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verkar för långsiktig utveckling 
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– för familjen, för företaget, för Sverige.

Med stor insikt om familjeföretagandets verklighet 
skapar vi ytor för familjeföretagare att träffas 
och lära av och med varandra i trygga miljöer. 
Vi erbjuder kvalificerad rådgivning, utbildning 
och skräddarsydda processer för långsiktiga 

ägarstrategier över generationer. 

Vi för också familjeföretagens talan i 
den svenska samhällsdebatten.
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LEDARE

E FTER JUL OCH FÖRE VIRUSETS 

ANKOMST funderade jag på 
att skriva om streamade 
serier, och då speciellt  
Succession. Serien bygger 

på en existerande familjs historia, tryfferad 
med dramatiska händelser som illustrerar 
sådant som vi som familjer inte ska ägna 
oss åt.

EFTER ATT VIRUSET FÖRÄNDRAT 
förutsättningarna för oss att umgås och 
driva verksamheter behövdes ingen 
inspiration från osympatiska roll-
gestaltningar. Jag finner istället inspiration i 
hur många av oss som faktiskt kämpar med 
det vi har, för att rädda företag och arbets-
tillfällen, och för att skapa ett Sverige - för 
och med nästa generation. 

MÅNGA AV OSS HAR STORA PROBLEM som 
kommer att ta lång tid att övervinna, andra 
ser nya marknader och möjligheter, och
några märker ingen skillnad alls. Ännu. 
Sammantaget är situationen kritisk och den 
förvärras med tiden. Det kräver att vi som 
organisation agerar och påverkar makt- 
havarna. Två grundläggande frågor behöver 
lyftas; dels om förståelse för företagandets 
betydelse för samhället, och dels om stöd.
 
FAMILJEFÖRETAG HÅLLER IHOP SAMHÄLLEN 

OCH NATIONEN. De dominerar ofta på små 
och medelstora orter där de har stor 
betydelse som arbetsgivare, och därmed 
utgör en grund för både kommunens och 
statens skatteintäkter. Utan företag 
försvinner arbetstillfällen, vilket 
obönhörligen leder till påfrestningar i 
kommunens och statens kassor. Sam-
bandet är tydligt för oss som företagare, 
men behöver påpekas för många politiker, 
trots att det ingår i grundkursen i national-
ekonomi. Därför träffar FBN politiker och 
förklarar sambandet.

POLITISKA RÖSTER har gjort gällande att 
företagen borde ha varit bättre förberedda, 
att företagsstöd nästan per automatik över-
utnyttjas och att staten måste hålla igen, 
för att sedan kick-starta ekonomin. Bättre 
förberedda för en utveckling som inte ens 

staten själv klarar av att hantera utan 
brister, och med ett nationellt skattetryck 
som är… högt! De flesta företagare och 
företagande familjer är hederliga och ärliga, 
och vill göra rätt för sig - inte överutnyttja.

FÖR ATT KICK-STARTA EKONOMIN som 
politikerna föreslår, krävs det att det finns 
företag och förutsättningar kvar. Utan
livskraftiga, familjeägda företag förlorar 
Sverige den långsiktiga utvecklingskraften. 
Därför fortsätter FBN att träffa politiker och 
föra diskussioner med alla, för att berätta
om familjeföretagandets betydelse för 
svensk ekonomi och hur vi vill bidra till en 
stark framtid.

FBN HAR ANPASSAT SITT UTBUD för att kunna 
ge er så bra service som möjligt. Vi har 
erbjudit webinars med världsledande 
auktoriteter, bjudit in till nätsamtal över en 
kopp kaffe för att lära av andra, och 
samtidigt gett möjlighet att bidra med 
egna insikter. Vi kommer att fortsätta göra 
det som är möjligt för att hålla ihop 
Sveriges Familjeföretagare i en svår tid.

I  DET HÄR NUMRET AV MAGASINET finner ni 
några exempel på familjer som kan tjäna 
som inspiration. De berättar hur de har
hanterat utmaningarna under krisen, men 
också hur de tänker framåt. Läs om hur
nästa generation tar aktiv del i utvecklingen 
av Sverige, som Familjen Andersson 
hos Gårda Johan i Göteborg. Utanför 
Norrköping finns en annan familjen 
Andersson, med företaget  Econova, som 
gynnats av att vi vill påta i våra trädgårdar, 
och i Dalarna finns Leksandsbröd som 
säkerställer att vi har knäckebröd så 
det räcker - vilket är precis sådant som 
familjeföretag ska ägna sig åt!

Tills vi ses igen, jobba och kämpa på!

Gustaf Adelswärd
Ordförande Family Business Network
10:e generationen Baroniet Adelswärd

Kära FBN-medlemmar,
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A TT JUST JEANETTE BLEV tillfrågad 
om att ta över som VD på   
Econova, som arbetar med att   
nyttiggöra restprodukter från skogs- 
industrin, berodde på flera saker.

 – Jag förstod hur viktigt det var att jag var en 
i familjen, och bar på familjens värderingar och 
gedigna kunskap om just Econova. Det fanns flera 
andra, erfarna kandidater till posten, men ingen 
som kunde mäta sig med kompetensen hos en VD 
som kom inifrån.  
 Relationen med familjeföretaget går långt
tillbaka och beskrivs av Jeanette som nära redan 
från start.
 – Under min uppväxt bodde vi granne med 
farmor och farfar. Jag sprang ut och in från 
kontoret som barn. Min bror och jag åkte på bil-

semester med våra föräldrar, och besökte små byar 
i Frankrike och Tyskland. Samtidigt gjorde vi 
utflykter för att se till våra skogsmaskiner. 
 – Mina egna barn introduceras för verksamheten 
redan nu, vid 12 och 14 års ålder. Vi kan gå runt i 
butikerna och titta hur våra varor är placerade och 
hur det går med försäljningen. Under en semester 
i USA besökte vi trädgårdsbutiker för att se hur de 
arbetade. Jag tror inte på tvång, men på att ett 
naturligt intresse kan växa fram och vara en 
drivkraft som behövs för att arbeta i företaget i 
framtiden.

Farfar var en riktig entreprenör
Redan 1959 startades Econovas verksamhet av 
Jeanettes farmor och farfar, Kerstin och Bengt 
Andersson. Entreprenören Bengt valde att satsa 

När Jeanette Tretten fick erbjudandet om att ta över som 
VD för Econova såg hon stora utmaningar. En av dessa 
var att våga lita på sin egen kunskap och intuition, istället 
för att göra vad andra förväntade sig av henne. Som 
tredje generation i familjeföretaget var ansvaret stort och 
Jeanette hade vid tiden för erbjudandet inga tidigare 
erfarenheter av att arbeta som VD.  

Viktigt att vara en 
del av familjen och 

värderingarna

ECONOVA AB
OMSÄTTNING: 

540 MSEK
GRUNDAT ÅR: 1959

ANSTÄLLDA: 120
HUVUDKONTOR: 

NORRKÖPING
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helhjärtat på sitt företag, som byggde vägar för 
skogsmaskiner. Den lilla firman växte snabbt och 
Bengt såg hela tiden möjligheter för nya affärsverk-
samheter. Till exempel uppmärksammade Bengt att 
det växte bra vid gamla barkningsplatser.
 Som ung tog Jeanettes pappa Göran kontakt 
med Lantbruksuniversitetet i Uppsala för att få 
stöd för teorin om barkningsplatser. Gensvaret blev 
stort och de trodde på Bengts idé om att börja  
kompostera bark för jordtillverkning.
 – Jordtillverkningen är en stor del av verksam-
heten än idag, och på anläggningen i Norrköping 
produceras alla de jordpåsar som säljs i livsmedels-
butiker och i trädgårdsbutiker.

Svåra tider ger tid för trädgården
När vi pratar är Sverige mitt uppe i corona-
pandemin.
 – Pandemin till trots har vi har en bra säsong, 
många ägnar tid åt sin trädgård och våren kom 
tidigt i år, så vi har inte märkt någon avmattning, 
tvärtom. Den största skräcken är dock att de 
anställda i produktionen ska bli sjuka.
 Kriser och utmaningar är dock inget som 
avskräcker Jeanette. 
 – Första jobbet jag fick som ung och ny på 
Econova var att stänga ett kontor i Stockholm. Det 
var min första svårare arbetsuppgift. Sen dess har 
jag arbetat med många kriser.
 – Bland annat var vi med i Uppdrag 
Granskning under min tid som kommunikations-
chef på Holmen Skog. Det tog väl ungefär ett 
halvår att ta sig igenom den krisen. Numera går jag 
igång på utmaningar och kriser, skrattar Jeanette.
 Under åren på Holmen Skog satt Jeanette med i 
styrelsen på Econova och i moderbolaget Familjen 
A Invest. Med tiden blev det alltmer lockande att 
engagera sig i bolaget.
 – Jag kände att det fanns utmaningar på 
områden som jag var stark på, och i samma veva 
sa den externa VD:n upp sig. Vår externa styrelse-
ordförande frågade om jag ville ta över, och för mig 
kändes det viktigt att det inte var någon ur familjen 
som ställde frågan. Det var avgörande.

