de anställda per automatik 
arbetar med samma engagemang som aktiva familjemedlemmar. En gynnsam relation 
mellan familjeföretag och icke-familjemedlemmar är således något som bör vårdas och 
inte tas för givet. X berättade utifrån sina erfarenheter att en familjär företagskultur som 
etablerats är något som är svårt att ta ur ett familjeföretag. En företagskultur som 
inspirerar involverade personer att agera som stewards bör således kunna främja och 
stödja ett familjeföretags långsiktiga överlevnad och välmående. 
 
 
Konflikter 
 
De responderade revisorerna ansåg att det ligger upphov till konflikter i familjeföretag 
då det är en skör balansgång mellan företagsmässiga och personliga beslut, detta 
eftersom konsekvenserna av varje taget beslut i ett familjeföretag påverkar de 
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involverade även på ett personligt plan. Respondent C resonerade kring upplevd 
särbehandling mellan familjemedlemmar och mellan ägare, något som går i enlighet 
med agentteorins andra gren, principal-principal-problematiken. C fortsatte att hen 
erfarit situationer då personer involverade i familjeföretag upplevts blivit särbehandlade 
i situationer som lösts sakligt rättvist men åsidosatt det känslomässiga spektrat. 
Situationer likt de C exemplifierade kan vara resultat av nepotism då det i 
familjeföretag existerar upplevda incitament för beslutsfattare att prioritera intressenter 
av företaget som står dem själva nära över andra samt de besvärliga situationer 
familjeföretag har med att beblanda personliga känslomässiga relationer med 
professionella företagsrelaterade. Medan C resonerade kring att beslutsfattarna 
prioriterade sina närmsta besläktade över avlägsna menade A att konflikter även kan 
uppstå mellan mycket nära besläktade, exempelvis förälder och barn. A menade att 
skillnader i uppfattningar om framtid och målsättningar kan ligga till grund för 
konflikter då exempelvis en förälder som är familjeföretagsledare innehar förväntningar 
samt övertygelse att deras nästkommande vill och kommer efterträda dem. Konflikter 
bidrar till missämja mellan de tre integrerade polerna enligt Taguiri och Davis (1996, s. 
206) varpå C påpekade vikten av att involvera en extern oberoende part att bistå 
företaget på bästa möjliga sätt för att undvika, alternativt lösa, ovan beskrivna 
situationer. A och B poängterade betydelsen att förankra och diskutera frågor som 
bestämmanderätt, företagets och de inblandades personliga målsättningar för att minska 
risken för konflikter, något som Dascher och Jens (1999, s. 2) diskuterade som de tre 
grundläggande faktorerna i planeringen inför en succession.  
 

6.2 Revisorns roll - Rådgivning 
 
Ansvarsområde 
 
De responderade revisorerna ansåg att revisorns ansvarsområde i ett familjeföretag är 
beroende på vilket ansvar hen delges av familjeföretagarna. A och C påpekade att 
ansvarsområdet avtalas i inledningen av ett samarbete, i form av ett uppdragsbrev. 
Genom att avtala ansvarsområdet kan det likställas med ett regelverk om vad och hur 
revisorerna ska utföra uppdrag vilket motverkar eventuella förväntningsgap. Ett avtal 
bör således tämja förväntningarna på revisorerna och följaktligen leda till att utförandet 
bemöter förväntningarna, att ett enligt Porter (1993, s. 50) utförandegap inte existerar. B 
ansåg att revisorn ansvarar att värna om ägare, företaget och dess intressenter. Vidare 
ansåg samtliga respondenter att revisorn ansvarar att väcka frågeställningar och iträda 
en ansvarsfull position om företagets fortlevnad i form av att påtala om succession. 
Dock sträcker sig ansvaret för revisorn att enbart väcka frågeställning och inte vidta 
åtgärder vilket är fullständigt beroende av beslutsfattarens ställningstagande i de 
frågeställningar. Revisorn innehar incitament för ett fortgående samarbete, dels för 
fortsatta intäkter till sin egen organisation och dels för ansvaret gentemot företaget, 
varpå det kan uppstå tendenser av gränstrakt i revisorns ansvarsområde och ge upphov 
till orimlighetsgap där ansvarsområdet täcker delar som varken avtalats eller regleras av 
ett gällande regelverk vilket i sin tur kan leda till ett förväntningsgap.  
 

Användningsområde 
 
Klarskov (1988, s. 532) visade i sin studie att revisionsbranschen var på väg att skifta 
till att omfatta mer ekonomisk rådgivning än tidigare, då det varit mer fokus på 
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granskningen. Att revisorn används mer som en ekonomisk samtalspartner snarare än en 
ren granskare var något samtliga familjeföretagarnas svar indikerade. X menade att de 
försöker utnyttja revisorernas kompetens i stor utsträckning vilket gör att deras 
användningsområde blir väldigt brett. Z berättade att de försöker samla infallsvinklar 
från flera olika håll och eftersom de har stort förtroende för sin revisor används hen som 
en källa för rådgivning. Lambrecht et al. (2011 s. 39) fann i sin studie att de revisorer 
som intagit en rådgivande roll har ett stort inflytande i familjeföretag. Detta underströk 
både X och Y som förklarade att det existerar en risk att man som familjeföretagare blir 
för trångsynt vid driften av sin verksamhet samt organisatorisk planering och att det 
därför är nyttigt med ett externt perspektiv.  
 
Utöver ren granskning berättade X att revisorn används i såväl organisatoriska som 
finansiella frågor. X exemplifierade några av tjänsterna de använder revisorn till och 
nämnde stöd vid kontraktsfrågor samt rådgivning vid skattetekniska frågor, dessa 
områden var något Z och Y också använde revisorn till. Z berättade att en revisor inte 
sitter på total kunskap men fungerar som en bra mellanhand för att nå 
specialistkompetens vid behov. Revisorn som arbetar med familjeföretaget där Y 
numera är VD var involverad i deras generationsskifte och bistod med rådgivning samt 
fungerande som en stödjande funktion vid kommunikationen mellan överlämnare och 
övertagare. De exemplifieringar som familjeföretagarna delgav antydde att revisorernas 
roll sträckt sig vidare än den traditionella granskningen och antagit en roll som 
ekonomisk samtalspartner. 
 

Rådgivning 
 
De responderade revisorerna menade att deras organisationer tillhandahåller 
familjeföretag med rådgivning inom allt som kan vara dem av intresse men säger att 
skatterelaterad rådgivning är den mest eftertraktade. Dascher och Jens (1999, s.2) 
förespråkade att familjeföretag bör använda experter i mesta möjliga mån och påpekade 
vikten av att exempelvis använda en skatteexpert vid utvecklandet av en 
successionsplan. Dascher och Jens (1999, s.2) menade att eftersom skattereglerna är så 
pass komplicerade och konsekvenserna kan vara så pass förödande, för vilket företag 
som helst att det, att det kan leda till ett företags förfall.  
 
Revisorerna uppgav att de arbetade proaktivt för att kunna förse kunderna med bra 
rådgivning samt att de själva eftertraktade de intäktsdrivande rådgivningsuppdragen. C 
betonade vikten av att ligga i framkant och att informera kunder om nyheter och 
förändringar så att framtida händelser kan planeras i tid, B ansåg att det är särskilt 
viktigt att kontinuerligt försöka lyfta fram frågeställningar kring kommande 
generationsskiften. Revisorer som på ett aktivt sätt, enligt givna exempel, arbetar för att 
stödja och förbereda familjeföretag inför kommande utmaningar skulle kunna beskrivas 
som ytterligare en stewardship-orienterad aktör för företaget. Det vill säga en person 
som känner ett ansvar för företagets långsiktiga välmående och värnar om 
organisationens tillgångar (Davis et al., 2010, s. 1093). A angav även glädjen att som 
revisor få tillhandahålla mer rådgivning och bygga ett fortsatt samarbete som 
anledningar till att arbeta proaktivt ur revisorns perspektiv. 
 
A uttryckte oro för att kunskapen kring family governance-rådgivning på dagens 
revisionsmarknad är kritisk och att denna kunskapsbrist kan och bör åtgärdas genom 
interna utbildningar. De tre sociala systemen som är grunden till ett familjeföretag enligt 
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Taguiri och Davis (1996, s. 206) definition utgör familjeföretagsunika karaktärsdrag 
som kräver vård. Om det externa perspektivet, som familjeföretagare ansåg vara av vikt 
för deras företag, kan kombineras med en omfattande kompetens gällande frågor som 
rör family governance hos en revisor som är insatt i verksamheten, bör sannolikheten 
för ett långsiktigt välmående med lyckade generationsskiften kunna ökas. 
 
C ansåg att en rådgivare måste erbjuda flertalet valmöjligheter till beslutsfattarna för att 
undvika att själv styra företaget, vilket för rådgivande revisorer annars skulle strida mot 
oberoendeprincipen. Rådgivaren behöver då, i samtliga situationer, finna flera lösningar 
på ett problem, presentera lösningarnas eventuella implementering samt dess eventuella 
följder de kan få för företaget. Rådgivaren frigörs från att vara partisk genom att inte 
välja tillvägagångssätt vilket innebär att beslutsfattaren som väljer alternativ ställs 
ytterst ansvarig, däremot ställs rådgivaren ansvarig för att hens prediktioner om de 
tillhandahållna lösningarna stämmer väl överens.  
 

Relation 
 
B menade att familjeföretag söker relation med extern part samtidigt som A ansåg att 
revisorer strävar att bli familjeföretagets externa part. Samtliga respondenter menade att 
förtroende är av fundamental betydelse för att en relation mellan familjeföretagare och 
extern part ska etableras. Familjeföretag som agerar som uppdragsgivare ansågs vara 
den part i relationen som bestämmer relationens ramverk. A fortsatte med att en revisor 
kan aldrig utvecklas att bli en klients ”trusted business advisor” ifall det inte stämmer 
personkemiskt parterna emellan. Det ställs därav krav att revisionsbyrån, för att behålla 
uppdraget, måste tillhandahålla revisorer som på ett personligt plan är 
överensstämmande med klientens, just för att etablera en förtroendefull relation.  
 
Y likställde sitt familjeföretaget som sitt “barn” och poängterade betydelsen av att 
externa parter, som ska bli involverade i familjeföretag och framföra kritik, för att 
uppdragsgivaren ska tillåta det krävs att ett förtroende etablerats för att uppdragsgivaren 
förstår att den externa parten arbetar utifrån att företagets och de inblandades 
välbefinnande är av central betydelse. Det kan även vara av betydelse för att rådgivaren 
ska tillåtas inflytande i familjeföretaget samt möjliggöra att uppdragsgivaren ska kunna 
mottaga kritiken konstruktivt. Respondent B resonerade att ju mindre ett bolag är desto 
viktigare anses förtroende vara som faktor i utvecklandet av en fungerande relation, 
detta kan antas vara att i ett mindre sammanhang ställs ett högre krav på dig som 
involverad part samt att personen i fråga har större möjlighet att skapa en intimare 
relation till verksamheten och dess anställda.  
 
En fungerande relation kan antas vara en förutsättning för den rådgivande revisorn att 
fullt kunna uppfylla sitt syfte, ett syfte som inbegriper att tillhandahålla företaget med 
efterfrågad rådgivning samt fungera som den externa överblickande parten och på så 
sätt vårda de tre sociala systemen (se figur 2, avsnitt 3.3), ett vårdande som enligt 
Taguiri och Davis (1996, s. 206) är avgörande för att ett familjeföretag ska utnyttja sin 
fulla kapacitet. Den rådgivande revisorn syftar även att tjäna de involverade parterna 
samt se efter företagets bästa gällande minskande av principalkostnader. En 
förutsättning är således att den rådgivande revisorn förstår verksamheten och 
relationerna hos de involverade för att kunna tillhandahålla ett externt perspektiv samt 
återge relevant rådgivning anpassat efter företagets och de inblandades bästa. Relationer 
är en väsentlig del av ett familjeföretag och för en extern part, som ämnar att bli del av 
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verksamheten, måste först accepteras av familjeföretaget och dess beslutsfattare för att 
kunna etablera ett fungerande samarbete. 
 
