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–Det morsomme er at av 
fire søsken var det jeg
som valgte å satse 

fullt på dette. Jeg, som alltid har 
vært den mest klønete når det
kommer til strikking. Det har
vært mer lønnsomt å ha meg på 
stand enn i produksjonen, sier
Anja Graven (33), og ler.

Da hun ble ferdig med en
bachelorgrad i markedsføring på 
BI i Oslo denne våren dro hun 
sporenstreks tilbake til Karasjok.
Hun skulle begynne å jobbe
heltid i morens firma, Graveniid,
som produserer ullklær med
inspirasjon fra det samiske.

For Graven var det ikke et

spørsmål om å flytte hjem. Det
var heller et spørsmål om å 
flytte ut i utgangspunktet.

– Jeg begynte på BI for å 
kunne satse på familiebedriften.
Da hadde mamma drevet
bedriften i kjelleren i nesten 30
år. For fire år siden var produk-
sjonen og bedriften kommet til
et punkt der hun enten måtte
utvide eller legge ned, sier hun.

Gravens strikkebedrift er én
av rundt 130.000 bedrifter i
Norge med én majoritetseier,
ifølge Gjermund Grimsby i
analyseselskapet Menon. Et
grovt estimat viser at 65.000
slike bedrifter vil gå gjennom et
eierskifte i løpet av de neste ti
årene. Men i bare rundt ti
prosent av eierskiftene er det
neste generasjon som tar over
etter mor eller far.

– De har kanskje sett alt 
strevet mor og far har hatt med
bedriften. De vil andre ting enn
foreldrene sine. Jeg oppfatter
ikke at annengenerasjonen har
den samme pliktfølelsen som
tidligere, sier Geir Samdal,
daglig leder i kompetansesen-
teret for generasjons- og eier-
skifter (GESS).

Skoleoppgave på vidda
Samdal mener det ikke nødven-
digvis er negativt at det kun er
gjennomsnittlig 650 arvinger i
året som velger å overta familie-
bedriften.

– Det tjener ingen å bli 
presset til å gjøre noe man ikke
vil. Annengenerasjonen må ha 
et oppriktig ønske om å bringe
bedriften videre. Å bygge en
bedrift er veldig krevende. Men

det å løfte en bedrift videre 
krever en annen type kompe-
tanse, sier han.

«Ja, jeg er med, jeg slutter i 
jobben», sa Anja Graven til
moren. «Vi trenger markedsfø-
ring», sa moren til datteren.

Det var derfor hun flyttet til 
Oslo og startet på en bachelor-
grad på BI høsten 2009. Fra 
første markedsføringsforeles-
ning tenkte Anja Graven på 
profilarbeidet med familiebe-
driften.

– Det var helt fantastisk å 
studere, fordi jeg kunne bruke
alt jeg lærte i praksis – med én 
gang. Studiene gikk parallelt 
med utviklingen av Graveniid, 
jeg vinklet alle oppgavene inn 
mot bedriften. Dermed laget jeg
både produksjons-, markeds- og 
strategiplaner mens jeg studerte.

– Men bacheloroppgaven min
handlet om reinsdyrkjøtt, sier
hun, og ler.

For familien driver med rein-
drift også.

– Da det første arbeidskravet 
på BI skulle leveres inn sendte
jeg det fra midt utpå Finn-
marksvidda. Det var nemlig
leveringsfrist samtidig som det
var tid for merking av reinsdy-
rene. Det er egentlig ganske
betegnende for min tid som
student, det var mye pendling 
og farting, sier hun.

Skiller sak og person
– Det er ikke alltid lett å være
barn av gründere, sier Geir
Samdal, og advarer mot foreldre
som har vanskelig for å slippe
tak, og potensielle konflikter i
søskenflokken (se faktaboks). 

ANNE SKALLEBERG GJERDE
OSLO
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Familiebedrift: I barndomshjemmet i Karasjok
lager moren strikkeklær og Anja Graven (33)
markedsplaner. Hun er én av 6500 arvinger som  
vil ta over etter mor eller far de neste ti årene.

HARDT MOT MYKT. Anja
Graven (33) har en «hard»
utdannelse og store tanker.
I kjelleren i barndomshjem-
met møter hun myke familie-
verdier og garnnøster.
Foto: Kjell Harald Sæther
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RÅD TIL JUNIOR

Er du i tvil om du vil ta over familiebe-
driften? Her er Geir Samdals råd til
eierskifteprosessen.

 Bedrifter og generasjonsskifter
handler om mennesker. Sørg derfor
for en åpen, ærlig og rettferdig gene-
rasjonsskifteprosess. En familiebe-
drift blir fort en smørje hvis du ikke er
bevisst på rollene. Å ha et styremøte
over middagsbordet er for eksempel
ikke å anbefale.

 Unngå interessekonflikt med søs-
knene dine. Hvis én jobber i bedriften
mens den andre er lege, lærer eller
barnehagetante og sitter på sidelin-
jen og får utbytte kan det skjære seg.

 Det er alltid seniors ansvar å rydde
opp – krangling er jo naturlig i en søs-
kenflokk. Konflikt mellom søsken vil

bare øke med tiden. Få «senior» til å ta
diskusjonen med hele familien på et
tidlig stadium.