Stöd bland medarbetarna
I efterhand känner Jeanette att det var ett vågat 
beslut att tillträda som VD.
 – Verksamheten var turbulent och det var en 
lång och kall vinter som följdes av en rekordhet 
vår och sommar. Det var också bevattningsförbud, 
vilket gjorde att det blev kris för vår bransch. Hela 
organisationen var stressad, så visst var det modigt 

av familjen att lämna över till mig just då.
 Trots förutsättningarna fick Jeanette ett enormt 
stöd från medarbetarna.
 – ”Vad skönt att det är en i familjen som tar 
över” var reaktionerna från många anställda. 
Econova är starkt präglat av familjen Andersson 
och vi hade inte förstått hur viktigt det var med 
familjens närvaro. Då kände jag ett starkt stöd och 
såg fram emot utmaningen.
 Lennart Andersson, Jeanettes farbror, är VD för 
moderbolaget Familjen A Invest. Även han ser att 
de underskattat hur viktig familjens närvaro är. 
 – Det var större skillnad för personalen än vad vi 
förstått. Det fanns en uppriktig glädje i att familjen 
tog över. Jag tror det bottnar i en känsla av 
trygghet, i igenkänningen av familjens värderingar
och förhållningssätt. Vi har en kultur som de 
anställda tycker om, berättar Lennart.

 – Jeanette har samma grundvärderingar men 
har fått stort eget utrymme att sätta sin prägel. Det 
var vår målsättning. Att leda handlar trots allt om 
ömsesidigt förtroende. Det är det som räknas.
 Lennarts son Christoffer arbetar på Econova 
Recycling och upplevde samma positiva förändring 
i organisationen.
 – Vi har en stor andel medarbetare som jobbat i 
många år. När vi anställde en extern VD och 
försökte professionalisera verksamheten var det 
något genuint som gick förlorat. 
 – Vi har en autenticitet och ett engagemang som 
jag upplever har smittat av sig i organisationen, 
men det är först i vår tredje generation vi har 
kunnat definiera känslan. Det är lätt att prata lång-
siktighet men leva långsiktighet är något annat, och 
det tycker jag att vi gör nu med familjens närvaro. 
Det gäller att hitta balansen mellan familjärt och 
professionellt, menar Christoffer.

Viktigt med extern moderator
När det gäller generationsskiftet 
har familjen arbetat tillsammans 
sen ett par år tillbaka.
 – Vi gick ägarutbildningen till-
sammans och fick jättebra 

”Mina egna barn introduceras för 
verksamheten redan nu, vid 12 och 14 års 
ålder. Vi kan gå runt i butikerna och titta 
hur våra varor är placerade och hur det 
går med försäljningen. Under en semester 
i USA besökte vi trädgårdsbutiker för att 
se hur de arbetade.”
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verktyg att arbeta med. Där fick vi också insikter 
och erfarenheter från andra familjer om vilka 
frågor de tampas med. Det viktigaste var att ha en 
extern moderator i dessa samtal.
 – FBN är helt unika i sin kunskap om hur vi ska 
jobba som ett familjeägt bolag, säger Jeanette.
 – Men att göra ett generationsskifte tar mycket 
längre tid än de trott, menar Lennart, och 
fortsätter:
   – Alla inblandade måste vara ärliga mot sig 
själva. Att säga att man är prestigelös är enkelt, men 
att vara det när det väl kommer till kritan är svårt. 
Det är inte självklart att kunna backa i verkligheten. 
Ett exempel är att inte längre vara självskriven i 
alla sammanhang. Det kan vara svårt att acceptera, 
men om man inte släpper taget kan man inte heller 
förvänta sig att nästa generation ska ta över.
 – Generationsskifte är jobbigt och påfrestande 
för alla parter. När det gäller den avgående 
generationen så är det ”se men inte röra” som 
gäller. Lika roligt som det är att se den nya 
generationen ta över, lika smärtsamt är det att lägga 
ifrån sig jobbet. Den yngre generationen måste 
förstå att det som väntar är ett tufft jobb med 
oroliga nätter och dålig sömn i början. Själv jobbar 
jag med den svåra uppgiften att inte lägga mig i, 
skrattar Lennart.

Planering för generation fyra
Idag arbetar alla i generation tre i företaget, men i 
olika operativa roller.
 – Man måste ha en struktur för att jobba med 
ägandet, där alla är delaktiga. Vi har gemensamma 
luncher i generation tre varje månad. Utöver det 
träffas vi familjevis. 
 – När det gäller generation fyra håller vi på att 
diskutera vad som är en lämplig ålder för att börja 
delta. Pappa och Göran har gjort ett gediget arbete 
de senaste åren och låtit oss i generation tre växa 
in i uppgiften. Att Jeanette gick in som VD var ett 
stort och tydligt steg i generationsskiftet, menar 
Christoffer.
 – Jag är personligen väldigt stolt över vad 
tidigare generationer har skapat. Vi betyder mycket 
för många människor och har ett stort ansvar för 
många familjer. Då är det viktigt med långsiktighet 
och framförhållning.
 – Mitt tips är att prata om de svåra frågorna när 
det går bra för familjen och företaget. Och vad 
gäller generationsskifte - att lämna ifrån sig sitt livs-
verk och sin identitet som företagare är lättare sagt 
än gjort, avslutar Christoffer. 

Christoffer Andersson, 
VD Econova Recycling, 
Jeanette Tretten, 
koncernchef, VD 
Econova Garden och 
Lennart Andersson, 
VD för moderbolaget 
Familjen A Invest.
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Tiden för 
diskussion 

är nu
"Efter 20 år inom finansanalys har jag kommit 

fram till att jag helst vill investera i bolag 
som ägs av kött och blod. Jag vill att de ska 

ägas av familjer som tar ansvar för de 
anställda.” Så säger Henrik Mitelman, finans-

analytiker och krönikör i Dagens Industri.

INTERVJU

I 20 år var henrik analyschef på SEB, och 
håller idag föredrag och skriver om världs-
ekonomin. Under normala omständigheter 
innebär arbetet resor över hela världen, 
framförallt till Asien. Utöver sina analytiska 

uppdrag är Henrik rådgivare åt ett antal Family  
Offices och styrelseledamot i flera familjeföretag. 
Med sina kunskaper i ryggen ser Henrik hur den 
rådande coronakrisen kan gynna familje-  
företagen. 
 – Efter krisen kommer det att göras ett antal  
nyemissioner. Då kommer de att komma fram till 
att det är bolag som ägs av riktiga människor man 
ska satsa på, och inte bolag som ägs av institutioner.
 Henrik förklarar:
 – När man går igenom bolag på Stockholms-
börsen, både stora och små, så ser man vilken 
skillnad det är i kvalitet på bolag som ägs av riktiga 

människor. Jag kan se viss kulturskillnad mellan 
bolag som drivs av osynliga ägare och de som har 
synliga ägare, eller riktiga människor, som jag 
kallar det. 
 Storfonderna är ett bra exempel. Där ser man 
ofta tjänstemän som har spenderbyxorna på. Det 
tydliga ansvaret finns egentligen bara i ägarledda 
bolag. Riktiga människor tar ansvar.

Rea på svenska företag efter coronakrisen
Henrik arbetar nära flera familjeföretagare och 
sitter bland annat i styrelsen för Grand Hotell i 
Lund.
 – Jag har på nära håll sett de extrema problem 
vi har drabbats av under krisen. Då ska man tänka 
på att det är riktiga människor det handlar om, inte 
några storspelare som drabbas på marginalen. Det 
är den rollen som familjeföretagare spelar och här 

har många drabbats oerhört svårt.
 Redan innan krisen slog till kom signaler om att 
många familjeföretag var till salu.
 – Krisen kan i viss mån leda till att det blir rea på 
svenska bolag, speciellt när det gäller små och 
medelstora företag. Deras prislapp har blivit billigare.

Utländska investerare oroar
Idag finns en utbredd oro i Sverige kring utländska 
investerare, särskilt från länder som Kina och 
Ryssland. För att motverka detta kom regeringen 
nyligen med ett förslag som ska förbättra kontrollen 
kring utländska förvärv.
 – Vi ska fortfarande komma ihåg att svenskar äger 
mer i utlandet än vad utländska äger i Sverige. I vissa 
fall finns det naturligtvis behov av kapital och då kan 
alternativet vara utländska aktörer. Men en hel del 
av våra kronjuveler ägs idag av kinesiska aktörer, till 
exempel Volvo Cars eller de världsberömda 
kamerorna från Hasselblad. 

Medelstora företag glöms bort
Svenskarnas syn på familjeägda företag är 
svårdefinierad.
 – Vi charmas av det småskaliga i bagerier, till 
exempel, men glömmer ofta bort de som tagit större 
kliv och utvecklats till medelstora företag. I Tyskland 
är dessa bolag hjältar. I Sverige har vi mer fokus på 
stora börsbolag som ägs av institutioner. 
 Skillnaden mellan institution och familjeägt 
menar Henrik är långsiktigheten, samtidigt som han 
hävdar att vi inte fullt ut förstår vad långsiktighet 
innebär. 
 – När det gäller institution är vi så inställda på 
kvartalskapitalism, samtidigt som familjeägda 
företag faktiskt agerar långsiktigt på riktigt. Det 
är viktigt att förstå att familjeföretagen spelar en 
viktig roll för svensk ekonomi och för väldigt många 
människor. Det är märkligt att vi har så stort fokus 
på stora bolag och små startups – när det som finns i 
mitten är lika relevant. Jag tycker att det är bra om vi 
har några riktiga skattebetalare. 
 – Ta till exempel det uppmärksammade köpet 
av det svenska spelföretaget Minecraft. Det var nog 
samma köpesumma som när Geely köpte Volvo, 
men där arbetar tusentals människor och på 
Minecraft fanns det kanske 35 anställda.