Respondent Z berättade att hens företags rådgivare har utvecklats till att bli en del av 
familjeföretaget och att som hen beskriver det som att en “familjär relation” etablerats 
dem emellan. I detta fall har det, över tid, utvecklats från en lyckosam 
förtroenderelation till att revisorn har fått en insyn och roll i företaget att den kan agera 
likt en “steward”, att den rådgivande revisorn har gått från granskning till stöd. Vidare 
menade A och B att relationerna kan tolkas som jävsförhållanden, där A tyckte att 
relationerna kan leda till gränsfall då revisorn blir alltför involverad i verksamheten. 
Både A och B ansåg att det inte borde vara något problem eftersom revisorn är av 
professionell natur att den således inser när gränsen för jävsförhållande är nådd och 
vidtar då åtgärder för att motverka det. Revisorn är enligt Revisionslagen (SFS 
2016:430) tvingad att förbli opartisk, både i granskning och rådgivning. Ett 
jävsförhållande kan leda till att oberoendeprincipen samt att utförandegapet (Porter, 
1993, s. 50) bestrids, att den rådgivande revisorn inte uppfyller vad som enligt lag och 
gällande regelverk förväntas av den.  
 

Brister 
 
X och Y berättade att de aldrig upplevt några tvivel på att revisorerna de samarbetat 
med innehar en god teoretisk kunskap och följer gällande regelverk. Z hade däremot 
erfarit samarbeten där revisorerna visade bristande objektivitet och tycktes gynna de 
kunder som de hade närmast relation till, något som förhindrade att fullständig tillit 
skulle kunna uppstå vilket hämmade samarbetet. Z trodde att det är vanligt 
förekommande att revisorer inte följer oberoendekravet i affärsrelationer där kunder är 
inblandade i gränsande affärer och har olika intressen, med andra ord trodde Z att en 
ökad risk för utförandegap existerade i dessa situationer. Faktumet att en revisor arbetar 
med konkurrenter kunde uppfattas som hämmande i samarbetet och skapa tvivel kring i 
vilken utsträckning familjeföretagaren kunde anförtro sig åt den rådgivande revisorn. 
 
Den andra komponenten enligt Porter (1993, s. 50) av förväntningsgapet är 
orimlighetsgapet. I större sammanhang kan orimlighetsgapet kopplas till händelser som 
att revisionsbranschen misslyckats att förhindra bedrägerier och finanskrascher, ur ett 
familjeföretagarperspektiv skulle det kunna fokuseras till revisorns stödjande funktion 
vid kommande generationsskiften och driften av ett familjeföretag. X berättade att hen 
uppfattat en bristande affärsmässig tillit eftersom vissa revisorer saknat förståelsen för 
vad som anses relevant för familjeföretaget och hur deras affärer fungerar. Den ansedda 
bristande kompetensen har medfört att X begränsat relationen med revisorerna eftersom 
förtroendet att utveckla ett djupare samarbete saknats. Y ansåg att många revisorer är 
för trångsynta och att förståelsen för hur affärsmässiga beslut påverkar ett företag 
saknas. Y upplevde att revisorerna tror på ett teoretiskt förutbestämt orsakssamband 
medan Y menade att i praktiken måste flertalet oförutsedda omständigheter 
överensstämma för att en önskad händelse ska utspelas. Y beskrev förväntningarna på 
en ideal revisor som en person med den teoretiska kunskapen av revision samt 
erfarenhet av att själv driva företag för att fullt förstå företagandets roll.  
 
Både X och Y har således identifierat en förväntning om att revisorer bör inneha en 
praktisk förståelse för den affärsmässiga driften för att kunna ha ett större inflytande, 
något de anser att vissa revisorer inte kunnat leva upp till vilket har hämmat samarbetet. 
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I fallet med Z där ett lyckat samarbete hade uppstått byggde det på absolut tillit vilket 
banade väg för ett lukrativt samarbete för båda parter. 
 

6.3 Ägarbyte 
 
Successionsplanering och Succession  
 
A, C och Y menade att den primära punkten att besluta, före en succession kan 
påbörjas, är att förbereda överlåtaren, att förankra om överlåtaren är övertygad att en 
succession ska genomföras samt bestämd för vilken succession, inom familjen eller 
exempelvis försäljning till extern part. Uppfattning likt A, C och Y, delade Dascher och 
Jens (1999, s. 2) som ansåg att den grundläggande punkten är att det ska från 
överlåtaren finnas en vilja att överlåta. Y resonerade att överlåtaren måste tillåtas tid att 
förankra beslutet hos den själv. En överlåtare som är inställd på att en succession ska 
genomföras samt önskar en överlåtelse inom familjen bör enligt denna studies empiri 
utföra successionen enligt figur 3.  
 

 
Figur 3. Successionsplanering för familjeföretag 
 
I enlighet med respondent A, B och C behöver en successionsplanerings primära 
utgångspunkt vara att fastställa vilka parter som kommer beröras av successionen, med 
fokus på eventuella övertagare.  
 
Steg 1 (se figur 3) involverar de parter överlåtaren anser vara lämpliga potentiella 
övertagare. Respondent B menade att i denna del av processen, ifall det existerar fler än 
en potentiell övertagare, behöver överlåtaren utvärdera de mest lämpliga kandidaterna 
samt planera om och i så fall hur de bortvalda kandidaterna bör kompenseras 
ekonomiskt. Z hade enbart en familjemedlem i nedåtstigande ledet medan Y, i en 
syskonskara om tre, valdes ut av sina föregående familjeföretagande föräldrar som mest 
lämplig övertagare. Att beblanda professionellt företagande med personliga relationer 
ansågs vara vanligt förekommande för familjeföretagare, vilket är fallet när en 
familjeföretagande förälder objektiva ska analysera sina egna barn för att överlåta 
familjeföretaget till den de anser vara bäst lämpad. När överlåtaren beslutat tilltänkta 
övertagare fortgår processen till steg 2 (se figur 3). 
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Steg 2 (se figur 3) behandlar överläggandet mellan överlåtare och övertagare och är 
processens mest tidskrävande del. A, B och C poängterade betydelsen av att föra dialog 
med de tilltänkta övertagarna för att utröna deras personliga målsättningar i livet och om 
det inbegriper att de är övertagare av familjeföretaget samt deras visioner om hur de 
skulle vilja driva verksamheten. A ansåg att det som beslutas i steg 2 (se figur 3) är det 
som en eventuell successionsplan baseras på, utifrån överlåtarens och eventuella 
övertagarens vilja att överlåta respektive ta över, hur de ska överlåta samt hur 
verksamheten ska bedrivas. I denna del av processen krävs överläggande ifall de 
berörda parternas viljor är enhälliga, något Dascher och Jens (1999, s. 2) ansåg vara en 
grundläggande faktor för att lyckas med en succession. Genom att inkorporera tilltänkta 
övertagare i beslutsfattarprocessen möjliggör det dem chans att påverka företaget, 
åtminstone att föra till diskussion, eventuella förändringar av verksamheten utefter deras 
preferenser före deras övertagande.  
 
Ett familjeföretag är enligt Flören (2002, s. 34) ett företag som drivs med stolthet och 
passion etablerad genom företagets tradition. Att möjliggöra den eventuella 
övertagarens inkorporering av dess egna målsättningar med företagets kan det leda till 
att företaget lyfts från drivas av stolthet och passion till att även inbegripa personlig 
övertygelse och intresse. Skapandet av en personligt attraktiv miljö för övertagare kan 
motivera övertagare att agera för organisationens bästa, det kan vara en påverkande 
faktor i skapandet av stewards. Genom att koppla de övertagandes personliga intresse 
till verksamheten som bedrivs kan det influera övertagare att prioritera verksamhetens 
bästa över deras egna vilket enligt Corbetta och Salvatto (2004, s. 357) sänker onödiga 
kostnader och resurser kan istället användas för verksamhetens intresse.  A ansåg att det 
kan vara nödvändigt för företaget att anpassas till övertagaren för att optimera dess 
framtida ledning och fortlevnad.  
 
A betonade vikten av att hålla “dialogen levande” mellan överlåtande och tilltänkta 
övertagare eftersom de personliga målsättningar och framtidsplaner kan förändras över 
tid. Exempelvis uttryckte Y under flera år att hen aldrig ville ta över familjeföretaget för 
att 10 år senare ändra uppfattning. Respondent Y och Z ansåg att den tilltänkta 
övertagarens förståelse för företaget är en grundläggande faktor för en lyckad 
succession. Z inkorporerade sin efterträdare tidigt i företaget för att både förbereda den 
samt delge övertagaren möjlighet att påverka företaget redan innan successionens 
genomförande. Y formades av sin efterträdare genom att delta och lära av sin 
föregångare i dess dagliga arbete. Överläggandedelen (steg 2) av successionsprocessen 
kan även anses vara en del av en fortgående utvärdering för överlåtaren att acceptera sin 
efterträdare samt ge övertagaren en prövningsperiod och tid att inse ifall ett övertagande 
av familjeföretaget är önskvärt.  
 
Om utvärderingen resulterar att överlåtaren accepterar övertagare respektive om 
övertagaren accepterar sin framtida roll i familjeföretaget följs steg 2 av de 3 stegen (se 
figur 3). Respondent C menade att om parterna är överens och bekväma i situationen 
bör en lyckad succession kunna genomföras.  
 
Om någon part uttrycker missnöje och någon lösning ej nås, misslyckas steg 2 (se figur 
3) i processen och överlåtaren tvingas tillbaka till steg 1 (se figur 3) där en ny 
utvärdering sker ifall det finns andra lämpliga övertagare inom familjen, om så ej finns 
misslyckas en succession inom familjen och planeringsprocessen förskjuts tillbaka till 
val av succession. Respondent Y misstänkte att hens överlåtande förälder hade som 
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alternativ plan att sälja företaget till extern part ifall de inte kunde finna en lösning där 
alla parter ansåg sig nöjda vilket är ett exempel på förfarandet enligt figur 3.  
 
Steg 3 (se figur 3) behandlar förankring vilket ämnar att organisationen och övriga 
familjemedlemmar accepterar successionen. Detta steg inbegriper att tillsammans med 
de parter som inte valdes ut till övertagare besluta hur dessa ska ersättas. B menade att 
förankring av en successionsplan är ett måste för att undvika framtida konflikter och 
fortsatte att “fullständig rättvisa” är omöjligt att uppnå. Att tillhandahålla de berörda en 
chans till förståelse för hur och varför successionsplanen planerats kan underlätta deras 
acceptans.  
 
Att finna berörda parter, utvärdera och forma rätt berörd part samt förankra besluten hos 
övriga parter är tidskrävande. B ansåg att 5 år innan planerad avgång behöver 
planeringen påbörjas, C ansåg att det är beroende på omständigheterna i företaget och 
de inblandade parterna medan A förespråkade att så tidigt som möjligt påbörja 
successionsplaneringen vilket hen ansåg skulle kunna vara upp till 20 år innan planerad 
avgång. Z började implementera sin övertagare i organisationen 20 år innan överlåtelsen 
ägde rum medan Y formades 10 år innan men att successionen påtalades först 2 år innan 
dess genomförande. Y förespråkar dock att överlåtaren och övertagaren måste ges tid att 
finna sina nya roller och att en optimal överlåtelse, beroende på omständigheterna, 
måste få ta sin tid. Beroende på tidsaspekten möjliggör det den tilltänkta att påverka och 
försöka anpassa företaget efter dess preferenser samtidigt som det kan innebära att den 
tilltänkta övertagarens inställning att ta över familjeföretag skiftar och ett större krav 
ställs på en “levande dialog”.  
 

