
Generationsskiftet 
– en möjlighet till gemenskap  
och utveckling



Alla generationsskiften i familjeföretag är unika. Många skiften är helt  
oproblematiska. Andra leder till sårade känslor och raserade  
familjerelationer. Det handlar alltid om att våga prata med varandra.  
Vi hjälper er med handledning under skiftet.

Identiteten som familjeföretagare
Vare sig man vill det eller ej präglas man av 
att växa upp i ett familjeföretag. Företagan-
det pågår 24 timmar om dygnet och blir en 
del av alla familjemedlemmars identitet. 
Arvet från gångna generationers slit vårdas 
och siktet är inställt på framtiden.

Detta är en enorm resurs. Ingen är likgiltig 
inför företaget och de flesta vill företaget väl.

Alla tänker på det.  
Ingen pratar om det.
Det är vanligare än man tror att skiftesfrå-
gan aldrig tas upp i familjer. Varför? Rädsla 
för konflikter och brutna familjerelationer 
tar överhand och det blir en tyst överens-
kommelse att inte nämna skiftet. Men 
kommunikationen pågår ständigt, om 
än i det tysta. För några år sedan började 
samhällsdebatten beröra just detta – vikten 
av att tänka på relationerna som berörs av 
skiftet. Det behövs en öppen process.

Vad behövs?
Låt skiftet bli ett tillfälle för att komma 
samman och öka gemenskapen, till nytta 
för såväl familj som företag, familjemedlem-
marna behöver:

• Samlas i ett uttalat syfte att samtala om 
skiftet. 
• Bygga upp en tillräcklig tillit för att kunna 
berätta hur man tänker och känner.
• Lyssna på varandra.

Därför behövs handledaren
Handledaren kan skapa den trygghet som 
behövs, medan det är familjemedlemmarna 
som vet vad de behöver prata om – och vad 
som just då är möjligt att prata om. Det är 
också handledarens uppgift att se till att 
alla känner sig respekterade och delaktiga 
så att dialogen och processen kan rulla 
vidare och man gemensamt kan forma sin 
önskade framtid. En framtid där familj och 
företag går hand i hand.



Masse Klintbergs bilder får Lau, Landsarkivet Visby

Jag tror att det var att Lisen deltog och 
guidade oss, fastän du inte bestämde vad 
vi skulle prata om som hjälpte oss. Hon 
öppnade portar för oss alla. Alla har fått visa 
sina känslor, det har varit en berg- och dal- 
bana, allt vi har tänkt och hur vi har känt.

– Anna, receptionist

Mötena har varit till mycket stor hjälp för 
oss. För det första för att samtalen över 
huvud taget kommit till stånd. Detta pratar 
man inte om annars. Det har även varit 
viktigt att Lisen har gjort så att mötena inte 
spårat ut och man pratat om annat. Upp-
lägget har fungerat mycket bra och det var 
precis en sådan kompetens och bakgrund 
som Lisen har som vi behövde hjälp med.

– Lars, lantbrukare

Hade inte Lisen dykt upp hade det sett 
helt annorlunda ut för mig personligen, 
familjen och firman. Vi satt fast ordentligt 
men Lisen hjälpte oss att reda ut väldigt 
många trådar. Vi hade träffat några andra 
innan men fick då inte alls hjälp på samma 
sätt. Vi har en speciell situation och fick 
en väldigt viktig hjälp framåt. Framförallt 
har det också varit mycket viktigt för mig 
rent personligen. Lisen var uppmärksam på 
sådant som kan verka litet men som är av 
stor vikt för en person. 

– Erik, blivande ägare i ett  
detaljhandelsföretag

Med skiftessamtal uppnår man:
• Ett hållbart skifte.
• Att familjerelationerna berikas och 
utvecklas till glädje för både familj och 
företag.
• Att skiftet blir legitimerat av alla familje-
medlemmar.

Arbetssätt 
Handledningen vid skiften tar avstamp 
i vetskapen om att det inte finns någon 
objektiv sanning som ska bekräftas under 
samtalen utan att alla familjemedlemmar 
har sin syn på historien, på nuet och på vad 
som bör ske i framtiden. Genom att ställa 
bekräftande och nyfikna frågor hjälper 
processen familjemedlemmarna att lyssna 
på varandra utan att behöva försvara sig. På 
så sätt skapas en trygghet som tillåter  
deltagarna att bli berörda av varandra och 
låta dialogen växa fram på ett spontant 
sätt. När detta sker skapas nya kreativa sätt 
att tänka, idéer gifter sig med varandra 
och skiftesprocessen rullar vidare. Denna 
handledning är ett komplement till den 
rådgivning som erbjuds av ekonomer och 
jurister vid generationsskiften.



Kebbe & Sandström är ett konsultföretag som sedan mer än 20 år hjälper företag och  
organisationer att utveckla sin verksamhet genom att öka delaktigheten och engagemanget 
i arbetsgruppen. Vi arbetar med en helhetssyn på organisationer och koncentrerar oss på 
kommunikationen mellan människor. Läs mer www.kebbe.se

Lisen Kebbe
Lisen är psykolog och har de senaste 10 åren jobbat med skiften i såväl små som stora företag 
i olika branscher.

Lisen har doktorerat i London vid University of Bedfordshire med avhandlingen ”Keep the 
Conversation Going” där hon visar på kraften i familjesamtal under skiftesprocessen. 

Uppvuxen i ett familjeföretag har Lisen på nära håll varit med om ett skifte. Sammantaget 
utgör Lisens erfarenheter och kunskaper en unik förståelse och grund för handledning och 
samtal med familjer som står inför ett generationsskifte. 

Sven Sandström
Sven Sandström är ekonom fil mag. och lärare. Han jobbar med organisationsutveckling, 
ledarskap och generationsskiften.

LISEN lisen@kebbe.se 
tel 070-486 86 01

SVEN sven@kebbe.se 
tel 070 994 89 61 

Läs mer på www.kebbe.se

Kebbe & Sandström

Kontakta Kebbe&Sandström
Kontakta oss för en kostnadsfri  
konsultation om vilken hjälp just du 
och din familj behöver. 

För vissa familjer kan det räcka med ett 
samtal, andra kan behöva hjälp över en 
längre tid. Vi skräddarsyr tillsammans 
det upplägg ni önskar.