Krisens påverkan på utdelningar
Under våren diskuterades utdelningar i samband 
med krisen.
 – Permitteringsstöd är inte ett företagsstöd utan 
ett stöd för de anställda. Det är fullkomligt absurt 
om det ska leda till utdelningsstopp.

 – Om staten går in och räddar svenska företag bör 
man vara försiktig med skattebetalarnas pengar, men 
alldeles för få har vågat ta kampen om utdelningar 
under våren.

Andra regler för ägarledda bolag
Att investera är att ställa sig en rad frågor. Henrik 
har själv ett antal investeringskriterier som han tar 
ställning till inför varje investering.
 – Den första frågan jag ställer är om det är 
institutioner eller riktiga människor som är ägare. 
Jag hoppas att coronakrisen gör att vi får upp 
ögonen för ägarledda bolag. 

 – På sikt hoppas jag att det ska leda till andra 
regler för ägarledda bolag. Tidsandan för 
diskussionen om ägande och vilka som äger svenska 
bolag borde vara den bästa någonsin – för under 
coronakrisen ser vi hur vanliga människor drabbats. 
 Till slut frågar vi Henrik hur det kommer att gå 
med ekonomin när krisen är över. 
 – Jag är ganska optimistisk. Corona är en fiende 
vi är på väg att besegra. Andra kriser har orsakats 
av höga räntor, bankkris, fastighetskris eller oljekris. 
Det tar nog tid innan vi är tillbaka på samma plats 
som vi var innan krisen, och vissa medarbetare som 
har varit hemma en längre tid saknas inte, vilket 
kommer att leda till uppsägningar. Men jag tror att 
2021 blir ett bra år. 

Henrik Mitelman, egen-
företagande analytiker/
rådgivare och krönikör i 
Dagens industri

Det är märkligt att vi har så stort fokus på stora 
bolag och små startups – när det som finns i 
mitten är lika relevant. Jag tycker att det är bra 
om vi har några riktiga skattebetalare.
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Klenoden som peter talar om 
går tillbaka till 1817, då Anna och  
Jon-Olle startade ett bageri hemma på 
sin gård i Leksand. Bageriet kom att 
heta just J.O Olssons spisbrödsbageri. 

Det första bageriet var en enkel anläggning med 
vedeldad bakugn i ett ombyggt uthus. Anna och 
Olle fick tillsammans fem barn som alla arbetade i 
bageriet. 
 – Men en tragisk brand ödelade senare hela 
bageriet och Jon-Olle överlämnade ledarskapet till 
sin son Martin. Martin i sin tur byggde en ny fabrik 
nära järnvägen i Leksand, med egen vatten-
försörjning, berättar Peter.
 Bakningen i det nya bageriet fördubblades och 
Martin beslöt att byta namn på företaget från J.O 
Olssons spisbrödsbageri till Leksandsbröd. Nu 
började en ny tid med dalahästen som symbol på 
alla förpackningar. 
 – Martin Joon överlät senare ledarskapet till 
sin son Rune, som är min pappa. Under pappas 

ledning byggde Leksandsbröd ut produktionen 
med ytterligare två bagerilinjer och fördubblade 
sin produktion ännu en gång. Efter 24 år som VD 
lämnade pappa över ledningen till mig, som blev 
sjätte generationen Joon att leda företaget.

Svårt att vara chefens son
Peter började som sommarjobbare på företaget 
redan som 14-åring och fick så småningom större 
ansvar. Det första chefsjobbet på Leksandsbröd var 
att basa för sommarpraktikanterna. Men det var 
inte helt lätt att vara son till ägaren och VD:n.

 – Jag fick höra kommentar som ”här kommer 
den nya VD:n”, och så kallade de mig för Lill-Joon.
 – Men det gick alltid bra att arbeta med pappa. 
Han hade naturligtvis höga krav på mig, men vi 

Ett vinnande recept 
för generationer av 
brödbagare
”Vi har den här klenoden till låns och känner oss alla 
som stolta ägare.” Så säger Peter Joon, VD och ägare i 
6:e generationen till knäckebrödsbageriet Leksandbröd. 
Företaget startade redan i början av 1800-talet med en 
driftig affärskvinna och ett utmärkt recept på spisbröd. 
Idag står en stor familj med 40 ägare bakom ledarna 
Peter och systern Annika.

Syskonen Peter Joon, 
VD och Annika Sund, 
marknadschef på
Leksands Knäckebröd.
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LEKSANDS 
KNÄCKEBRÖD AB

OMSÄTTNING: 
233 MSEK

GRUNDAT ÅR: 1929
ANSTÄLLDA: 153
HUVUDKONTOR: 

LEKSAND

”Jag fick höra kommentar som ”här 
kommer den nya VD:n”, och så kallade 
de mig för Lill-Joon.”
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samarbetade för det mesta bra och framförallt var 
arbetsuppgifterna så roliga.
 Att Peter skulle gå in i familjeföretaget var dock 
ingen självklarhet.
 – Egentligen drömde jag om att åka till 
Sydamerika och bygga kraftdammar. Jag gick 
maskinteknisk linje på gymnasiet och ville se 
världen, men drivkraften att förvalta och ta över 
bolaget var starkare. 
 – I början av 1990-talet arbetade jag som säljare 
och bodde i Örebro, men pappa ville ha hem mig 
till Leksand för att ta över som bagerichef.
 Även systern Annika hade arbete på annat håll 
under 1990-talet.
 – Jag hade pluggat marknadsföring och arbetade 
på KPMG när pappa samlade oss och berättade att 
han ville gå i pension inom fem år, säger Annika.  

 – Vi anmälde oss till FBN:s ägarprogram. Det 
var i mitten av 1990-talet så vi var bland de första 
som gick programmet i Sverige. Vi hade tidigare 
fått information om FBN och varit på en års-
konferens, men nu var det hög tid att sätta sig ner 
med familjen och bestämma hur framtiden skulle 
se ut.
 Under utbildningen kunde familjen prata fritt 
om framtiden och göra upp en plan för 
generationsskiftet. Vid den tiden var Annika 
produktchef och Peter bagerichef.
 – Vi hade intensiva diskussioner om vad vi 
ville. Peter var intresserad av att vara VD, och jag 
var mer inne på marknadsföringsbiten, så det var 
ingen konflikt om vem som skulle göra vad, säger 
Annika. 
 Frågorna kring vem som skulle ha vilken 
position i företaget har tidigare varit komplicerade 
fyllda med stridigheter inom familjen Joon.
 – Både pappa och hans bror, och även farfar 
och hans syskon hade haft jobbiga och infekterade 
diskussioner kring ägandet och företaget. Vi visste 
därför hur besvärligt det kunde vara och pappa 
ville att vi skulle göra det här på ett bra sätt, 
berättar Annika. 

Stort kontaktnät
Familjen Joon gick ägarprogrammet tillsammans 
med familjerna från Kinnarps och 
Einar Mattsson. Än idag har de 
kontakt med varandra och 
familjerna träffas regelbundet.  
 – Även de barn som inte var 

Peter Joon vid ugns-
mottagningen.

TH: Britta Tynell 
sedemera Joon, Gunnars 
Fru på paketeringen 
ca 1940. 

Höger sida: Jacobs 
gården med bagar-
stugan till höger.
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födda då har under uppväxten fått egen kontakt 
med de andra familjernas barn, det vill säga nästa 
generations ägare, berättar Annika. 
 Idag har Leksandsbröd 40 delägare. Peter, 
Annika och deras familj äger halva företaget och 
resten av delägarna den andra hälften. För att få 
den rätta känslan för företaget menar Peter att alla 
delägare behöver vara inne och jobba i företaget.  
 – Ägarna och ägarnas barn ska gärna ha varit 
inne och jobbat en sommar eller två. Det upp-
manar vi till. Men vill de fortsätta arbeta på 
företaget behöver de såklart rätt kvalifikationer. 
 För några år sen anordnade företaget en stor 
släktträff med alla delägare. Vid första träffen fick 
alla rita sitt släktträd, vilket visade sig vara nyttigt. 
 – Många hade träffats tidigare utan att ha en 
aning om att de var släkt, berättar Peter, och 
fortsätter:
 – Målsättningen med träffen var att säkra 
företagets fortlevnad. Vi skaffade ett aktieägaravtal 
för många år sen och villkorade då att alla ägare 
behövde ha ett äktenskapsförord och testamente. 
Det är bra med ett tydligt aktieägaravtal. Aktierna 
ska naturligtvis kunna ärvas, men det var svåra 
utmaningar för vår jurist att få ihop, berättar Peter. 
 