Problemfaktorer 
 
Samtliga familjeföretagare som deltog i studien hade upplevt svårigheter gällande 
Dascher och Jens (1999, s. 2) första komponent för en lyckad succession. X, som 
betraktare utifrån, tyckte att den föregående generationen saknade förmågan att lämna 
över företaget vilket Y och Z instämde med i sina roller som övertagare respektive 
överlämnare. I paritet med Dascher och Jens (1999, s. 2) resonemang om att grundarens 
avträdelse kan vara svår som följd av den starka personliga kontakten som uppstår med 
familjeföretaget berättade Z att det lätt kan uppstå situationer där hen krampaktigt håller 
fast vid ansvarsområden som hen borde överlåta. Y, som åskådare till 
händelseförloppet, hur hens förälder insett att det var dags att släppa sin roll, uppfattade 
det som ett svårt beslut med de känslomässiga kopplingarna som uppstått genom årens 
gång som grund. Dascher och Jens (1999, s. 2) första komponent skulle kunna beskrivas 
som en hög tröskel för familjeföretagare där många känslomässiga faktorer spelar in, 
samt kan vara avgörande huruvida ett generationsskifte kommer på tal i tillräckligt god 
tid för att lyckas med ett generationsskifte. 
 
B, C, X och Z trodde att det finns en ökad risk för problematiska generationsskiften när 
det rör sig om flerbarnsfamiljer eftersom fler viljor är inblandade. Första steget i figur 3, 
som presenterats ovan i detta avsnitt, berör de potentiella övertagare som finns för 
familjeföretaget, eftersom fler individer är involverade i större familjer bör rimligtvis 
komplexiteten och risken att någon känner sig bortprioriterad i detta steg vara förhöjd. 
Taguiri och Davis (1996, s. 202) förklarade att infekterade konflikter kan uppstå som 
följd av simultana roller där individer inte kommer överens. Y, som kommer från en 
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flerbarnsfamilj, hade upplevt hur en sådan problematik påverkat familjens sociala 
umgänge utanför företaget som följd av den bristande kommunikationen. 
 
Vid överläggningsstadiet, steg 2, (se figur 3) hade A både sett fall där överlämnare tagit 
för givet att nästa generation vill driva företaget även om så inte är fallet, samt fall där 
nästa generation haft avvikande idéer på verksamhetens framtid än vad överlämnande 
förväntat sig. Bristande kommunikation gällande överlämnare och övertagares 
framtidsvisioner kan skapa bekymmer och äventyra enligt Dascher och Jens (1999, s. 2) 
tredje komponent för att lyckas med en succession. Kontrasterande framtidsvisioner är 
därför något som bör diskuteras noggrant och med god tidsmarginal så utrymme lämnas 
för en dynamisk diskussion där parterna kan kompromissa eller eventuellt finna andra 
lösningar på ett kommande ägarbyte där båda parter känner sig nöjda. Trots att Y ansåg 
sig ha lyckats med sitt generationsskifte hade hen upplevt att föräldern, och 
familjeföretagets tidigare VD, fortfarande tog sig stora friheter inom företaget från sin 
nya position som följd av att de hade olika framtidsvisioner för företaget. En total 
förståelse mellan överlämnare och övertagare är svåruppnåelig, i fallet med Y ansåg hen 
att denna problematik dock kompenserades av de positiva faktorer det medför att 
behålla tidigare ägaren i en mer passiv roll. 
 
Gällande förankringen, steg 3 (se figur 3) i ett familjeföretags successionsplanering 
menade B att det är svårare för flerbarnsfamiljer att få en harmonisk utgång. B 
exemplifierade med att personerna i syskonskaran som inte tar över som högsta 
beslutsfattare ofta sitter på delägarpositioner med intresse i företagets resultat, när 
verksamheten går sämre och kritik uppstår kan osämja kring förankringen väckas till 
liv. När Y och överlämnaren i företaget genomförde generationsskiftet fick 
förankringen en utgång med negativa sociala konsekvenser som följd av en bristfällig 
kommunikation där samtliga personer inom syskonskaran inte inkluderades och i viss 
mån upplevde sig bortprioriterade. Z uttryckte en stor respekt för de komplexa 
situationer förankringen medför hos flerbarnsfamiljer och beskrev deras process som 
okomplicerad i jämförelse, som följd av att de utgör en enbarnsfamilj. 
 

Ägarbyte till Extern part 
 
Enligt A och B är det två centrala punkter att överväga vid försäljning till extern part, 
villkorad alternativt villkorslös försäljning.  
 
Dascher och Jens (1999, s. 2) förklarade att familjeföretagaren kan uppleva svårigheter 
att överlämna företaget, både att överlämna kontroll och ansvar eftersom företagaren 
ofta blivit starkt personligt bunden till organisationen och det har utvecklats till att bli 
del av dess identitet. Vidare förklarade Dascher och Jens (1999, s. 2) att en entreprenör 
är medveten om riskerna att vara egenföretagare vilket kan vara motiv att överväga 
försäljning till extern part istället för att överlåta till familjemedlem. Familjeföretagaren 
kan vara kluven att sälja till extern part, eftersom det kan resultera i att organisationen 
hen byggt upp eller ärvt av tidigare generation används i annat syfte än hen önskar och 
om familjeföretagaren inte har lämplig villig part att ta över alternativt inte vill utsätta 
den nära parten för riskerna med egenföretagande kan en villkorad försäljning vara att 
föredra, en villkorad försäljning som avtalar att organisationen bedrivs i enlighet med 
överlåtarens tycke. Respondent B ansåg att det existerar en problematik med villkorade 
försäljningar, att det är svårt att finna en villig köpare vilket enligt B ofta leder att den 
önskade villkorade försäljningen ej lyckas genomföras och att så kan utarmningen, 
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främst, den svenska landsbygden förklaras. B föreslog en lösning på problemet med att 
ett mer riskbenäget riskkapital skulle finnas att tillgå för eventuella köpare vilket skulle 
underlätta förvärvsprocessen och därmed förhindra den pågående, upplevda, 
utarmningen.  
 
I en villkorslös försäljning till extern part, ansåg A, B och C, att målsättningen ska vara 
att berika säljaren. Förutsättning för att maximera resultatet av en försäljning menade B 
är att nyckeltalen är optimala i företaget. Man måste då förbereda företaget att bli sålt, 
vilket kan uppnås genom att minimera onödiga kostnader, B menade att 
balansräkningen måste undersökas noggrant. C antog istället att man skulle göra 
företaget mer attraktivt att köpa, vilket skulle kunna uppnås genom att stycka företaget i 
flera delar, för att som C formulerade; “Tydliggöra för köparen vad det är köparen 
köper”. Att fördela ett företag i olika verksamhetsgrenar kan leda till större 
köpmarknad. Det eftersom ett företag som under lång tid varit aktivt kan ha skiftat 
inriktning och innehåller istället flertalet olika verksamhetsgrenar vilket kan ha gjort det 
unikt inom sin bransch men komplicerat att förvärva, genom att stycka företaget till att 
bestå av kategoriska verksamhetsgrenar attraktiva för flertalet olika branscher kan vara 
att föredra eftersom det kan attrahera ett större klientel och uppfylla ens målsättning, att 
maximera vinst vid försäljning.  
 
Ytterligare typer av försäljning till extern part förklarade B kan vara notering av 
bolaget, men påpekade att det sällan sker, förvärv av konkurrent alternativt att ledning 
köper ut ägare i form av management buy out (MBO). B påpekade att skillnaden är stor 
beroende på vad man köper, att ansvarsrollen är skild beroende på om man förvärvar 
aktieinnehav eller om man förvärvar inkråm. Dascher och Jens (1999, s. 5) menade att 
ett köp av inkråm innebär ett annat ansvarsövertagande än vid köp av aktier, att endast 
är inkråmet i sig som köps och inte överlåtandet av det ansvarsåtagande tidigare ägaren 
skapat. Ett överlåtande av inkråm kan vara att föredra för övertagare med andra visioner 
än tidigare ägare, det eftersom inkråmet kan överföras till valfri företagsform samt 
innebär i princip överlåtande av tillgångar vilket ger övertagaren full bestämmanderätt.  
 

6.4 Vision och Externaliteter 
 
Framtidssyn 
 
Revisionsbranschen, vilket i sig självt är ett objekt för revidering, är något som 
anpassats efter marknadens krafter sedan dess etablering i Sverige kring tidigt 1800-tal. 
Beattie et al. (1999, s. 67-68) visade i sin studie att revisionsbranschen var i ett 
mognadsstadie med hårdnande konkurrens i början av 1990-talet då revisionsbyråerna 
utökade sitt tjänsteutbud, denna riktning på branschen var något som A, B och C 
instämde i och menade att den fortfarande är i förändring. Klarskov (1988, s. 532) 
beskrev det som att revisorernas fokus successivt skulle flyttas till att fungera som en 
ekonomisk samtalspartner, A delade uppfattningen om utvecklingen och ansåg att 
behovet av allmänna rådgivare hos familjeföretag alltid kommer existera, speciellt i den 
föränderliga tillvaron som blir allt mer komplex.  
 
Många faktorer tycks ha spelat in i branschens utveckling de senaste årtiondena samt 
den riktning den förutspås ta i framtiden. C delade åsikt med Beattie et al. (1999, s. 67-
68) om att revisionsbyråerna söker nya mervärden för att finna fler arbetstillfällen. B 
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och C nämnde avskaffandet av revisionsplikten som en viktig händelse med betydande 
påverkan som stärkt utvecklingen. B upplevde att avskaffandet bemöttes negativt av 
revisionsbyråerna till en början men den egentliga effekten, enligt B, blev att det gav 
incitament till byråerna att modernisera sitt tjänsteutbud för att hitta nya 
spetskompetenser. C berättade att hens byrå anpassat sig efter avskaffningen av 
revisionsplikten de senaste 10-15 åren och dessutom förväntar sig att avskaffningen 
utvidgas i framtiden vilket talar för att branschens omdirigering kommer fortsätta. 
Svanström (2008, s. 265-266) argumenterade för att de relationerna som medföljer 
samarbetet där revisorn utför mer tjänster än traditionell granskning till kunderna är 
gynnsamt för båda parter, C såg flera fördelar i detta, både för sig själv i rollen som 
revisor och för kunden. C angav att rådgivningen är mer lukrativ än granskningen vilket 
gynnar revisionsbyrån samt att C fann mer glädje i rådgivningstjänsterna på ett 
personligt plan. C hade även uppfattningen att rådgivningen är mer uppskattat av 
kunden eftersom det tillhandahåller konstruktiva infallsvinklar på framtiden till skillnad 
från granskningen som ser bakåt i tiden.  
 
Om utvecklingen fortsätter gå i riktningen där rådgivning hamnar i blickfånget till 
fördel för den traditionella granskningen från revisionsbyråerna kommer ytterligare 
utmaningar på kompetensen från revisorernas sida medfölja. B poängterade att rollen 
som en allmän rådgivare ställer höga kompetenskrav på revisorer samt att de ska inneha 
självinsikten att kunna avgöra när det är nödvändigt att konsultera övriga specialister. 
X, Y och Z menade att det kommer ställas höga krav på framtidens revisorer, framför 
allt gällande deras sociala kompetens. Enligt Y kommer det krävas att revisorerna 
utvecklar sitt förtroendeingivande för att lyckade rådgivningssamarbeten ska kunna 
etableras vilket Z också antog när det handlar om de mindre bolagen, X menade att en 
bred kompetens inom revision och företagande kommer vara en förutsättning. X 
vidareutvecklade med att den klassiska stereotypen av en revisor som en “siffergubbe” 
kommer fasas ut med tiden och att revisorer i framtiden kommer behöva besitta större 
social kompetens och karaktäriseras som säljande personer med fokus på att paketera 
och erbjuda rätt rådgivning åt familjeföretagen.  
 