 Senior kan fort bli en syvende far i
huset. Lag en avtale om hvordan
makten skal fases ut og overtas. Å ha
to sjefer i bedriften er skadelig i leng-
den.

 Det er ikke alltid lett å være barn
av gründere. Senior kan være domi-
nerende og kritisk. Vis respekt for ar-
beidet som er gjort, men sørg for å få
ditt eget prosjekt. Gjennom det kan
du bygge opp respekt selv. De kan
man nemlig ikke arve.

 Spør andre juniorer om hjelp. Ho-
vedorganisasjonen Virke er blant
dem som har et nettverk for familie-
bedrifter.

OSLO: – Det skal være litt flashy 
og glossy. Litt Bollywood. Det er
veldig stereotypisk, med vilje,
sier Ayush Kumra (21).

Han er eldste sønn Kumra,
siviløkonomistudent på tredje-
året ved Norges Handelshøy-
skole i Bergen (NHH), keeper på 
skolens førstelag i Lacrosse,
medlem av finansgruppen ved
skolen, gründer av en trykksaks-
bedrift – og sterkt involvert i
familiebedriften Masalamagic.

Selskapet, som har lager og 
lokaler i Oslo, startet med
morens matlagingskurs for
snart ti år siden. Hun ville
utvide driften til også å selge
indiske matvarer, men ga opp
da det viste seg å være for dyrt å 
produsere dette i Norge.

Da kom eldstesønnen med et
forslag om å starte import fra 
India. Med NHH-fagene frisk i
minnet beregnet han markeds-
andeler, prising og profitt. Ifjor
bestilte de det første prøvepar-

tiet. I dag leverer Masalamagic
indisk-importerte matvarer til
85 butikker.

Moren kan maten, kulturen,
smakene. Sønnen er pådriver og
utvikler, den som vil ta sjanser.

– Jeg kommer med ideer,
mens mamma og pappa er de
som holder igjen, forteller
Ayush.

– Føler du deg forpliktet til å 
bidra?

– Nei, mamma og pappa sier
hele tiden at studiene er
viktigst. Men når det står
mellom å lese en bok på 700
sider og å jobbe med en idé som
kan realiseres om bare to 
måneder er det klart det ofte
frister å prioritere det siste.

– Rekker du studentfest 
også?

– Jeg rekker fest også. En del
ganger har jeg tatt seks-flyet
fredag morgen til Oslo, rett fra 
fest i Bergen. Så kompisene
klager ikke, sier Ayush.

Sønn og pådriver

OSLO: – Jeg hører ofte meg selv 
si: «Ja, pappa, det fungerte før, 
men det betyr ikke at det 
fungerer i dag». Det er mye som 
må diskuteres, og et genera-
sjonsgap som må fylles, forteller 
Alf Lim (20).

DN har tidligere skrevet om
20-åringen som får et stipend på 
1,4 millioner kroner for å studere 
økonomi ved New York Univer-
sity i Abu Dhabi. Ved siden av 
studiene er han trainee i FNs 
miljøprogram i emiratet og 
driver sin egen miljøorganisa-
sjon for studentene i byen.

Men når han er hjemme i
Arendal er han først og fremst 
forretningsutvikler for den kine-
siske familierestauranten Ting 
Hai.

Familiebedriften har vært
nære på å bli slått konkurs etter 
35 års drift. Denne sommeren 
jobbet yngstesønnen Alf knall-
hardt for å fornye konseptet og
få pilene til å peke oppover igjen. 
Han har blant annet redesignet 
hjemmesiden, lagt en ny strategi 
for bedriften og vært med på å 
fornye menyen.

– Økonomiforståelsen fra 
studiene har hjulpet når det 
kommer til analyser og profitt-
marginer. Men det er de uten-

omfaglige erfaringene som har
kommet best til nytte, sier Alf.

– For eksempel jobbet jeg som 
intern i Prospera Network, som
tilbyr gratis hjelp til veldedige
organisasjoner. Her lærte jeg
hvordan en strategiplan bør
utformes. Og jeg lærte meg
grunnleggende grafisk design da 
jeg organiserte et veldedighets-
ball på den videregående skolen
jeg gikk på i Singapore . Det har
spart oss noen tusen kroner, sier
han.

Brukte sommeren 

I Karasjok har Graveniid
nettopp investert i nye strikke-
maskiner, og regner med å bytte
lokaler snart. 

Men enn så lenge står Anja 
Graven og moren og produserer
ullklær i kjelleren i barndoms-
hjemmet. Der har foreløpig
datterens inntog gått fint.

– Jeg jobber tett med mamma 
hver eneste dag, og det går fint.
Vi har et godt arbeidsmiljø, og
er bevisste på å skille mellom
sak og person, sier hun, og
legger til:

– Selvfølgelig er det også 
tunge tak når en liten bedrift
som oss skal forsøke å vokse,
men det er det nok uansett hva 
slags relasjon man har til de
man jobber med.

anne.gjerde@dn.no

FØLER IKKE PRESS. Ayush Kuma føler seg ikke forpliktet til å bidra i
familiens bedrift. – Mamma og pappa sier hele tiden at studiene er 
viktigst, sier han. Foto: Luca Kleve-Ruud

FAMILIENS STRATEG. Alf Lim er
forretningsutvikler for familie-
restauranten Ting Hai.