Nästa generations ledare
Annikas son Niklas har tidigare varit säljare och 
jobbar idag i bageriet på Leksandsbröd. Peters 
dotter Sophie arbetar extra på företaget och 
pluggar.
 – Vilken karriär de väljer kan vi inte råda över, 
men en sak måste de förhålla sig till; nämligen att 
de inte kommer ifrån ägandet, säger Peter.
 – Våra ungdomar är väldigt intresserade av ägar-

frågor och engagerade i Next Gen. De åker gärna 
på internationella konferenser, och förbereder sig 
för framtidens ansvar.
 – Vi har alltid släpat med dem på träffarna och 
årskonferenserna med FBN, så de har fått ett eget 
nätverk tidigt, vilket är viktigt.

Sammanhållning i familjen
När det gäller syskonen Annika och Peter och 
deras föräldrar handlar det om en ständig kontakt 
och mycket umgänge, både hemma i Leksand och 
på sommarstället på Resö i Bohuslän.
 – Vi har en ständigt pågående kommunikation 
i familjen. Vi umgås mycket, bor nära varandra, 
äter middagar och firar högtider ihop. Vi spenderar 
även ledig tid tillsammans och åker på semester 
ihop.
 – Familjen känner en väldig kärlek till både 
företaget och brödet. Vi har alltid diskuterat brödet 
där hemma - kanske inte bolaget, med alltid brödet.
 Avslutningsvis berättar Annika om det som just 
nu präglar hela världen. 
 – Knäckebrödsförsäljningen går som tåget i kris-
tider, men även vi har ett ansvar under krisen. Vi 
måste hålla oss friska, för när det gäller de äldre så 
har de ju avkastningen från företaget som 
pension, så här har vi ett stort ansvar i 
att se till att det sköts och att det går så 
bra som det kan. Men vi är alla väldigt 
stolta över bolaget, avslutar Annika. 

Syskonen Gunnar Joon 
på traktor som var 
bagerichef och Martin 
Joon VD till höger. 
Tröskning 1954.

”Vi hade tidigare fått information om FBN 
och varit på en årskonferens, men nu var 
det hög tid att sätta sig ner med familjen 
och bestämma hur framtiden skulle se ut.”
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t rust is the bedrock of all re-
lationships. Moreover, it is the 
spinal cord of all economies. 
Business-owning families un-
derstand this and, as eminent 

family business scholar and advisor, Profes-
sor John Ward has long reminded us, are 
very intentional about how they introduce 
ways to build trust within, between, and 
among teams of decision-making teams. 
He also suggests that the fundamental 
question that needs to be answered is “Are 
we in good hands?”… or put another way, 
“do we trust those who are making deci-
sions on our behalf?”
 One tangible way that families who 
put trust at the epicenter of their world 
is through the commitment to the de-
velopment and implementation of four 
independent but interdependent plans. 
Understanding the important role of the 
(1) strategic plan, (2) the wealth, estate 
and asset plan, (3) the talent development 
plan, and (4) the governance plan provide 
much needed accountability in the family, 
ownership and business systems that make 
up the complex world that is the landscape 
for business owning families.
 In this article, I will briefly outline each 
plan, focusing specifically on what makes 
each idiosyncratic in the family business 
context and encourage readers to develop 
a plan for the plans.

Strategic Plan
The concept of a strategic plan is not 
new, and all successful businesses will be 
accomplished at the strategic planning pro-

cess. But, while the concepts of strategic 
planning are nothing new for those with 
business experience and exposure, in busi-
ness-owning families not everyone has this 
acumen. For this reason, strategic planning 
can be made more attractive to a broader 
stakeholder group if it is introduced as 
a trust enhancing mechanism. Company 
executives, independent directors, and 
financiers understand what a strategic plan 
is and how it is undertaken but if everyone 
in the eco-system understands why it is im-
portant (i.e. to build trust) there is an incre-
ased likelihood that the importance of the 
process and the output will be elevated. 
Having agreed upon objectives, measures, 
and targets that are clearly established in 
a strategic plan in order to either manage 
and direct or, in the case of financiers, to be 
comfortable with any financial arrangement 
that has been negotiated, contributes to 
transparency and accountability, or in other 
words, builds trust.

Estate, Wealth and Asset Plan 
Ironically, the omni-present and onerous 
taxation burdens placed on business-ow-
ning families in Sweden (and most other 
countries) has meant that in most cases 
decision-makers are diligent in how they 
plan for generational transfer of their 
wealth. But that does not mean that these 
are easy conversations to have. While many 
approach this as a taxation minimization 
exercise, it is much more complex. Trans-
ferring wealth has an emotional component 
and those who appreciate the sensitive 
nature of this process are more likely to 

continue. Ignorance or avoidance is not 
an option. Those who ignore planning are 
those whose estates end up being fought 
over in often lengthy and expensive legal 
battles. There really is no winner in these 
situations, except of course, the legal 
fraternity.
 Though trusted advisors have increased 
their understanding in recent times about 
the technical aspects of estate and wealth 
transfer, mainly to reduce taxation costs 
and penalties, it is in the emotional arena 
that more assistance is required. Wealth 
and family are a potent mix that is often 
anything but rational.
 So, for many reasons, and each case 
will be different, estate, wealth and asset 
planning need to be undertaken in a timely 
fashion in order to answer the fundamental 
question: “are we in good hands?”. And, 
though many are driven to do this for 
commercial reasons and because it is best 
practice in business-owning families this is 
magnified due to the complexity of family 
relationships and assumptions between 
and across generations. If continuity is to 
be taken seriously, and it is appreciated 
that trust is required in all relationships, 
this plan cannot be ignored. Paradoxically, 
leaders state they are committed to conti-
nuity and want to ensure trust is the foun-
dation on which the family will succeed 
but choose to prioritize business-related 
operational plans rather than concurrent-
ly consider their wealth, estate and asset 
transfer planning.

Talent Development Plan
Perhaps the plan that is most closely linked 
to answering whether we are in good 
hands, is the talent development plan. 
Contemporary leaders are challenged more 
so than previous generations regarding 
how they approach this process. Those 
that get it right seem to make clear that 
a role in the business is an option but not 
the only option for their offspring. They set 
transparent expectations and invest the 
time in family governance initiatives that 
outline the criteria by which family mem-
bers will be held to account. Most adopt a 
Big Tent approach, which stipulates that all 
members are welcome to participate and 
that pathways to contribute meaningfully 
will be co-created. The proviso being that 
everyone will need to be ready, willing and 
capable to contribute no matter the po-
sition. This messaging becomes critical in 
helping frame a focus on continuity, rather 
than succession. Insightful leaders do not 
live in false hope that one day their son or 
daughter, who has no genuine interest in 
the business, will magically evolve into a 
natural born industry leader. It just does not 
happen, and it is unfair to think that this 
will happen. It is effectively setting people 
up for failure. The success of any business 
can be attributed to many factors, pivotal 
amongst these is the passion and dream of 
those in key positions. Without that passion 
or dream, it is less likely to succeed, or be 
as successful. So, rather than putting pres-
sure on next generations to take positions 
in the business for which they really do 
not have a passion for, the emphasis is to 
co-create plans to develop talent so that 
they can contribute in multiple ways.
 The intentional development of talent is 
crucial to build trust among stakeholders. 
As well as the afore mentioned directors 
and financiers, employees and executives 
who are not family members appreciate 
a rigorous preparation process for next 
generation members. If trust is important, it 
is the people who are going to make it hap-
pen. Not only the family members, but also 
the key nonfamily members who are vested 
in contributing to the long-term success of 
their employing family.

Governance Plan
While the strategic plan, the estate, wealth 
and estate plan, and the talent develop-
ment plan are individually and collectively 
important, trust is going to be significantly 
enhanced in families who build the capacity 
to design appropriate governance archi-

tecture. Such architecture brings accoun-
tability and independence to decision-ma-
king, and education and communication 
particularly in the family and ownership 
systems.
 Recall, the aim of the game is to ultima-
tely build governance that contributes 
to their being trust within, between, and 
among the team of decision-making teams. 
As the business evolves into a portfolio of 
businesses in multiple asset classes, there is 
a need to understand that with this comes 
an increasing amount of complexity and 
uncertainty. While in the early stages of the 
business, the founder and typically several 
trusted executives or advisors were able 
to make unanimous decisions as they had 
aligned experiences and aspirations, as 
the business grew into multiple businesses 
and the revenues, profits, and challenges 
increased, there needs to be consideration 
of diverse views and the requirement for 
different governance structures. Typically, 
there is a planned evolution from informal 
to formal governance which ultimately sees 
a multi-generational business adopt the 
practices of their corporate equivalents, 
without the short-termism that is asso-
ciated with publicly-traded companies. 
This is the hallmark of a family business 
committed to building trust in a team of 
decision-making teams.
Governance planning is also required in the 
family, particularly as it grows. Just like in 
the business where there have always been 
informal governance structures, at some 
point this needs to evolve into more formal 
initiatives. Included amongst these are a 
Family Council and a documented Family 
Constitution. These forums will ensure that 
family members understand how they can 
potentially play a role in the business or 
associated activities. They will quickly app-
reciate that a role in the business is a privi-
lege not a right and there are documented 
ways to engage. Married-ins, who are often 
challenged to appreciate the dynamics 
of the business-owning family into which 
they have married, will be the beneficiaries 
of a robust family governance plan, which 
details how they can engage and how they 
can educate their off-spring about what 
it means to be a member of this values-
centric clan.
As the number of owners grows from the 
original generation of one or two foun-
ders, the ownership group will need to be 
governed. The primary motivation behind 
this is that there will be inevitable hetero-
geneity in the ownership group. Some will 

be focused on dividends i.e., the economic 
benefits of their ownership stake, while 
others will prefer to see their stake as an 
emotional asset, which connects them to 
their previous generations. And there will 
be others somewhere in between these 
two extremes. Importantly, it is likely that 
perceptions and motivations will change 
across the life cycle of the individual, and 
that is normal. An owners’ board constitu-
ted to address these vagaries is crucial to 
building trust and increasing the chances 
of continuity.