Om revisionsbranschen fortsätter i den förutspådda riktningen kan således den 
totalgranskningsfilosofi som implementerades under första halvan av 1900-talet, vilken 
sedan successivt ersatts av stickprov och ett större rådgivningsfokus från och med år 
1950, fortsätta lämnas i revisionsbranschens historiska efterdyningar till förmån för 
modernare arbetsmetoder där relationer och förståelse för kundernas verksamheter sätts 
i fokus. X beskrev att revisorer i många fall är den enda part familjeföretagare kan 
diskutera viktiga frågor med, som till exempel tilltänkta övertagare i nästa 
generationsskifte, eftersom revisorerna har en objektiv position utan lojaliteter mot 
familjemedlemmar. Positionen revisorerna kan anta som allmän rådgivare i liknande fall 
öppnar möjligheter för den potential Svanström (2008, s. 265-266) förklarade finns för 
gynnsamma samarbeten mellan revisorer och kunder där både revisionen och 
rådgivningen upplevs som mer kvalitativ när revisorn är väl bekant med företaget och 
utför tjänster utöver den traditionella granskningen.  
 

Externaliteter 
 
Enligt Dascher och Jens (1999, s. 2) andra komponent för att uppnå en lyckad 
succession, som är förmågan att genomföra det, innefattas finansiella och juridiska 
aspekter och därav undersöks uppfattningen om de externa faktorer som kan påverka 
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valet och utförandet av en succession. Empirin visade sig innehålla delade meningar 
gällande beskattningsreglerna i 3:12 regelverket. Respondenternas inställning till de 
gällande beskattningsregler kan bero på deras företags aktuella skattesituation och hur 
de gällande regelverken är tillämpningsbara utifrån de responderade företagens 
egenskaper men även utifrån respondenternas politiska värderingar.   
 
A och X delade uppfattningen att 3:12 regelverket var stödjande för främst små-, och 
medelstora bolag. A ansåg sig dock pessimistisk mot den nya propositionen av 3:12 
reglerna medan X ställde sig tvärtemot och menade att det nya lönetaket på 900.000 kr 
är tillräckligt högt för att vara oproblematisk för små-, och medelstora företagare. B och 
Y ansåg att 3:12 regelverket innehöll positiva som negativa aspekter. B ansåg att det är 
beroende på företagets situation och egenskaper om regelverket är stödjande eller 
hindrande men poängterade att det är det första beskattningsskiktet som är 
problematiskt, det som inbegriper belopp upp till 100 inkomstbasbelopp vilket beskattas 
inom inkomst av tjänst och innebär då en hög beskattning för berörda parter. B menade 
att det är många företag som innefattas i ovan beskrivna situation vilket leder till att 
regelverket är hindrande för deras verksamhet och B tyckte även att det hindrar 
eventuella successioner. Y resonerade att grundtanken med 3:12 regelverket är 
stödjande för företagande inom Sverige i vissa aspekter, såsom lönesummeregelns 
uppmuntran att anställa fler men menar samtidigt att eftersom regelverket förändras 
nästan årligen blir det istället hindrande. De frekventa förändringarna av regelverket 
innebär att företagare inte kan planera sin verksamhets skattesituation vilket i sin tur kan 
leda till att projekt och investeringar kan försättas vilande alternativt ej genomföras. 
Dascher och Jens (1999, s. 2) tillsammans med Almi Företagspartner (2016, s. 6) ansåg 
att de gällande beskattningsreglerna är komplicerade och innehåller flera rörliga 
komponenter påverkningsbara utifrån företagens egenskaper och situationer att 
konsultation av en rådgivande skatteexpert är nödvändig. C tyckte att 3:12 regelverket 
var relativt stödjande för företag i Sverige och ställde sig opåverkad av dess inverkan på 
generationsskiften eftersom hen anser att det finns tillräckligt goda tillvägagångssätt för 
att göra alla parter nöjda. Medan Z tyckte att 3:12 regelverket har från dess ursprungliga 
implementering gått från att vara stödjande till att bli hindrande och syftade på 
beskattningen på 5 % av bolagets kapital. Z menade att det hämmar 
företagsutvecklingen i Sverige då kapital som istället skulle satsas på investeringar och 
utvecklingsprojekt faller istället i skatteinbetalningar. Det kan anses, utifrån denna 
uppfattning, vara en kortsiktig vision då staten kommer generera stora 
skatteinbetalningar de närmsta åren men samtidigt skapar turbulens i svenska 
företagsutvecklingen vilket kan komma att ge negativa efterskalv på lång sikt. 
 
Både B och Z uttalade sig om och såg farhågor med det kommande EU-direktivet 
gällande ränteavdragsbegränsning. Z ansåg att den kommande 
ränteavdragsbegränsningens syfte är god men kommer innebära problematik för många 
svenska företag, främst företag med mycket tillgångar, så kallade tillgångsföretag, en 
uppfattning som B delade. EU-direktivet syftar att kapital som används och genereras i 
medlemsstaten även ska beskattas i den medlemsstaten. EU har överlämnat slutgiltig 
bestämmanderätt av procentsatsen till medlemsstaterna med ett beslutat maximalt 
ränteavdrag till 30 %. Z ansåg dock oberoende vilken procentsats Sverige beslutar 
kommer det innebära en, som hen formulerade; “besvärlig” situation för svenska 
företag. B menade att EU-direktivet kommer hämma försäljningar och 
generationsskiften då det försvårar kapitalansamlingen till förvärv. Eftersom Sverige 
ännu ej beslutat slutgiltig procentsats innebär det ett orosmoment för företag som 
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planerar försäljning och för parter som planerar förvärv, vilket återkopplar till 
respondent Y uppfattning om problematiken med 3:12 regelverken, att staten inte 
möjliggör företagare att planera sin verksamhet eftersom det sker frekventa lagändringar 
och ej definitiva besked om tillämpning av de lagar som kommer från högre instanser.  
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7. Slutsatser 

Studiens avslutande kapitel presenterar våra slutsatser utifrån diskussionerna från 
studiens empiriska fynd. Inledningsvis besvaras problemformuleringens underfrågor för 
att uppfylla syftet, tillhandahålla ett nyanserat perspektiv och besvara studiens 
problemformulering. Därefter granskas studiens teoretiska och praktiska bidrag. 
Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning, diskussion om kvalitetskriterier 
och redogörelse för studiens begränsningar och sociala implikationer.  
 

7.1 Slutsats 
 
För att uppfylla studiens syfte och tillhandahålla studiens huvudsakliga 
problemformulering med nyanserat perspektiv besvaras inledningsvis studiens 
underfrågor. Studiens första underfråga är följande; Vad upplever revisorn är viktig 
rådgivning inför ett ägarbyte? Generellt upplevs det väsentliga skillnader mellan 
familjeföretag och icke-familjeföretag eftersom familjeföretag är känslostyrda 
verksamheter investerade med de involverade parternas privatekonomi och personliga 
anknytning, enligt studiens empiri är detta en betydande insikt som krävs av revisorerna 
för att kunna tjänstgöra familjeföretagen på ett tillfredsställande sätt. För att motverka 
trångsynthet och principalkostnader inom familjeföretaget anses ett externt oberoende 
perspektiv nödvändigt samt att personen som antar det externa perspektivet har 
förmågan att, över tid, förbli oberoende. Enligt Revisionslagen (SFS 2016:430) är 
revisorn tvingad att förbli oberoende. Förmågan att avgöra när revisorns oberoende 
riskeras, menar de responderade revisorerna, ligger i den professionella revisorns natur 
och anses således vara oproblematisk. 
 
Betydande rådgivning vid ägarbyte anses vara sådan som möjliggör att uppfylla de 
berörda parternas önskan om vilken typ av succession som ska genomföras samt hur det 
ska gå till. Vid succession inom familj anses det, enligt de responderade revisorerna, att 
processen ska vara i enlighet med figur 3 (se avsnitt 6.3). De moment som ingår är att 
stödja ägaren med ett objektivt perspektiv vid utvärdering av berörda parter, att granska 
deras lämplighet och ömsesidiga acceptans av framtida roller och ansvarstagande, samt 
att bistå vid förankringen med övriga parter. Vid ägarbyte till extern part bör 
rådgivningen stödja att antingen utveckla och möjliggöra en villkorad försäljning, 
alternativt förbereda företaget att generera maximal vinst vid försäljning i avsikt att 
berika klienten.  
 
Revisorerna antyder att den rådgivning som erbjuds är beroende på den rådgivning som 
efterfrågas, varpå skatterelaterad rådgivning oftast är efterfrågad. Utöver den 
efterfrågade rådgivningen anser revisorerna att viktig rådgivning är att uppmärksamma 
för framtida händelser, exempelvis lagändringar, och således förbereda 
familjeföretagen.  
 
Andra underfrågan lyder enligt följande; Vad upplever familjeföretagaren som viktig 
rådgivning inför ett ägarbyte? Familjeföretagarna anser att familjeföretag riskerar att 
vara trångsynta och anser sig vara i behov av ett externt perspektiv. Utöver ren 
granskning anser familjeföretagarna att revisorerna fyller viktiga funktioner gällande 
kontraktsfrågor och frågeställningar av skatteteknisk karaktär inför betydelsefulla 
händelser i företaget, som exempelvis ett ägarbyte. Revisorn beskrivs i många fall vara 
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den enda part som familjeföretagare kan diskutera känsliga frågeställningar med, 
eftersom den rådgivande revisorn har en objektiv position utan lojaliteter mot övriga 
familjemedlemmar. Revisorn anses vara av betydande vikt främst i 
successionsplaneringens andra steg (se figur 3, avsnitt 6.3). Överläggningen kan 
upplevas behandla känsliga och svåra frågeställningar där parterna placerats i obekväma 
situationer de tidigare inte befunnit sig i med de involverade, varpå den rådgivande 
revisorn kan behöva fungera som medlare för att möjliggöra lösningar och således 
säkerställa successionsplaneringens fortgående.  
 
Generellt upplevs inte revisorerna besitta total kunskap utan anses istället vara en 
kunskapsportal till övriga personer med rätt specialistkompetens, således används inte 
bara revisorn kompetens utan familjeföretagarna avser att använda revisionsbyråns 
sammanlagda kompetens vid behov. Familjeföretagarna anser att grundläggande för att 
revisorn ska kunna tillhandahålla relevant rådgivning måste den skapa förståelse för 
verksamheten och de inblandade parterna. Rådgivande revisorns förståelse för de 
känslomässiga kopplingarna som existerar i ett familjeföretag är essentiell.  
 
Problemsformuleringens tredje underfråga är enligt följande; Vilket ansvar anser 
revisorn sig ha inför ägarbytesprocessen i ett familjeföretag? Det formella 
ansvarsområdet en revisor innehar avtalas i inledningen av ett samarbete mellan 
parterna och preciseras i ett uppdragsbrev. Det som definierats i kontraktet fungerar som 
ett ramverk över de plikter revisorerna är skyldiga att uppfylla. Genom att formellt 
bestämma revisorns ansvarsområde och om utförandet möter den avtalade 
förväntningen anses risken för utförandegap minska. Utöver det formella 
ansvarsområdet anser revisorerna att en revisor i ett familjeföretag ska anta en 
ansvarsfull position för att värna om familjeföretaget och dess intressenter. Revisorerna 
anser sig ansvara att förbereda företaget för eventuella externa faktorer och väcka 
frågeställningar om succession, således intar revisorn ett övergripande ansvar för 
verksamheten och dess långsiktiga välmående. Beroende på klientens bemötande av 
frågeställning om succession, påverkas revisorns ansvarsområde. Om revisorns råd att 
påbörja successionsplanering är besvarad av familjeföretagaren anses den och dess 
utförande ingå i revisorns ansvarsområde, detta för att möjliggöra successionen efter 
berörda parters önskan. Revisorn anses vara ansvarig att förbli oberoende i samarbetet 
och ska därför undvika att själv ta operativa beslut och istället rådgiva familjeföretaget 
med valmöjligheter och valmöjligheternas eventuella konsekvenser. Revisorn ansvarar 
således att tillhandahålla beslutsfattaren med tillräcklig information för att den ska 
kunna göra ett välgrundat och nyanserat beslut. I revisorernas informella ansvarsområde 
upplevs gränsdragningarna bero på subjektiva värderingar om vad som är tillräckligt 
utförande för att bemöta eventuella förväntningar, vilket medför att risken för 
orimlighetsgap existerar. 
 