Governance Plan
Building and maintaining trust is an ong-
oing challenge, for all. By understanding 
the four plans outlined in this article, in-
cumbent leaders of business-owning fami-
lies will be able to configure their own way 
forward. Start by considering that planning 
is not about control, but about trust. Then, 
think about laying out the four plans and 
deciding where to start to concentrate your 
efforts. These plans are independent but 
interdependent and having a plan for the 
plans will certainly contribute to building 
trust in the team of decision-making teams. 
Importantly, you will likely sleep better 
knowing that you are in good hands. 

Are we in good hands? 
Building trust through 

planning  1
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FANNY ROSENBLAD 

Ni har nyligen gjort en jätteaffär 
där ni sålde ert kärninnehav 
Consilium. Har det påverkat hur 
ni som ägare jobbar tillsammans i 
familjen?
Affären signades i december men 
det är först nu vid bolagsstämman i 
maj som vi kan se affären som helt 
avslutad. Det är därför alldeles för 
tidigt att säga hur just det kommer 
att påverka oss som familj och hur 
vi kommer att arbeta tillsammans. 
Däremot sammanföll detta med att 
vår externa VD sedan 20 år tillbaka 
gick i pension vid bolagsstämman, 
och vår pappa, Carl Rosenblad, 
valde att avgå som ordförande. Min 
bror Carl Adam tillträdde som VD 
för den kvarvarande Consilium-
koncernen efter att ha arbetat flera 
år, bland annat som VD för den del 
som nu såldes, och VD för ett annat 
dotterbolag. Man kan se 

försäljningen som startpunkten för 
oss som familjeföretag då 
generation två har kommit in fullt ut 
i olika roller.

Hur påverkades försäljning av 
Consilium av coronakrisen?
Man ska ha tur ibland, och det hade 
vi. Försäljningen signades i 
december förra året och slutfördes 
den 31 mars i år, mitt under den 
värsta oron. Om affären hade legat 
med några månaders förskjutning 
så vet vi inte alls hur det kunde ha 
gått. Nu hade den ingen påverkan 
på oss, och vi kan bara tacka vår 
lyckliga stjärna för det.

Du har tidigare jobbat inom 
kommunal verksamhet. Vad ser du 
som de främsta skillnaderna på hur 
man jobbar i kommunal 
verksamhet och i familjeföretaget?
Allt är annorlunda! Jag byggde upp 
en verksamhet inom Stockholms 
stad, och min chef frågade 
förvånat efter ett år varför jag bara 
hade gjort av med 30 % av 
budgeten. Det är också förvånans-
värt hierarkiskt inom det 
kommunala. I kommunal verk-
samhet fattas ofta beslut om nya 
verksamheter eller projekt av 
politiker eller tjänstemän som står 
relativt långt ifrån den verksam-
heten det gäller, och utan att de 
har sakkunskap i ämnet. Det gör 
ofta besluten illa underbyggda. Ett 
ogenomtänkt beslut kan sedan inte 
ändras för att bli kostnads-
effektivare eller bättre, utan måste 
ändå drivas vidare. Om ett projekt 
sedan drar över budget får man 

ändå nya pengar, och ingen 
premieras för ett väl genomfört 
arbete eller för att man sparar 
pengar.

Min personlighet passar bättre i den 
privata sektorn med snabbare 
beslutsvägar. Där kan man kanske 
säga att beslutsvägarna kan vara 
ännu kortare i ett familjeföretag, i 
alla fall i ett bolag och en familj i 
vår storlek. Man kan då ringa sina 
syskon och föräldrar om det behövs. 
Jag arbetar i ett av familjens bolag 
nu. 

CHRISTIAN DI LUCA

Gruppo di Luca har fått kraftigt 
ökad efterfrågan under corona-
krisen. Vad tror du är de största 
effekterna av en sådan ökning och 
tror ni att den kommer hålla i sig?
Ja, vi har fått en kraftigt ökad efter-
frågan i butik eftersom vi inte säljer 

så mycket till restaurangsektorn 
idag. Effekten i det riktigt korta (4-6 
veckor) är att vi får kraftigt ökade 
volymer. Kunderna tömmer hyllorna 
omgående, så den handlare som 
har varor hemma säljer. Nu när den 
initiala hamstringseffekten lagt sig 
innebär det att den ökade volymen 
genom livsmedelsbutikerna mot-
svarade det som restaurangsektorn 
tappat. Jag tror att den ökade efter-
frågan via livsmedelsbutikerna 
kommer hålla i sig ett tag eftersom 
det kommer ta tid innan vi vågar 
och har råd att gå på restaurang 
som vi gjorde innan krisen.  

Hur påverkas er verksamhet av att 
nationer har stängt sina samhällen 
och gränser?
Vår verksamhet har fascinerande 
nog inte påverkats något ur ett 
leveransperspektiv. Våra samarbets-
partners har varit fenomenala och 
klarat att leverera högre volymer 
än vanligt under hela krisen. Vilka 
proffs och eldsjälar! Men det har 
påverkat oss på så sätt att vi inte 
kan resa och träffa våra samarbets-
partners och producenter på plats.
 
Din pappa Fernando startade 
bolaget och är idag 84 år. Har hans 
involvering i företaget förändrats 
av krisen?
Nja, det ska mycket till för att hans 
engagemang och involvering ska 
minska. Skämt åsido, från att ha 
varit förbi kontoret 3-4 gånger i 
veckan så har han under den här 
tiden bara varit på kontoret 
sporadiskt och då oftast efter 
klockan 17 när det är lugnare. Även 
om vi har varit ett väldigt begränsat 
antal personer där även dagtid, så 
har vi av säkerhetsskäl bett honom 
komma så sent som möjligt.

Alla tre syskon i generation 2 är 
aktiva i företaget. Planerar ni för 
3:e generationens intåg i 
företaget? Vad ser du som de 
största utmaningarna för er i den 
processen?

Vi planerar inte mer för generation 
3 än att vi sagt att ”vi ska skapa 
förutsättningar för nästa generation 
att vilja och kunna jobba inom före-
tagen”. För oss är det väldigt viktigt 
att det sker av deras vilja och intres-
se, och att de känner att de klarar 
av det. Idag har vi en i generation 
3 som nyligen har börjat, och det 
känns både väldigt bra och kul! 

MARK SIMMONS  

Du har nyligen tagit över som 
VD för Camfil, vad kommer dina 
främsta fokusområden de närmaste 
åren att vara? 
Kortsiktigt är det att ta oss 
igenom coronakrisen med allt vad 
det innebär. Långsiktigt ska vi 
fortsätta genomförandet av den 
treåriga affärsplan som vi satte 
gemensamt förra året. Där är fokus 
primärt på tre områden; Leadership, 
Growth och Efficiency (Ledarskap, 
Tillväxt och Effektivitet).

Du är gift med en i 3:e generationen 
ägare av Camfil, hur påverkar det din 
roll som VD?
I mitt vardagliga arbete som VD har 
det faktum att jag är gift med en av 
ägarna inte särskilt stor konsekvens. 
Fokus ligger på att driva att före-
taget så professionellt och fram-
gångsrikt som möjligt. Att ha starka 

och synliga är ägare är dock en 
av nyckelfaktorerna som särskiljer 
familjeföretag från andra och på så 
sätt är min relation till min fru och 
de andra ägarna väldigt viktig.
Via ägarrådet och styrelsen får jag 
visionerna och tydlig styrning. Sum-
merat kan man säga att det är min 
uppgift att fortsätta företagets arv 
och säkerställa att det som lämnas 
över till 4:e generationen är ännu 
starkare och hållbarare än vad 
Camfil är redan idag.
 
När coronakrisen bröt ut startade 
ni snabbt produktion av andnings-
skydd, något ni tidigare inte gjort. 
Berätta om processen och nycklar-
na till att ni lyckades få igång stor 
produktion så snabbt. 
Det är ett historiskt ögonblick inom 
Camfil och något vi är mycket stolta 
över. Vi brinner för ren luft och att 
skydda människor och när vi insåg 
att vi kunde hjälpa samhället med 
vår kunskap inom luftfiltrering och 
renluftslösningar så var det ett själv-
klart beslut. Att vi lyckades ta fram 
en helt ny produkt, som i vanliga fall 
tar månader till år, på bara några 
veckor är mycket tack vare den 
fantastiska personal vi har. Vi har en 
enorm kunskap och expertis och i 
vårt eget Tech Center i Trosa har vi 
forskning, utveckling, labb och 
möjligheter till testning. I kombina-
tion med snabba beslutsvägar och 
en nära dialog med samarbetspart-
ners och kunden lyckades vi tillsam-
mans. Det krävdes mycket vilja - 
och inställningen att allt är möjligt! 

Tre medlemmar om 
roller och kristider
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Syskonen Johan 
Andersson, CEO, 
Kristina Andersson, 
Managing director,
och pappa Hans 
Andersson, ägare.

Att gå igenom en 
kris tillsammans 

ger styrka

”Vi är mer inkluderande och 
mycket mer harmoniska som 
familj idag än innan vi gick 
ägarutbildningen för åtta år sen.
Skillnaden är att vi pratar mer
och hjälper varandra hela tiden  
- vi är helt enkelt mer trans-
parenta än vad vi var förut.”  
Så berättar syskonen Johan 
och Kristina Andersson från  
andra generationen i företags-
gruppen Gårda Johan, om att 
vara en del i ett familjeföretag. 

På gårda johan har vi en tydlig  
värderingskultur. Det finns ingen 
prestige mellan oss i familjen, och då 
skapas heller ingen sidokultur. Det syns 
på oss och på bolaget, och vi lever och 

andas företaget på ett sätt som vi tidigare inte varit 
medvetna om, berättar Johan.
 Det är försommar och grönt på golfbanan i 
Gårda Johans företagspark. Parken ligger på 
Hisingen i Göteborg och har utvecklats av företaget 
sen 1970-talet. Vi träffar Johan, Kristina och pappa 
Hans ”Hasse-Bula” Andersson på det nybyggda 
huvudkontoret i Sankt Jörgen Park. Inledningsvis 

handlar samtalet om den turbulenta pandemitid 
som råder just nu.
 – Tack och lov har vi en diversifierad verksamhet 
med konstgräs- och markprodukter, samt hotell-
bolag. På hotell- och restaurangsidan har vi behövt 
permittera personal, men vi ser att det börjar vända 
igen. Personalen känner en trygghet i att vi är en 
familj med trygga familjevärderingar. Vi räknar 
med att kunna ta tillbaks de flesta så småningom, 
säger Kristina.
 Coronakrisen har givit styrka till familjen som 
lag.
 – Vår generation har inte upplevt någon kris 

GÅRDA JOHAN AB
OMSÄTTNING: 

350 MSEK
GRUNDAT ÅR: 1892

ANSTÄLLDA: 110
HUVUDKONTOR: 

GÖTEBORG
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tidigare, detta är den första och det är viktig att vi 
lär oss av den, menar Johan.  
 – Själv var jag igenom 1980-tals krisen, säger 
Hans. Då lärde jag mig vikten av att vara 
oberoende. Jag vill inte vakna på morgonen och 
inte ha pengar att betala räntorna med. Min 
främsta regel som företagare är att aldrig bli 
beroende av banken.
 – Banker är inte snälla när det krisar. Därför 
tror jag att familjeföretagen klarar sig bra genom 
nuvarande kris - de har ofta stora tillgångar och är 
sällan högt belånade. 

Ny inriktning för företaget
Företaget Gårda Johan grundades 1892 av Johan 
Johansson, som började sin verksamhet i Gårda – 
en stadsdel i Göteborg. På den tiden var företagets 
verksamhet entreprenadarbeten, vilket omfattade 
allt från stenbrytning till vägbyggen.
 – Men 1973 köptes företaget av Hans Andersson.
Under 1980-talet började Gårda Johan bygga 
golfbanor, vilket bland annat resulterade i den egen 
banan.
 I mitten av 1990-talet ändrade verksamheten 

riktning och ett bolag bildades för att fokusera 
på att sälja markprodukter till återförsäljare och 
entreprenörer. Idag består Gårda Johan också av ett 
fastighetsbolag, golfbolag och en konstgräs-
avdelning.
 – Men det som lockar besökare från hela landet 
är vår företagspark. Här finns både skola med 
elever från förskola till årskurs 9, golf, tennis, spa, 
och BK Häckens fotbollsakademi med Gothia 
Cup-kontoret.
 – Hotellet gjorde att området fick status och 
med alla företag är vi i stort sett självförsörjande på 
gäster.
 – Innan coronakrisen hade vi planer på att 
expandera till andra delar av landet, berättar 
Johan, som nyligen tagit över som VD. Men 
nu får vi konsolidera oss och använda tiden 
till att tänka igenom strategier och planer för 
framtiden. 

Värderingar är viktigare än pengar
Efter en kort period med en extern VD i 
hotellbolaget har familjen 
Andersson tagit över det yttersta 

Ovan: Sankt Jörgen Park 
Resorts uppskattade 
rawfood inspirerade 
lunchbuffé, serveras i 
spa-restaurangen 
Garden Café.

Vänster sida: Fasad från 
kontorsfastighet längs 
Tuvevägen. Uppförd 
2018.
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ledarskapet igen. Kombinationen av den rådande 
krisen och det aktiva kulturarbete ledde fram till 
beslutet. En del av att vara en framgångsrik VD är att 
titta på siffror och ta effektiva beslut, men familjen 
kände att fokuseringen på siffror blev en krock med 
de egna, starka värderingarna.
 – Det blev tydligt vad som är vårt DNA och vi vill 
inte tappa vår röda tråd. Det är inte alltid pengar 
som styr för oss, det är våra grundvärderingar. Vårt 
affärsmannaskap ska genomsyra verksamheten och 
vi vill vara familjära utan att tappa entreprenörs-
andan. Personalen, som ofta varit hos oss länge, är 
våra ambassadörer, säger Kristina.
 Hos Gårda Johan har ett generationsskifte börjat 
planeras. Arbetet med skiftet började när familjen 
gick ägarprogrammet hos FBN.
 – Sen vi gick ägarprogrammet för åtta år sen har 
vi varit ense om att driva bolaget ihop, säger Hans. 
Jag har alltid velat att Gårda Johan ska vara ett 
familjeföretag, men frågan ställdes på sin spets när 
vi fick ett stort bud på hela koncernen. Det tvingade 
oss att sätta oss ner och prata om vad vi ville. Det 
gemensamma beslutet blev att vi skulle göra det här 
tillsammans.
 – Det lustiga är att vi satt hos banken för att prata 
om vad vi skulle göra med alla pengar om vi sålde. 
Då sa rådgivaren att vi skulle investera i fastigheter 
för att det gav bäst avkastning. Men herregud, vi kan 
ju inte sälja alla fastigheter för att få en massa pengar 
och köpa andra fastigheter, skrattar Hans.  
 Idag är Hans den enda ägaren av företaget, men 
framöver kommer ägandet att delas upp och 
förtydligas.  
 – Ägarprogrammet på FBN har gjort att vi vågar

prata kring känsliga frågor, både gällande ägarskap 
och i andra sammanhang. Det är viktigt, säger 
Kristina. 

Riskbenägenhet är nyckel till framgång
Hans, eller Hasse-Bula som han kallas, är en stor 
profil i näringslivet i Göteborg. Han var under 
många år ordförande i Frölunda Hockey och är en 
av klubbens stora sponsorer. Som person är han en 

typisk patriark, tycker Kristina och Johan. 
 – Jag vill inte kalla mig patriark men det finns 
naturligtvis drag av det hos mig, skrattar Hans. Jag 
älskar att jobba och det är fortfarande väldigt viktigt 
för mig. Sen går det fort när jag har bestämt mig för 
något och jag bryr mig inte alltid om att förankra 
besluten hos de andra. 
 Kristina förtydligar:
 – Poff så står en grävskopa framkörd, och då vet vi 
att pappa har dragit igång något.  
 Hans själv menar att det är tröttsamt att behöva 
diskutera med andra när han kommit överens med 
sig själv. 
 – Dessutom är jag lite riskbenägen och det är 
delvis nyckeln till framgång, säger Hans.  
 – Kanske är han lite bättre på att förankra 
besluten nu för tiden, menar Kristina. Det har gått 
från att vara väldigt snabba puckar till att bara 
snabba puckar.

”Jag vill inte vakna på morgonen och inte 
ha pengar att betala räntorna med. Min 
främsta regel som företagare är att aldrig 
bli beroende av banken.”

TV: Andas in andas ut. 
På Sankt Jörgen Park 
Sport Club är möjlig-
heterna till rörelse och 
sinnesro många.

TH: Från fasader till 
Parkens entré. Fastig-
heten som rymmer såväl 
tennis som padel hyrs 
av Gothia Tennis och är 
en utav områdets tidiga 
fastigheter.



30 31FAMILY BUSINESS NETWORK  MEDLEMSMAGASIN  |   NR 2  |   2020

Generationer av entreprenörer
Johan och Kristina har varit en del av bolaget länge. 
Sedan barnsben har de deltagit i diskussionerna där 
hemma, och senare fick de sommarjobb inom 
koncernen. Johan kom in företaget efter att han 
pluggat i USA och Kristina har varit med i 10 år. 
Men traditionerna av företagande går längre tillbaka 
i generationerna än så. Även Hans pappa var 
entreprenör.