Problemformulerings fjärde underfråga är följande; Vilka förväntningar på revisorn 
upplever familjeföretagare inför en ägarbytesprocess? Familjeföretagarnas generella 
förväntningar på revisorer omfattade att de ska besitta god teoretisk kunskap samt att de 
ska följa de gällande regelverken i sitt tjänsteutförande. Grundläggande anses kravet att 
revisorn ska förbli oberoende och den anstränger sig att göra sitt yttersta för den 
aktuella kunden, frikopplat från revisorns övriga uppdrag. Familjeföretag upplevs 
genom sina starka relationer, familjära inställning och engagemang influera 
stewardship-beteende hos rådgivande revisorer. Empirin från familjeföretagarna visar 
att revisorer upplevs kunna bli partiska och således bryta mot oberoendekravet. Det är 
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ett beteende som anses skada förtroendet och därav hämmar samarbete mellan parterna 
då det kan skapa tvivel huruvida revisorn är att lita på eftersom familjeföretagaren blir 
otrygg om revisorns lojalitet. Det kan leda till att revisorn misslyckas utföra sitt uppdrag 
enligt gällande regelverk, därav kan utförandegap och således ett förväntningsgap 
existera. Revisorerna anses kunna vara trångsynta och tro på ett teoretiskt orsak-verkan-
förhållande, detta leder till minskad tilltro i deras affärsmässiga och strategiska 
rådgivning, genom att förväntningarna är låga på de informella arbetsuppgifterna 
minskar således risken för orimlighetsgap.  
 
Studiens problemformulering besvaras med underfrågorna som stöd och lyder enligt 
följande; Hur upplevs revisorns rådgivande roll inför ett familjeföretags 
generationsskifte? Empirin visar att både familjeföretag och revisorer strävar efter ett 
fungerande samarbete parterna emellan. Revisorns roll anses bero på vilken roll den 
tilldelas av familjeföretaget. Den rådgivande revisorn är verksam inom vad som anses 
vara kundens marknad där det är den uppdragsgivande kunden som bestämmer 
ramverken för samarbetet. Det är en uppfattning revisorer delar, att de måste anpassa sig 
alternativt ersättas av annan rådgivare för att ett lyckat samarbete ska utvecklas. 
Samarbetet mellan en rådgivande revisor och familjeföretag baseras på förtroende, 
vilket är nödvändigt för båda parter. Från familjeföretaget krävs förtroende till revisorn 
så att de på ett konstruktivt vis behandlar revisorns kritik och nyttjar det externa 
perspektivet som en tillgång för att vårda sin verksamhet optimalt, för revisorn krävs 
förtroende från familjeföretagaren så att den får tillträde till väsentlig information och 
ges möjligheten att på ett inflytelserikt sätt kunna tjänstgöra familjeföretaget. 
Verksamhetens egenskaper ansågs påverka samarbetet, att ju mindre familjeföretag, 
desto större krav ställs på förtroendeingivandet. Revisorn anses besitta ett övergripande 
ansvar att förbereda familjeföretaget för eventuella utmaningar, externa som interna. 
Revisorn upplevs besitta en viktig roll i planerandet och utförandet av en succession, att 
den bör väcka frågeställningar och möjliggöra de berörda parternas önskan i enlighet 
med processen presenterad i figur 3 (se avsnitt 6.3), om deras uppfattning är ömsesidig. 
Revisionsbranschens utveckling från granskning till rådgivning tros fortgå i framtiden 
med allt större krav på revisorns sociala kompetens. Empirin visar att avskaffandet av 
revisionsplikten bemöttes av motstånd från revisionsbyråerna för att sedan innebära 
incitament för revisionsbyråerna att utveckla sina tjänsteutbud och inta en position som 
den allmänna rådgivaren familjeföretag i Sverige eftertraktar.  
 
Revisorn anses besitta en unik position i ett familjeföretag, speciellt inför ett 
generationsskifte. Trots uppfattningen att revisorn tenderar att vara för teoretisk i sina 
prediktioner anses revisorn i ett familjeföretag tillhandahålla ett sakligt och externt 
perspektiv av vital betydelse i en arbetsmiljö som präglas av såväl professionella som 
nära sociala relationer, en position som är beroende av att ett förtroende etablerats.  
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7.2 Bidrag 
 

7.2.1 Studiens teoretiska bidrag 
 
Denna studie undersökte synergin mellan rådgivande revisor och familjeföretag inför ett 
generationsskifte. Studien har funnit att den sammanlänkande och nödvändiga faktorn 
är att förtroende etablerats mellan parterna, främst att revisorn är anförtrodd av 
familjeföretaget. Med hjälp av studiens teoretiska referensram och nyanserade empiri 
där båda parter fått komma till tals har påverkande och eftertraktade faktorer 
identifierats som kan justera problematiken med succession i familjeföretag. Genom att 
besvara syftet med en kvalitativ forskningsmetod ämnar studien att stödja och influera 
forskningsområdet samt inspirera till vidare forskning. Genom att undersöka en 
problematik, som är empiriskt bekräftad i denna studie, har denna studie gjort ett 
värdefullt teoretiskt bidrag till området för forskning om rådgivande revisorer, 
familjeföretag och succession i familjeföretag genom att generera ny kunskap om 
komponenternas samverkan. Med tillförande av ny kunskap till ett identifierat 
kunskapsgap, argumenterar vi som författare av studien att den kan komma att influera 
vidare forskning inom området.  
 

7.2.2 Studiens praktiska bidrag 
 
Studien ämnade att generera praktisk kunskap om hur revisorer och familjeföretagare 
kan ta vara på båda parternas incitament till ett gynnsamt samarbete och öka 
möjligheterna för lyckade successioner. Studien har identifierat upplevda 
förväntningsgap för intressenter att tillfredsställa. Studien har identifierat att revisorn 
upplevs vara för teoretisk lagd och att marknaden eftertraktar en bredare praktisk 
kunskap för att möjliggöra en djupare förståelse av familjeföretagande. Respondenterna 
upplever farhågor att den generella rådgivande revisorn besitter bristande kompetens om 
kunskapsområden som är viktiga vid rådgivandet till familjeföretag, exempelvis family 
governance. Vidare har en prediktion om framtida kompetenskrav för 
revisionsbranschens medarbetare presenterats, denna belyser uppfattningen att social 
kompetens är en grundläggande faktor samt att familjeföretagare önskar en vidsträckt 
praktisk förståelse från revisorn om hur det är att driva företag. 
 

7.3 Framtida forskning 
 
Under studieprocessens gång faktorer vuxit fram som visat sig viktiga för samarbetet 
mellan revisorer och familjeföretagare inför successioner, dessa har diskuterats under 
intervjutillfällena samt analyserats djupare med empirin som stöd. En nyckelfaktor som 
identifierats är förtroendet mellan revisorn och familjeföretagaren. Detta förtroende kan 
både begränsa samarbetet samt öppna möjligheter för synergieffekter. Denna faktor 
hade kunnat lägga grund för mer djupgående forskning, exempelvis hur ett tillräckligt 
förtroende etableras och vidhålls mellan parterna.  
 
Revisionsbranschens utveckling inom Sverige visar att kompetenskraven på revisorer 
blivit allt större. Studiens empiri indikerar att utvecklingen kommer fortsätta i den 
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riktningen och att kraven på framtidens revisorer kommer omfatta mer social kompetens 
och praktisk kunskap om hur det är att driva ett företag. Ett orimlighetsgap har 
diskuterats där den ideala revisorn beskrivs som en person med erfarenhet av att själv 
driva ett företag, trots att denna målbild kan anses vara orimlig kan det fungera som 
inspiration för framtida forskning. Till exempel hur revisionsbyråerna ska kunna 
tillhandahålla kunderna med den kompetens som efterfrågas och möta deras 
förväntningar hade varit en intresseväckande frågeställning. 
 
Oberoendeprincipen är ett välutforskat område inom revisionsspektrat, trots detta 
existerar många gråzoner där det är svårt att avgöra huruvida oberoendeprincipen är 
uppfylld eller ej. I professionella relationer mellan revisor och familjeföretagare kan 
komplexa situationer uppstå som följd av de känslomässiga kopplingar som existerar i 
familjeföretag, detta kan leda till att revisorer hamnar i en position där de agerar som 
stewards medan de fortfarande ska uppfylla oberoendeprincipen gentemot hela sin 
kundkrets. Detta är något studiens empiri berörde och tydliggjorde, att fortsatt forskning 
gällande oberoendeprincipen och dess gränsdragningar hade varit av relevans. 
 

7.4 Kvalitetskriterium 
 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 402) är reliabilitet och validitet inte tillämplig i 
kvalitativ forskning eftersom de utgår ifrån förutsättningen att det är möjligt att komma 
fram till en enda slutsats om en absolut bild av den sociala verkligheten. Vidare föreslår 
Bryman och Bell (2013, s. 402) en alternativ kvalitetsbedömning för kvalitativ 
forskning bestående av två grundläggande kriterier, trovärdighet och äkthet. Eftersom 
denna studie är kvalitativ och empirin är subjektivt behandlad anser studiens författare 
att det alternativa tillvägagångssättet att bedöma kvaliteten av studien är bäst lämpad.  
 
Trovärdighet beror och består av fyra delkriterier, Tillförlitlighet, Överförbarhet, 
Pålitlighet och Konfirmering (Bryman & Bell, 2013, s. 402). 
 
Tillförlitlighet i en studie behandlar om det existerar en möjlighet att det finns olika 
beskrivningar av en verklighet, då är det trovärdigheten i den beskrivning forskaren 
använder sig av som avgör till vilken grad den är acceptabel av andra användare 
(Bryman & Bell, 2013, s. 403). Genom att informera respondenterna om hur intervjun 
kommer genomföras samt att om författarna av denna studien vid bearbetning skulle 
finna eventuella tveksamheter eller otydligheter i empirin avtalades det om att 
återkoppling till respondenterna vid behov av bekräftelse eller förtydligande skulle 
kunna ske. Genom att bekräfta studiens författares subjektiva uppfattning av 
respondenternas redogörelse anses studien uppfylla detta krav och således vara 
tillförlitlig. 
 
Överförbarhet i en kvalitativ studie behandlar generaliserbarheten av empirin vilket 
inom kvalitativ forskning är svåruppnåelig eftersom fokus ligger på att förstå eller att 
djupt undersöka fenomen (Bryman & Bell, 2013, s. 403-404). Denna studie har utgått 
ifrån responderade revisorer med erfarenhet och familjeföretagare positionerade i olika 
faser gällande generationsskiften vilket anses tillhandahålla studiens empiri med ett 
nyanserat perspektiv. Respondenterna är lokalt koncentrerade till svenska Norrland 
vilket kan påverka överförbarheten på nationell och internationell nivå, dock utgår 
denna studie till att förstå problematiken med generationsskifte i familjeföretag i 
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Sverige. Utifrån att respondenterna besitter stor erfarenhet och har redogjort för deras 
personliga uppfattningar om vida begrepp och fenomen som behandlas i studien, samt 
eftersom det berörda regelverket gäller inom hela landet, kan empirin anses vara 
överförbar för rådgivande revisorer och familjeföretag i Sverige.  
 
Pålitlighet i en kvalitativ studie anses vara uppfylld då samtliga delar i studien blivit 
objektivt behandlade av författarna och utomstående för att granska och erbjuda 
trovärdiga redogörelser för varje moment (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Genom 
arbetet med studien har författarna antagit uppgiften med ett granskande synsätt, genom 
att argumentera för studiens metodval och användning av teorier kan pålitligheten anses 
vara uppfylld. De slutsatser och analyser som gjorts har enbart gjorts med 
underliggande empiri insamlat under intervjuer för att sedan appliceras mot etablerad 
teori och sammanvävs med författarnas subjektiva reflektioner. Studiens 
tillvägagångssätt och reflektioner har diskuterats med studiens handledare.  
 
Konfirmering behandlar, att utifrån förutsättningarna i en kvalitativ forskning kan inte 
fullständig objektivitet anses uppnås, att empirin använts i god tro (Bryman & Bell, 
2013, s. 405). I denna studie har författarna fokuserat på att ett objektivt synsätt ska 
ständigt vara närvarande, att reflektioner eller användning av empiri ska vara redogjord 
och underbyggd i enlighet med respondenternas avsikt.  
 
Äkthet beror och består av fem delkriterier, Rättvis bild, Ontologisk autenticitet, 
Katalytisk autenticitet, taktisk autenticitet och Taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 
2013, s. 405).  
 
Rättvis bild behandlar om studien återger en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och 
uppfattningar som respondenterna uppgett (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Studien har 
utgått från att undvika selektiv behandling av empirin och således eftersträvat att återge 
respondenternas uppfattningar om de olika fenomen som behandlats. Eftersom studien 
använt semistrukturerad-intervjuform har de fenomen som diskuterats utifrån studiens 
problemformuleringar berott på respondenternas svar, vilket gjort att respondenterna 
fått unika frågor, ställda som följdfrågor vid intervjutillfället, och därav har diskussioner 
om olika fenomen i begränsade fall behandlats. Studien har använt sig av, i de fall 
möjligt, citat ur intervjuerna varpå empirin presenterad är respondenterna ordagrann.  
 
Ontologisk autenticitet behandlar om studien bidragit respondenterna att bättre förstå 
sin situation. Genom att studien ämnar att studera och utvärdera utifrån respondenternas 
personliga uppfattningar har det medfört, främst för familjeföretagare om 
tillvägagångssättet de exempelvis genomfört en succession, att respondenterna 
reflekterat fritt och därav kan en djupare insikt uppnåtts.  
 
Pedagogisk autenticitet behandlar om studien bidragit till att studiens deltagare fått en 
bättre bild av hur andra personer kan uppleva saker och ting (Bryman & Bell, 2013, s. 
405). Intervjun har behandlat etablerade teoretiska uppfattningar om hur exempelvis 
succession bör genomföras varpå respondenterna besvarat det med sin uppfattning. 
Övrigt har inte studien diskuterat respondenter emellan. Studien syftar att tillhandahålla 
en djupare förståelse för hur studiens behandlade fenomen uppfattats av olika deltagare 
och kan medföra en djupare förståelse vid publikation av studien.  
 
Katalytisk autenticitet behandlar hur undersökningen möjliggjort för deltagarna att 
förändra sin situation (Bryman & Bell, 2013, s. 405). I intervjutillfällen har olika 
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tillvägagångssätt och utvärdering av deltagarnas utförande av sina uppgifter i viss mån 
ifrågasatts i hopp om djupare reflektion samt motbevisande. Genom att belysa erkända 
problemfaktorer i frågeställningarna kan det inbringa deltagarna insikt och möjlighet att 
förändra situationen till det bättre.  
 
Taktisk autenticitet behandlar om studien bidrar till att deltagarna möjliggörs att vidta 
nödvändiga åtgärder (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Studien har som i tidigare stycke 
belyst erkända problemfaktorer samt potentiella lösningar, exempelvis att planera en 
succession i god tid och vad som anses vara i god tid. Vilket kan medföra att 
frågeställning väckts och således, de erkända, potentiella problemfaktorerna kan 
undvikas.  
 

7.5 Begränsningar 
 
I denna del diskuteras aspekter som begränsat studiens utförande. Dessa faktorer 
förväntas ge en större förståelse för studiens utformning samt fungera som lärdomar för 
liknande framtida studier.  
 
En begränsning som präglade studien var att revisorerna och familjeföretagarna var 
frikopplade från varandra. Ett eventuellt tillvägagångssätt för studien hade varit att 
intervjua revisorer och familjeföretagare som står i direkt relation mot varandra och 
diskutera deras samarbete för att sedan jämföra deras upplevelser. Denna metod hade 
kunnat tydliggöra eventuella förväntningsgap mellan parterna på ett distinkt vis. En 
sådan metod tros dock ha medfört sig risker för skev empiri, vilken inte är fullt 
sanningsenlig, då anonymitetskravet inte hade kunnat bevarats mellan respondenterna 
eftersom de hade varit medvetna om varandras medverkan. Metodvalet att intervjua 
parter med pågående professionella relationer valdes därav bort eftersom 
frispråkigheten hos respondenterna ansågs äventyrad. 
 
Det tidsmässiga ramverket samt de ekonomiska restriktioner studien rättat sig efter bör 
nämnas som begränsningar. Dessa faktorer begränsade möjligheten att resa runt och 
träffa alla respondenter personligen vilket medförde att vissa av intervjuerna skedde i 
form av telefonintervjuer. Enligt de resonemang som förts i studiens del Genomförande 
av intervju (se avsnitt 4.3.4) anses detta faktum inte medfört några negativa följder för 
empirin. 
 
Under forskningsprocessens gång har interna begränsningar identifierats i form av 
insikter, vilket vi som författare fått, om hur moment av studien hade kunnat genomförts 
bättre. Transkriberingen och kodningen av empirin, enligt Grounded Theory, gjordes 
successivt under intervjuperioden. Efter att resultatet var sammanställt 
uppmärksammades teman vid analysen som varit intressant att undersöka mer på djupet, 
exempelvis hade ett större fokus på den partiskhet som upplevts hos revisorer varit av 
intresse för studien. 
 
Som följd av att intervjuerna var semi-strukturerade och att respondenternas egna 
narrativa utläggningar uppmuntrades skilde sig svaren åt i stor utsträckning på vissa av 
frågeställningarna. Detta upplägg erfaras ha både positiva och negativa effekter på 
studien. Negativt var att jämförbarheten mellan respondenternas svarande försvårades 
eftersom deras tolkningar av vissa frågor skilde sig åt vilket medförde att olika fenomen 
diskuterades. Med facit i hand hade vi som författare i rollen av intervjuare, kunnat inta 
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en mer aktiv roll vid intervjutillfällena för att få intervjuer som var mer fokuserade på 
frågeställningar vilket skulle generera relevant empiri i större utsträckning. Genom fler 
förtydliganden och följdfrågor under intervjuernas gång hade tiden kunnat bli bättre 
disponerad för att passa studiens syfte. Positivt var att respondenterna fick koppla sina 
svar till erfarenheter och samtalsämnen de upplevde som viktiga för studiens syfte som 
intervjumallens frågeställningar inte berörde. Detta metodval upplevdes komplettera 
intervjumallens direkta frågor, vilka i samverkan tillhandahöll studien med innehållsrik 
empiri som på ett betryggande sätt besvarade studiens syfte. Eftersom respondenterna 
gavs möjlighet att lämna grundliga svar på intervjufrågorna, samt göra tillägg i slutet i 
intervjun om de upplevt att något inte berörts, tros ingen empiri av betydande karaktär 
försummats. 
 

7.6 Sociala implikationer 
 
Denna studie berör delar och ämnen som kan upplevas känslomässiga för studiens 
deltagare, empirin har därför bearbetats med hänsyn till detta. Betydande vikt har lagts 
vid att tolkningar och uttalanden sprungen från den insamlade empirin är förankrad med 
deltagarnas ursprungliga avsikt. Anledningen är att studien ska generera ett 
sanningsenligt och trovärdigt teoretiskt som praktiskt bidrag till ett begränsat 
forskningsämne baserat på relevanta deltagares personliga uppfattningar. Deltagarna 
tillhandahöll studien ett brett perspektiv innehållande uppdragstagare, revisorer med 
lång arbetslivserfarenhet, och uppdragsgivare, familjeföretagare i tre olika successions-
stadier. Empirin innehåller både delar som var enhetliga och motsägande vilket 
resulterade i att jämförelse och diskussion kunde föras. Eftersom empirin innehåller 
personliga uppfattningar om abstrakta ting ansågs inte all empiri vara fakta utan snarare 
visioner eller förhoppningar om hur successionsutmaningar ska bemötas och behandlas. 
Vi anser att studien besitter styrkan att bemöta en problematik respondenterna anser 
existera och att dess analyser genererar insikter i eventuella lösningar vilket kan leda till 
positiva sociala implikationer.  
 
Potentiella negativa sociala implikationer är att deltagare upplever sig misstolkade av 
studiens författare alternativt att studiens användare misstolkar studien. Eftersom risken 
av misstolkningar består, trots bedömningar av riskminimering i form av att vid behov 
av förtydligande av empirin avtalades det om återkoppling, prioriterar denna studie 
deltagarnas anonymitet under och efter studiens utvecklande och publikation. Eftersom 
risken att studien misstolkas av användare har studien redogjort för perception (se 
avsnitt 2.1) och studiens perspektiv (se avsnitt 2.2), vidare kommer studien publiceras 
med författarnas fullständiga namn och således möjliggöra för användare att kontakta 
vid otydligheter.  
 
Vi anser att studiens positiva sociala implikationer överträffar dess negativa och belyser 
betydelsen av en fungerande synergi mellan rådgivande revisor och familjeföretag inför 
generationsskifte. Vi är övertygade att denna studie genererar positiva effekter för såväl 
deltagande respondenter som övriga parter berörda av detta forskningsämne. Genom att 
undersöka problemfaktorer, vad som förväntas av marknaden samt definiera de aktiva 
parternas roller i samspelet kan studien bidra till att justera problematiken kring 
generationsskiften i familjeföretag. 



89 

Referenslista 
 

Almi Företagspartner (2010). Generationsskifte - Råd och tips vid överlåtelse av 
företag. [Rapport]. Stockholm: Almi Företagspartner 
https://www.almi.se/PageFiles/1135/Generationsskifte.pdf.  
[Hämtad 2017-02-14] 
 
Beattie, V., Brandt, R., & Fearnley, S. (1999). Perceptions of auditor independence: 
U.K. evidence. Journal of International Accounting, 8 (1), 67-107. 
 
Bennett, R. J., & Smith, C. (2002). The influence of location and distance on the 
supply of business advice. Environment and Planning A, 34 (2), 251-270.  
      
Berry, A.J., Sweeting, R., & Goto, J. (2006). The effect of business advisors on the 
performance of SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13 (1), 
33–47  
 
Bjuggren, C.M., Johansson, D., & Sjögren, H. (2011). A note on employment and 
gross domestic product in Swedish family-owned businesses: A descriptive analysis. 
Family Business Review, 24 (4), 362-371.   
 
Brundin, E., Johansson, A.W., Johannison, B., Melin, L., & Nordqvist, M. (2012). 
Familjeföretagande - Affärer och känslor. Upplaga 1. Falun: ScandBook AB. 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företags - Ekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 
2:1. Stockholm: Liber AB. 
 
Cassel, F. (1996). Den reviderade revisorsrollen. Stockholm: Nerenius & Santérus 
Förlag. 
 
Chrisman, J.J., Chua, J.H., Pearson, A.W., & Barnett, T. (2010). Family Involvement, 
Family Influence, and Family‐Centered Non‐Economic Goals in Small Firms. 
Entrepreneurship theory and practice, 36 (2), 267-293. 
 
Chrisman, J.J., Chua, J.H. & Zahra, S.A. (2003). Creating Wealth in Family Firms 
through Managing Resources: Comments and Extensions. Entrepreneurship Theory 
and Practice, 27 (4), 359-365. 
 
Corbetta, G., & Salvato, C. (2004). Self-Serving or Self-Actualizing? Models of Man 
and Agency Costs in Different Types of Family Firms: A Commentary on 
“Comparing the Agency Costs of Family and Non-family Firms: Conceptual Issues 
and Exploratory Evidence”. Entrepreneurship Theory and Practice, 28 (4), 355-362. 
 