 – Pappa inkluderade mig och jag har lärt mig 
mycket av honom, jag gick hans skola. Nu känner 
jag att det är viktigt att jag backar barnen på samma 
sätt som pappa alltid backade mig i mina beslut och 
satsningar, säger Hans.

 För Kristina och Johan är framtiden fullproppad 
med planer. 
 – Det viktiga för oss och för företaget är att vi har 
affärsidéer som är långsiktiga, med vettiga grund-
värderingar. Det är lätt att bli förvaltande, men det 
aktar vi oss för. Vi har fått med oss entreprenörs-
andan och pappa älskar när det kommer bra idéer. 
Vi delar med oss och när vi pratat igenom tankar 
och idéer spelar det ingen roll vem som kläckte dem. 
Det är prestigelöst.
 Det viktigaste är ändå att se det stora perspektivet 
och att se till att alla kan bidra. 
 – Vi är eniga om att det är högt i tak och få 
dispyter i familjen. Vi har en väldigt god relation. 
Happy family - happy business, skrattar Johan, och 
fortsätter:
 – Känslorna finns hela tiden med i företagandet 
och jag tror att det är en konkurrensfördel. Våra 
anställda trivs med att vara en del av familjen. 

I bakgrunden syns 
hotellet Sankt Jörgen 
Park Resort.

"Det blev tydligt vad som är vårt DNA och 
vi vill inte tappa vår röda tråd. Det är inte 
alltid pengar som styr för oss, det är våra 
grundvärderingar."
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Vinge

Utbrottet av Covid-19 har haft stor 
påverkan på det svenska näringslivet. 
Situationen har lett till betydande 
fluktuationer på den finansiella 
marknaden. På advokatfirman Vinge får 
vi många frågor om hur vi ser på 
situationen ur ett legalt perspektiv. Med 
utgångspunkt i Vinges samlade 
erfarenhet av Coronakrisen så här långt, 
samt av tidigare kriser, ger vi här vår syn 
på några av de effekter som kan vara att 
vänta.

Många företag granskar sina avtal
för att avgöra om utbrottet av Covid-19 
utgör så kallad force majeure – en 
omständighet som legat utanför en 
parts kontroll, som parten inte förväntas 

kunna ha räknat med eller tagit i 
beaktande vid tiden för avtalets 
ingående, och vars följder parten inte 
heller kunde ha undvikit eller övervunnit. 
Många avtal innehåller specifika force 
majeure-klausuler. Dessa brukar 
förenklat medföra att en part är befriad 
från skyldigheten att fullgöra åtaganden 
som omöjliggörs till följd av en force 
majeure-situation.

Epidemier som Covid-19 kan omfattas 
av sådana force majeure-klausuler. Även 
om epidemier inte till ordalydelsen om-
fattas av en force majeure-klausul, eller 
om ett avtal inte innehåller någon force 
majeure-klausul över huvud taget, kan 
det finnas andra grunder att åberopa till 
stöd för att en part ska vara befriad från 
skyldigheten att fullgöra ett åtagande.

Kriser kan medföra en förhöjd 
compliance-risk. Vi kan av erfarenhet se 
att risken för oegentligheter (exempelvis 
bedrägeri, förskingring och mutbrott) 
ökar när individer och företag befinner 
sig i kris. Samtidigt kan social 
distansering och reserestriktioner 
medföra att det blir svårare att övervaka 
efterlevnaden av befintliga lagar och 
regler. Att åberopa Covid-19 kommer 
sannolikt inte att vara effektivt som 
försvar för företag som brutit mot 
antikorruptionsregler eller andra lagar, 
eller i fall där anställda varit inblandade 
i oegentligheter. I tider av turbulens är 

det alltså särskilt viktigt att upprätthålla 
interna rutiner och att identifiera och 
hantera förhöjda eller nya risker.  

SEB

Världsbörserna fortsätter att såga sig 
uppåt. Kurssvängningarna är fortfarande 
stora om vi jämför med ett långsiktigt 
normalläge, men betydligt mindre än de 
var när oron var som värst i början av 
coronakrisen.

Trots den stora osäkerhet som råder 
är stabilisering det ord som på många 
sätt beskriver det som sker på finans-
marknaderna. Det finns ett antal faktorer 
som inger hopp för framtiden. Virus-
spridningen ser ut att vara delvis under 
kontroll i flera ekonomiskt viktiga länder 
och regioner. Det har inneburit att 
nyheterna domineras av rubriker på 
temat ”återöppnande av samhällen 
och ekonomier”. Det minskar dome-

dagskänslan och gör det möjligt att 
skapa prognoser för framtida tillväxt 
och vinstutveckling. Samtidigt ger det 
omfattande arbetet med att ta fram ett 
vaccin förhoppningar om att de värsta 
effekterna av viruset kan ligga bakom oss.
 
En annan positiv faktor är de massiva 
stimulanser som sätts in runt om i 
världen. Både regeringar och central-
banker vidtar en mängd kraftfulla 
åtgärder för att stötta företag, konsu-
menter och finansmarknader. Syftet är 
att mildra effekterna av den tvärnit i till-
växten som nedstängningarna inneburit, 
och samtidigt skapa förutsättningar för 
en hälsosam ekonomisk återhämtning 
när ekonomierna öppnar upp.
 
Det finns såklart flera risker. Vi vet inte 
hur stora och långvariga effekterna blir. 
Arbetslösheten skjuter i höjden i de 
flesta drabbade länder, vilket bromsar 
in återhämtningen och dämpar till-
växten. Här finns inga självklara 
historiska paralleller att dra, så 
prognoser blir extra svårt. Det finns 
också en uppenbar risk att vi får nya 
virusutbrott. Dagens politiska 
diskussion kring olika typer av kostnader 
för nedstängningar talar dock för att 
man försöker hantera nya utbrott med 
åtgärder som inte lamslår ekonomin.  
 
Sammantaget har vi trots allt en relativt 
optimistisk syn på global tillväxt, efter en 
störtdykning under andra kvartalet i år. 
Det gör innevarande år till det svagaste 
sedan depressionen på 1930-talet, men 
från och med hösten och in i nästa år 
kommer tillväxten tillbaka.
 
Att börserna stigit från botten är inte 
förvånande med tanke på den 
stabilisering vi ser. Man kan dock ifråga-
sätta om det gått upp väl mycket, väl 
fort. Om vi utgår från vinstprognoserna 
för de kommande 12 månaderna, 
värderas börserna på nivåer som vi i 
modern tid bara sett under IT-bubblan 
runt millennieskiftet. Det kan finnas fog 
att justera för att vinsterna i närtid störs 
av (förhoppningsvis tillfälliga) faktorer, 
och att förutsättningarna för en god 
vinstutveckling på sikt kan ses som 
bättre än förut, med tanke på att 
tillväxten startar om från en lägre nivå.

 Om inga stora störningsmoment 
tillkommer räknar vi med att dagens 
relativt positiva börstrend kan komma 
att bestå, låt vara med relativt 
stora kurssvängningar. Med tanke på de 
kraftiga uppgångarna ser vi dämpad 
kortsiktig potential, samtidigt som risken 
för kortsiktiga besvikelser är ganska stor. 
Eventuella nedgångar är sannolikt att 
betrakta som köplägen.   
      

     

PwC

Alla reagerar olika i tider av osäkerhet. 
Vissa ser dagens mörka moln, andra 
visualiserar vad som väntar efter 
stormen. När vi planerar framåt för att 
förhindra att krisen tar över, kommer vi 
oftast ut starkare än vi var innan krisen 
slog till.

Många företag kämpar idag för att över-
leva. Kassaflöden minskar och är svår-
bedömda, och möjligheterna till 
finansiering kan vara osäkra, vilket kan 
äventyra hela verksamheten. För familje-
ägda bolag är Covid-19-krisen 
problematisk vad gäller själva ägandet. 
Ägarrelaterade problem är minst lika 
allvarliga som de affärsmässiga 
utmaningarna, men kan vara ännu 
svårare att hantera.
 På PwC har vi samlat värdefulla 
erfarenheter när vi arbetat med att 
stötta våra familjeägda företag runt om 
i världen. Insikterna är kopplade till fyra 
ägarfrågor:

Syfte och värderingar
Ägare till familjeföretag behöver hålla 
ihop, definiera sina åtaganden i verksam-
heten och tala med en gemensam röst. 
De bör skicka ett mycket starkt budskap 
till sina anställda, affärspartners och 
övriga intressenter om att de ställer upp 
för företaget. Det stärker företags-
kulturen och hjälper till att bygga tillit 
och förtroende. De kommer att behöva 
stöd från medarbetare och kunder när 
läget börjar återgå till det normala.

Företagets fortlevnad
Den yngre generationen spelar en 
avgörande roll i företaget och i familjen. 
Möjligheterna med distansarbete och 
digitala lösningar erbjuder spännande 
utveckling för yngre familjemedlemmar. 
Det kan vara skillnaden mellan att vinna 
och försvinna och det ger den yngre 
generationen en chans att bevisa sin 
duglighet. De har vuxit upp i en digital 
värld, så det är logiskt att de utnyttjar 
teknik och sociala medier effektivt.