Cosier, R.A., & Harvey, M. (1998). The Hidden Strengths in Family Business: 
Functional Conflict. Family Business Review, 11 (1), 75-79. 
 
Dascher, P.E., & Jens, W.G.JR. (1999). Family business succession planning. 
Business Horizons, 42 (5), 2-4. 



90 

 
Davis, J.H., Allen, M.R., & Hayes, H.D. (2010). Is Blood Thicker Than Water? A 
Study of Stewardship Perceptions in Family Business. Entrepreneurship Theory and 
Practice, 34 (6), 1093-1116. 
 
Denscombe, M. (2007). The good research guide: for small-scale social research 
projects. Upplaga 3. Maidenhead: Open University Press.  
 
Diamant, A. (2004). Revisorns oberoende: om den svenska oberoenderegleringens 
utveckling, dess funktion och konstruktion. Doktorsavhandling. Uppsala: Uppsala 
universitet. 
 
Davis, J.H., Donaldsson, L., & Schoorman, D., (1997). Toward a Stewardship Theory 
of Management. Academy of Management, 22 (1), 20-47. 
 
Eddleston, K.A., & Kellermanns, F.W. (2007). Destructive and productive family 
relationships: A stewardship theory perspective. Journal of Business Venturing, 22 
(4), 545-565. 
 
Epstein, M.J., & Geiger, M.S. (1994). Investor views on audit assurance: recent 
evidence of the expectation gap. Journal of Accountancy, 177 (1), 60-66. 
 
Eriksson, Per-Ola., & Lundström, Anders. 2000. Support services to SMEs in Sweden. 
[Rapport]. Stockholm: NUTEK.  
 
Flören, R.H. (2002). Crown princes in the clay: An empirical study on the tackling of 
succession challenges in Dutch family farms. Assen: Koninklijke Van Gorcum. E-bok.
  
Greenwood, R., Suddaby, R., & Hinings, C.R. (2002). Theorizing Change: The Role 
of Professional Associations in the Transformation of Institutionalized Fields. The 
Academy of Mangement Journal, 45 (1), 58-80. 
 
Habbershon, T.G., & Williams, M.L. (1999). A resource-based framework for 
assessing the strategic advantages of family firms. Family Business Review, 12 (1), 1-
25. 
 
Heath, J. (2011). Agency Theory. I: Boatright, J.R., red. Finance Ethics: Critical 
Issues in Theory and Practice. 1a uppl. Hoboken: Wiley. 125-142.  
  
Hernandez, M. (2008). Promoting Stewardship Behavior in Organizations: A 
Leadership Model. Journal of Business Ethics, 80 (1), 121-128. 
 
Hox, J.J. & Boeije, H.R. (2005). Data Collection Primary vs. Secondary. I: Kempf-
Leonard, K. red. Encyclopedia of Social Measurement. 1a uppl. London: Elsevier Inc. 
593-599. 
 
Huldshiner, H. 2015. Acne Studios är årets företagare. Dagens Industri, [Online] 20 
maj. Tillgänglig via; http://www.di.se/artiklar/2015/5/20/acne-studios-ar-arets-
foretagare/. [Hämtad 7 februari 2017].  
 



91 

Klarskov, J.K. (1988) Reinventing auditing, redefining consulting and independence. 
European Accounting Review, 7(3), 517-539. 
 
Lambrecht, J., & Molly, V. (2011). The economic importance of family businesses in 
Belgium. FBNet Belgium, 1-40 
 
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around 
the world. Journal of finance, 54 (2), 471-517.  
 
Le Breton-Miller, I., & Miller, D. (2009). Agency vs. stewardship in public family 
firms: A social embeddedness reconciliation. Entrepreneurship: Theory and Practice, 
33 (6), 1169-1191     
 
Le Duc, M. (2007). Metodhandbok som tankekarta. [Online]. Tillgänglig via; 
http://www.leduc.se/metod/Induktion,deduktionochabduktion.html. [Hämtad 22 mars 
2017]. 
 
Liu, C., Eubanks, D.L., & Chater, N. (2015). The weakness of strong ties: Sampling 
bias, social ties, and nepotism in family business succession. The Leadership 
Quarterly, 26 (3), 419-435.  
 
Lubatkin, M.H., Schulze, W.S., Ling, Y. & Dino, R.N. (2005). The Effects of Parental 
Altruism on the Governance of Family-Managed Firms. Journal of Organizational 
Behavior, 26 (3), 313-330.  
 
Marschan-Piekkari, R., & Welch, C. (2008). Handbook of Qualitative Research 
Methods for International Business. Cheltenham: Edward Elgar. 
 
Monroe, G.S., & Woodliff, D.R. (1993). The Effect on Education on the Audit 
Expectation Gap. Accounting & Finance, 33 (1), 61-78.  
 
Mustakallio, M., Autio, E., & Zahra, S.A. (2002). Relational and Contractual 
Governance in Family Firms: Effects on Strategic Decision Making. Family Business 
Review, 15 (3), 205-222. 
 
Olson, P. D., Zuiker, V. S., Danes, S. M., Stafford, K., Heck, R. K. Z., & Duncan, K. 
A. (2003). Impact of family and business on family business sustainability. Journal of 
Business Venturing, 18 (5), 639–666.  
 
Porter, B. (1993). An empirical study of the audit expectation-performance gap. 
Accounting and Business Research, 24 (93), 49-68.  
 
PwC (2015). Family Business Survey 2014. [Rapport]. Stockholm: PwC. Tillgänglig 
via: http://www.pwc.com/gx/en/services/family-business/family-business-
survey.html.  
[Hämtad 2017-02-14] 
 
PwC (2016a). Family Business Survey 2016. [Rapport]. New York: PwC. Tillgänglig 
via: http://www.pwc.com/gx/en/services/family-business/family-business-survey-
2016.html. [Hämtad 2017-02-15] 



92 

 
Richter, F. & Warglo, O. (2016, 7 november). Förslaget till nya 3:12 reglerna. PwC. 
[Blogg]. Tillgänglig via: http://blogg.pwc.se/taxmatters/forslaget-till-nya-312-regler-
nagra-reflektioner.  
[Hämtad 2017-03-13] 
 
Saunder, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2009) Research methods for business students. 
Harlow: Pearson Education Limited. E-bok.   
 
Saunder, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2012). Research methods for business students. 
Upplaga 6. Harlow: Pearson Education Limited. 
 
SCB (2017a). Fokus på Näringsliv och Arbetsmarknad. [Rapport]. Stockholm: SCB. 
Tillgänglig via: http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/arbetsmarknad/ovrigt/fokus-pa-naringsliv-och-
arbetsmarknad/pong/statistiknyhet/fokus-pa-naringsliv-och-arbetsmarknad2/.  
[Hämtad 13/2 2017] 
 
SCB (2017b). Svenska arbetskraften. [Tabell]. Stockholm: SCB. Tillgänglig via: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM04
01J/NAKUFacklOrgK/?rxid=aeabbca2-fb6b-4a0b-80be-cbc65dede48f.  
[Hämtad 2017-02-13] 
 
Schmidts, T. (2013). Social identity and the family business: A contribution to 
understanding family business dynamics. Small Enterprise Research, 20 (2), 76-86.
  
SFS 2016:430. Revisionslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS 2004:1340. Lag om ändring i ärvdabalken. Stockholm: Justitiedepartementet. 
Shukla, P.P., Carney, M., & Gedajlovic, E. (2014). Economic theories of family firms. 
I: Melin, L., Nordqvist, M., & Sharma, P., red. The Sage Handbook of Family 
Business. 1a uppl. Dorchester: Henry Ling Limited. 100-118. 
 
Skatteverket (2017). Fåmansföretag. [Online]. Stockholm: Skatteverket. Tillgänglig 
via: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foretagare/aktiebolag/famansfor
etag.4.6efe6285127ab4f1d2580001861.html.  
[Hämtad 2017-03-13] 
 
Svanström, T. (2008). Revision och rådgivning - Efterfrågan, kvalitet och oberoende. 
Doktorsavhandling. Umeå: Umeå School of Business, Umeå Universitet. 
 
Taguiri, R., & Davis, J. (1996). Bivalent Attributes of the Family Firm. Family 
Business Review, 9 (2), 199-208. 
 
Tàpies, J., & Fernández Moya, M. (2012). Values and longevity in family business: 
evidence from a cross-cultural analysis. Journal of Family Business Management, 2 
(2), 130-146. 
 



93 

Thurén, T. (2004). Sant eller falskt? Metoder i källkritik. Stockholm: Elanders tryckeri 
AB. E-bok. 
 
Troberg, P., & Viitanen, J. (1999). The Audit Expectation Gap in Finland in an 
International Perspective. Upplaga 44. Helsingfors: Universitetstryckeriet. 
 
USBE (2015, 14 januari). Vision, Mission and Values. Umeå universitet. Tillgänglig 
via: http://www.usbe.umu.se/om/vision-mission-and-values/.  
[Hämtad 2017-02-24] 
 
von Platen, M. (1995). De framgångsrika familjerna - att skapa och bevara 
förmögenheter. Stockholm: Ekerlids Förlag. 
 
Wallerstedt, E. (2009). Revisorsbranschen i Sverige under hundra år. Stockholm: 
SNS Förlag. 
 
Ward, J. L. (2011). Keeping the Family Business Healthy: How to Plan for 
Continuing Growth, Profitability, and Family Leadership. Palgrave Macmiallan, New 
York.  
 
Wasserman, N. (2006). Stewards, Agents, and the Founder Discount: Executive 
Compensation in New Ventures. The Academy of Management Journal, 49 (5), 960-
976. 
 
Wolf, M. F., James, A. T., & Gregory, A. C. (1999). Audit disaster futures: antidotes 
for the expectation gap?. Managerial Auditing Journal, 14 (9), 468-478. 
 
Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2013). Business Research 
Methods. Upplaga 9. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning. 
 

       
 
     
 
 
 
 
 

       
     
 
 



94 

Bilaga 1 – Mejl till eventuella respondenter 

 

Hej, 
 
Vi studerar Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet och är nu igång med vårt 
examensarbete. Detta examensarbete skrivs inom ämnet revision och ämnar att 
undersöka synergin mellan en rådgivande revisor och ett familjeföretag inför ett 
ägarbyte med fokus på generationsskifte. Generationsskiften är en erkänd problematik 
för familjeföretag och vi ämnar att undersöka de olika delarna i denna process och 
önskar att bidra till att justera problemet.  
 
Vi söker dig som respondent för en intervju för att vi tror att du skulle kunna 
tillhandahålla oss med viktig information.  
 
Intervjuerna beräknas ta cirka 45 minuter, vidare kommer intervjuerna bli inspelade 
och transkriberade och citat kan användas i examensarbetet. Du som deltar har full 
anonymitet och dina handlingar kommer enbart användas av oss (Gustav och 
Fredrik), vidare är ditt deltagande i studien frivilligt och du kan när som helst välja att 
avböja intervjun. Du kan också när som helst under intervjun välja att avbryta. Innan 
intervjun börjar så kommer vi begära en verbal bekräftelse på att du förstår 
innebörden av din medverkan i studien, dessutom bekräfta din tillåtelse till att 
intervjun spelas in.  
 
Vi önskar att sätta igång med intervjuer de kommande veckorna och ber dig att 
återkoppla med tid och plats som passar din kalender.  
 
Det inspelade intervjumaterialet kommer enbart vara tillgängligt för oss (Gustav och 
Fredrik). Vi kommer analysera intervjumaterialet och presentera detta i 
examensarbetet. Datat presenteras på ett sådant sätt som inte undanröjer din identitet 
som deltagare. När examensarbetet godkänns av Umeå universitets betygskommitté 
så kommer den att publiceras på digitala vetenskapliga arkivet (DIVA), detta innebär 
att dokumentet blir tillgängligt för allmänheten.  
 
Om vi kommer överens om att genomföra intervjun kommer vidare information 
gällande vår studies problemformulering och syfte samt intervjuns frågeteman att 
skickas till dig. 
 
Vi hoppas att du finner detta intressant och att vi snart kan ses för en intervju! 
 

Med vänlig hälsning,  
Fredrik Larsson och Gustav Sinander 
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Bilaga 2 - Informationsbrev  

Uppsatsens syfte  

 
Vi två som skriver uppsatsen studerar civilekonomprogrammet på Umeå universitet där 
vi under höstterminen läst redovisning på D-nivå. Detta examensarbete skrivs inom 
ämnet revision och ämnar att undersöka synergin mellan en rådgivande revisor och ett 
familjeföretag inför ett ägarbyte med fokus på familjeinternt byte i så kallat 
generationsskifte. Studien syftar att undersöka revisorns roll och påverkan i ett 
familjeföretags planering och genomförande av ett ägarbyte, antingen i form av ett 
generationsskifte till nästa led inom familjen, behållande av ägandeskap med extern 
professionell ledning eller en utförsäljning till extern part. Vi vill med studien 
undersöka vikten att tillhandahålla en god strategisk planering för generationsskifte i 
familjeföretag som byggs på intern kompetens från överlämnande ägares och blivande 
ägares perspektiv samt den externa kompetensen som ikläds revisorn. Detta innebär att 
få en insyn och förståelse för vilken rådgivning som tillhandahålls och vilken som 
efterfrågas vilket kommer vara studiens utgångspunkt.  
 
Vidare söker vi förståelse för vad revisorer och familjeföretag har för personliga 
uppfattningar om rådgivande revisorer, familjeföretag och hur synergin kan utvecklas. 
Anledningen till att vi valt att genomföra examensarbetet gällande rådgivande revision 
och familjeföretagets samarbete är för den existerande problematiken med främst 
generationsskiften i familjeföretag då endast 10% överlever andra generationens 
ledarskap. Vi anser att detta är ett aktuellt ämne då revisionsbranschen är kraftigt 
konkurrensutsatt och söker därför nya mervärden samt att familjeföretag är en vital del 
av den svenska välfärden. Vi ämnar att med denna studie tillföra teoretisk kunskap i ett 
ämne med avsaknad empiri samt bidraga med praktisk kunskap för att utveckla 
rådgivande revision och familjeföretags synergi. Kunskapen kommer erhållas genom att 
hålla öppna intervjuer med revisorer och familjeföretagare där de får berätta om sina 
erfaranheter.  

Problemformuleringen lyder:  

Hur upplevs revisorns rådgivande roll inför ett familjeföretags 
generationsskifte? 

Vidare har studien delfrågor:  

För att definiera vilken typ av rådgivning som anses väsentlig för familjeföretagen i 
ägarbyten formuleras följande:  
 

Vad upplever revisorn är viktig rådgivning inför ett ägarbyte? 
och 

Vad upplever familjeföretagaren som viktig rådgivning inför ett ägarbyte? 
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För att undersöka vilket ansvar revisorn har med sin rådgivning inför familjeföretags 
ägarbyte formulerades:  
 
Vilket ansvar anser revisorn sig själv ha inför ägarbytesprocessen i ett familjeföretag?  

och  
Vilka förväntningar på revisorn upplever familjeföretagare inför en ägarbytesprocess? 

 

Personerna som blir intervjuade i denna studie är godkända och auktoriserade revisorer i 
Sverige samt familjeföretagare, grundare som arvtagare och före detta familjeföretagare. 
Studien kommer ha sex till nio intervjuer med respondenter av olika kön.  

Vad din medverkan i studien innebär  

I och med att vi söker revisorer och familjeföretagare från olika delar av Sverige så 
kommer intervjuerna i första hand hållas via telefon. Intervjuerna i sig kommer att äga 
rum från mitten av mars 2017 till mitten av april 2017. Intervjuerna beräknas ta cirka 45 
minuter, vidare kommer intervjuerna bli inspelade och transkriberade och citat kan 
användas i examensarbetet. Du som deltar har full anonymitet och dina handlingar 
kommer enbart användas av oss (Gustav och Fredrik), vidare är ditt deltagande i studien 
frivilligt och du kan när som helst välja att avböja intervjun. Du kan också när som helst 
under intervjun välja att avbryta. Innan intervjun börjar så kommer vi begära en verbal 
bekräftelse på att du förstår innebörden av din medverkan i studien, dessutom bekräfta 
din tillåtelse till att intervjun spelas in.  

Användning av Intervjumaterial  

De inspelade intervjumaterialet kommer enbart vara tillgängligt för oss (Fredrik och 
Gustav). Vi kommer analysera intervjumaterialet och presentera detta i examensarbetet. 
Datat presenteras på ett sådant sätt som inte undanröjer din identitet som deltagare. När 
examensarbetet godkänns av Umeå universitets betygskommitté så kommer den att 
publiceras på digitala vetenskapliga arkivet (DIVA), detta innebär att dokumentet blir 
tillgängligt för allmänheten.  

 
Med vänlig hälsning,  
Fredrik Larsson och Gustav Sinander
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 
Frågeschema 
 
Frågor till revisorer: 
 
Bakgrund och tidigare erfarenheter: 
 

• Kön? 
• Ålder? 
• Utbildning?  
• Är du en godkänd eller auktoriserad revisor?  
• Hur länge har du arbetat som revisor? 
• Vad är din roll inom din organisation idag? 
• Hur definierar du/din byrå ett familjeföretag? 
• Hur stor del av din arbetstid uppskattar du att du ägnar dig åt familjeföretag? 
• Upplever du några skillnader i din tjänst när du arbetar mot familjeföretagare 

respektive icke-familjeföretagare? 
 
Tjänster utöver traditionell granskning/Relation med familjeföretagare: 
 

• Vilken typ av rådgivning erbjuder/erbjöd du/er byrå familjeföretag? 
• Hur skulle du beskriva din roll som rådgivande revisor hos de olika 

familjeföretag du jobbar/jobbat mot? 
• Upplever du någon skillnad mellan de familjeföretag du arbetat mot och vad tror 

du det beror på? 
• Arbetar du som revisor proaktivt för att erbjuda familjeföretagare mer 

rådgivning?  
• Vad anser du bra rådgivning ska innehålla, anser du att du måste vara 

anpassningsbar?  
• Hur skulle du förklara din relation mellan dig som revisor och familjeföretagare?  
• Har du upplevt att du behövt medla mellan familjemedlemmar/släkt? 
• Har du upplevt att familjemedlemmar/släkt blivit särbehandlade? 
• Alternativt, har du upplevt att i ett större familjeföretag där det ingår mer än en 

familj i ägarstrukturen, att de behandlas olika?  
• Har du upplevt att minoritetsägare i familjeföretag behandlas olika? Upplever du 

särbehandling? 
 
Ägarbyten: 
 

• Vilken typ av ägarbyten har du erfarenhet ifrån hos familjeföretagare? 
• Vad för ansvar anser du att revisorn har gentemot familjeföretag? 
• Upplever du ett ansvar att se till att familjeföretagarna/företaget är väl förberett 

inför ett kommande ägarbyte?  
• Anser du att det är ditt ansvar som rådgivande revisor att lyfta frågor som har 

med ägarbyte att göra för att få familjeföretagare att tänka på dessa frågor? 
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Familjeföretag med stundande eller genomförd succession: 

 
• Vad upplever du som viktiga aspekter i utvecklandet av en successionsplan?  
• Upplever du att succession i familjeföretag är problematiskt?  
• Vad, isåfall, är det som är problematiken?  
• Vad anser du det skulle kunna bero på? 
• Vilken kommunikation anser du vara viktig från dig som revisor i 

successionsplaneringen? 
• I hur god tid anser du att familjeföretagare bör börja fundera på 

successionsfrågor?  
• Vems ansvar anser du det är att planering/genomförande och efterföljande 

kontroll/rådgivning av en succession sker på ett optimalt sätt? 
• Vad upplever du som viktiga aspekter i förberedningen av en utförsäljning? 

 

Framtidssyn och externa faktorer 
 

• Har du upplevt några skillnader över tid hur revisorns roll har sett ut i 
familjeföretag? 

• Hur tror du revisorns roll kommer se ut i framtiden i familjeföretag? 
• Vad anser du om gällande regelverk, exempelvis 3:12 skattereglerna?  
• Anser du att regelverken påverkar vilken typ av ägarbyte som genomförs? 
• Anser du att regelverken är hindrande eller stödjande i ett ägarbyte? 

 

Avslutningsvis: 
• Har du något att tillägga? 
• Har du några frågor angående det som diskuterats under intervjun? 
• Har du några synpunkter på hur vi har utfört intervjun idag?
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Frågor till familjeföretagare: 
 
Bakgrund och tidigare erfarenheter: 
 

• Kön? 
• Ålder? 
• Utbildning? 
• Hur skulle du definiera ett familjeföretag och anser du att ditt företag är det? 
• Hur länge har du arbetat inom familjeföretaget? 
• När grundades företaget och hur har historien i korta drag sett ut sen dess? 
• Vad är din roll inom företaget idag, kan du peka ut din roll enligt figur 3?  
• Vilka i familjen är för nuvarande inblandade i familjeföretaget och hur ser 

ägarstrukturen ut? 
• Har du en heltidsanställning inom familjeföretaget? 
• Hur ser ledningsstrukturen ut i företaget? Familjeintern ledning/extern ledning? 
• Vad tror du är speciellt med ett familjeföretag kontra ett icke-familjeföretag? 

 

Relation med revisorn: 

• Vilken typ av rådgivning brukar ni få från er revisor? 
• Är det någon speciell typ av frågor ni brukar ta upp med er revisor?  
• Hur skulle du beskriva revisorns roll i ert företag? Fungerar hen som en 

rådgivare eller utför hen enbart traditionella granskningstjänster? 
• Hur upplever ni tilliten till er revisor? 
• Vad förväntar du dig av din revisor? Upplever du att hen möter dina 

förväntningar? 
• Anser du att er revisor kan väcka frågeställningar som ni inte själva tänkt på 

inom företaget? 
• Hur skulle du förklara relationen mellan dig som familjeföretagare och er 

revisor?  
• Vilken typ av rådgivning eftertraktar du?  

 

Succession/generationsskifte 
 

• Har företaget genomgått någon succession? 
• Upplevde ni några speciella problem vid ett eventuellt generationsskifte? 
• Vad tar ni med er från tidigare generationsskiften och skulle ni göra det 

annorlunda på något sätt? 
• Planerar/önskar ni att behålla familjeföretag inom familjen?  
• Har ni en tydlig successionsplan för ett kommande generationsskifte? 

o Om ni inte har en successionsplan, har ni en informell kunskap om hur 
generationsskiftet kommer gå till? Vet ni redan vem som ska ta över det? 

o Om en successionsplan finns, vem/vilka utvecklade den?  
• I hur god tid innan successionen anser ni att man bör förbereda inför den, 

generellt som personligt perspektiv? 
• Hur kom det sig att ni började planera inför successionen? 
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• I vilken utsträckning diskuterade ni dessa frågor med revisorn för att planera det 
kommande generationsskiftet? 

 
 

Övriga frågor: 
• Hur tror du revisorns roll kommer se ut i framtiden i familjeföretag?  
• Beroende på typ av ägarbyte, hur anser du att revisorns roll som rådgivare 

förändras?  
• Vad skulle du karaktärisera som viktiga aspekter att bli rådgiven om beroende 

på vilken typ av ägarbyte? 
• Vad anser du om gällande regelverk?  
• Anser du att gällande regelverk är hindrande eller stödjande för ert val av 

ägarbyte?  
 
 

Avslutningsvis: 
 

• Har du något att tillägga? 
• Har du några frågor angående det som diskuterats under intervjun? 
• Har du några synpunkter på hur vi har utfört intervjun idag? 
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