Styrning (governance)
Finns det någon mer familjemedlem som 
borde ingå och bidra med färdigheter 
eller erfarenhet som kan hjälpa i den 
här situationen? Det kan vara läge att 
se över styrelsen. Är medlemmarna till 
fullo beredda att hantera den nuvarande 
situationen eller behöver du ta in annan 
expertis? Fundera över hur var och en 
kan bidra, men tänk också på hur du 
proaktivt hanterar olika typer av risker.

Familjens nettotillgångar
Många av våra kunder har frågor kring 
filantropi och hur de på bästa sätt kan 
bidra med medel eller andra insatser där 
behoven är som störst. Vårt råd är att 
börja i området där du verkar. Prata med 
anställda och fråga vad de ser som de 
största behoven just nu. För den som har 
möjlighet är det ett fantastiskt tillfälle 
att bidra med pengar eller andra insatser 
där de behövs som mest.

Våra 
samarbetspartners

FBN har ett nära samarbete med experter på våra vänföretag Vinge, 
PwC och SEB. Det gör att vi kan erbjuda våra medlemmar en bred och 

differentierad kunskapsbas, och stötta och hjälpa medlemmar att utvecklas 
även på områden där FBN saknar expertkunskap. Alla våra vänner har 

gedigen erfarenhet av familjeföretagande och ägarlogik.

O L O F  J I S L A N D E R I K A  L U N D Q U I S T 

O S C A R  WA R G L O
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Varför ska vi vara medlemmar 
hos er? 
För att vi stödjer och hjälper före-
tagande familjer på en rad olika sätt. 
Det kan handla om utbildning i
ägarfrågor, att träffa andra i samma
situation, eller att representera 
familjeföretagen i den offentliga 
debatten. 
     En sammanhållen familj är en 
tydlig och närvarande ägare som 
skapar och utvecklar affärer över 
generationer. Som medlem hos oss 
utvecklar ni er familjs företagande 
och gemensamma ägande genom 
att etablera gemensamma visioner 
och processer. Det är så långsiktiga 
värden skapas. Vi vet också att den 
typen av utvecklingsarbete ökar 
sannolikheten för att familjen kan 
hålla ihop. Det är bra för ägar-
familjer och det bidrar till att göra 
Sverige bättre.

”Vi har blivit ett familjeföretag – 
vi har gått från medberoende till 
en entreprenör, till en familj som 
äger och driver bolag” 

”Genom en samsyn i ägarfamiljen 
har vi kunnat utveckla bolaget till 
nästa nivå.”

”Det förberedde oss för såväl ett 
generationsskifte som att göra 
ett större förvärv.”

Jobbar ni bara med hela familjer?
Det är familjer som blir medlemmar
hos oss, men familjer består av 
individer och vi jobbar med helhet-
en. Vi har upp mot 900 individuella 
medlemmar, som har många olika 
roller i sina företag. Bland dem finns 
allt från ägare, operativa och 
styrelsemedlemmar till familj och 
externa personer. Våra medlemmar 
är i olika åldrar och har vitt skilda 
erfaren heter och kompetenser. 
     Flera av våra utbildnings-
program riktar sig mot individen 
och dennes utveckling. Vi erbjud-
er även den enskilde medlemmen 
möjlighet att utbyta erfarenheter i 
små grupper med andra i just deras 
situation. Grupper kan exempelvis 
bestå av familje-VD:ar från olika 
bolag, personer i styrelseordföran-

deroll, ingifta eller ägarrådsmed-
lemmar. 

”Skönt att kunna lägga skiten 
på bordet. Att få säga det och 
få förståelse för det var otroligt 
värdefullt. Intressant att det går 
lättare att säga svåra saker med 
publik än utan.”

”Jag har gått från att vara ingift 
till att vara en familjemedlem.”

”Vi förberedde oss för vd-skifte.”

Vad kan man lära sig på FBNs 
program?
Vi erbjuder världsledande utbild-
ningsprogram för företagande 
familjer, baserade på de senaste 
akademiska teorierna, i kombination 
med att lära av och med varandra. 
Hos FBN lär sig familjer att utöva 
sitt ägande på ett strategiskt, inklu-
derande och värdeskapande sätt; 
att utveckla en långsiktig ägarvilja; 
att samarbeta över generationer 
och att hålla ihop som familj och 
ägargrupp. Utöver våra utbildnings-

program skapar vi även insikter 
genom seminarier, medlemsträffar 
och ”hemma-hos” besök.

”Jag har gått från att tro att det 
inte är möjligt för oss att vara ett 
familjeföretag, till att se att det 
är möjligt. Och att det dessutom 
finns många alternativ.”

”Vi avyttrade klenoden och 
köpte risken!”

Kan ni hjälpa oss om något oväntat 
sker i vår ägarfamilj? Eller om vi 
blir osams?
I våra utbildningar arbetar vi mycket 
med det goda samtalet och att  
utveckla en gedigen process för  
att hantera svåra frågor. Syftet är 
att våra medlemsfamiljer ska vara 
bättre förberedda på att hantera  
situationen, om och när det som 
inte får hända, händer.

”Vid begravningskaffet är det 
lite väl sent att påbörja dessa 
samtal”

”Vi skapade ett öppet förtroen-
de, ett ingivande och generöst 
klimat. Vi talade om känsliga, 
privata frågor. Utmaningen är 
att ha kvar den tonen när vi talar 
med varandra hemma. Då löser 
vi saker tidigt.”

Vad erbjuder ni för stöd för nästa 
generation?  
Vi hjälper nästa generations ägare 
att finna och utveckla sina roller, 
som ägare och som eventuellt 
operativa i företagen. Det handlar 
mycket om att bygga egna nätverk 
och utforska de centrala frågorna 
tillsammans med andra i liknande 
situation. Vi erbjuder ett forum för 
att lyfta frågor som påverkar indivi-
dens egen, och företagets, framtid. 

Det kan röra funderingar kring 
hur och om jag kan och vill vara  
delaktig? Måste jag vara delaktig, 
eller kommer jag ens få vara det? 
Vad händer om jag säger nej? 
     Vårt Next Gen-program ger 
insikter i grundläggande teorier 
kring ägande, företagsstyrning och 
generationsskifte, samt utrymme 
att diskutera familjedynamik och 
samarbete över generationer.

”Jag har fått styrka och mod att 
ta tag i rollen som ägare”

”Kursen har gett en bra inblick i 
hur andra familjeföretag arbetar i 
sina styrelser. Att så koncentrerat 
jobba med dessa frågor har gett 
mig kunskap om vad som krävs 
av mig som styrelsemedlem och 
vilka frågor en professionell 
styrelse bör arbeta med”

Vad innebär det att Family 
Business Network är av familjer 
för familjer? 
Vår icke vinstdrivande medlems-
organisation grundades av sex 
svenska familjer som ansåg att det 
fanns ett behov av en ideell aktör 
som fokuserade på familjers ägan-
de, styrning och utveckling. Idag är 
vi 160 medlemsfamiljer och vid alla 
våra arrangemang är grunden att 
lära av och med varandra. Samtliga 
träffar lyder under vår strikta  
”code of conduct”; icke-sälj,  
konfidentialitet, professionalism  
och respekt samt öppenhet och 
aktivt deltagande. 

”Fått vänner för livet som hjälpt 
oss klara oss igenom svåra utma-
ningar i familjeföretagets liv, som 
utbrändhet hos nästa generation, 
sorgen efter entreprenören och 
hur hantera vd-rekrytering.”

”Family Business Network är en 
av de få arenor där jag inte blir 
påsåld något.”

”Family Business Network är 
ett utmärkt forum att diskutera 
känsliga familje- och företags-
frågor utan att bli missförstådd.”

På vilket sätt opinionsbildar FBN 
och om vad? 
Genom medlemskapet stöttar 
och säkerställer er familj en röst i 
samhällsdebatten som kan synlig-
göra familjeföretagens betydelse 
för svenskt näringsliv och samhälle. 
Vår närvaro i debatten bidrar också 
till en ökad förståelse för familjers 
ägarlogik. Vi var exempelvis starkt 
bidragande till att förslaget om 
Exit-skatt drogs tillbaka. 

Vad innebär det att ni är en del av 
FBN international? 
För dig som medlem innebär det 
tillgång till, och möjlighet att lära 
av och med, över 3 400 medlems-
familjer över hela världen. Varje år 
arrangerar FBN International en stor 
konferens där familjeföretagare från 
hela världen får möjlighet att lära av 
och med varandra. Här finns också 
ett internationellt Internship –
program för nästa generation.

”Det är oerhört inspirerande att 
möta familjer från världens alla 
hörn och förstå att de kämpar 
med samma frågor som vi. De 
kanske löser dem annorlunda 
men frågorna är desamma.”

”FBN International har varit 
avgörande för min utveckling i 
familjeföretaget, det gav mig ett 
nätverk av andra Next gens med 
samma frågeställningar.”

FAQ
Det finns många fördelar för din ägarfamilj att vara en 

del av Family Business Network. Några av de frågor vi ofta 
får svara på kring vårt arbete har vi samlat här. Samtliga citat 

kommer från medlemmar som deltagit i våra utbildningar.
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