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Sammanfattning 
Titel: Familjestyrda företags entreprenöriella orientering - konservativa bakåtsträvare eller 

proaktiva förnyare 

 

Problembakgrund: Familjeföretag är en av de vanligaste företagsformerna i världen. Även i 

Sverige är en majoritet av företagen familjestyrda företag. Den konkurrensutsatta omgivning 

som skapats under det senaste årtiondet gör det viktigt för företag att utveckla ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. Det entreprenöriella förhållningssättet låter företagen 

nyttiggöra sina resurser och utforska möjligheter i deras omgivning. Entreprenöriell orientering 

är ett företags förmåga att utveckla företagets strategiska förhållande till risktagande, 

proaktivitet och innovationsförmåga. 

Familjestyrda företag har vissa gemensamma drag. Familjestyrda företag har en unik 

sammansättning av resurser och förmågor, där de familjestyrda företagens speciella 

karaktärsdrag i sin tur påverkar de olika delarna i företagets entreprenöriella orientering. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att förklara om familjestyrande i svenska små och medelstora 

aktiebolag påverkar företagets entreprenöriella orientering. Tidigare studier visar på 

motsättningar om familjestyrda företag är entreprenöriella eller konservativa, traditionella och 

riskaverta. 

 

Problemformulering: Hur påverkar familjens styrning ett företags entreprenöriella 

orientering? 

 

Metod: Vi har utifrån tidigare studier och teorier utformat hypoteser för att testa dessa 

samband.  

Studien följer ett kvantitativt tillvägagångsätt och data har samlats in via enkät som skickats 

ut till 1308 små och medelstora aktiebolag i Sverige. Studien erhöll en svarsfrekvens på 18,6 

procent, vilket gav 229 svarande respondenter. Dessa svar har sedan analyserats genom 

korrelation- och regressionsanalyser. Utifrån analysens resultat har sedan hypoteserna antingen 

accepteras eller förkastats. 

 

Resultat: Studien visar att det finns ett samband mellan de små familjestyrda företagen och  

entreprenöriell orientering. Vidare visar studien inga samband bland de medelstora företagen.  

 

Nyckelbegrepp: family firms, family business, entrepreneurial orientation, entrepreneurship 

och family SMEs 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Familjestyrda företag är en av de vanligaste företagsformerna i världen och därför påverkar de 

också i stor grad ekonomin och tillväxten i världen (Habbershon & Pistrui, 2002). Även i 

Sverige är en  majoritet av företagen familjestyrda företag. I litteraturen är dock definitionen av 

ett familjestyrt företag väldigt varierande och det finns ingen entydig bild av vad som anses 

vara ett familjestyrt företag. Större delen av familjestyrda företagen i Sverige är små eller 

medelstora aktiebolag (Brundin, Johansson, Johannisson, Melin & Nordquist, 2012).  

Familjestyrda företag har vissa gemensamma drag. De strävar efter en stabilitet i ledningen 

men även en kontinuitet i den strategiska riktningen. De präglas av ett långsiktigt mål att leva 

vidare genom generationer och har ofta en mix av ägarmål. De har inte enbart ett fokus på vinst 

utan även andra värden som kultur, tradition och det lokala samhället. Det finns även en stark 

känslomässig bindning till företaget. (Brundin, Melin & Florin-Samuelsson, 2014). 

I en värld där det är snabba förändringar och förkortade produkt- och affärsmodellscykler 

blir det viktigt för företagen att söka nya affärsmöjligheter och på så sätt följa utvecklingen. 

Företagsklimatet har förändrats på senare tid och präglas idag mycket av globaliseringen, nya 

kommunikationsvägar och snabba förändringar i kunders efterfrågan. Detta sätter press på 

företagen för att hänga med i utvecklingen (Hall, Melin & Nordqvist 2001). Den 

konkurrensutsatta omgivning som skapats bland företag under det senaste årtiondet, gör det 

viktigt för familjestyrda företag att utveckla ett entreprenöriellt förhållningsätt som låter dem 

identifiera och utforska möjligheter i deras omgivning (Kellermans & Eddleston 2006). 

 Studier visar att attityder och beteenden associerat med entreprenörskap är avgörande för 

ett företags framgång. Entreprenörskap hjälper ett företag att utnyttja sina konkurrensfördelar 

samtidigt som de utforskar framtida möjligheter och vilka kompetenser som behövs (Zellweger 

& Sieger, 2010; Zahra, Neubaum & Huse, 2000). Nordquist & Zellweger (2010) menar att ett 

entreprenöriellt förhållningsätt är en nyckel för företag att prestera bra över generationer i 

familjestyrda företag. Det har även konstaterats att ett företags entreprenöriella orientering har 

ett positivt samband med företagets prestation och tillväxt (Naldi, Nordqvist, Sjöberg & 

Wiklund, 2007). Entreprenöriell orientering är ett företags förmåga att strategisk utveckla en 

hållbar utveckling som avser företagets förhållande till risktagande, proaktivitet och 

innovationsförmåga (Brundin, Nordqvist & Melin, 2009). 

Familjestyrda företag har en unik sammansättning av resurser och förmågor. De 

familjestyrda företagens speciella karaktärsdrag påverkar i sin tur de olika delarna i företagets 

entreprenöriella orientering. Den unika kompositionen av karaktärsdragen gör dem intressanta 

att studera i sitt förhållande till entreprenörskap (Casillas, & Moreno, 2010). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Intresset för entreprenörskap har ökat de senaste åren och antalet studier har mer än femdubblats 

från 1990-talet fram till 2006 (Rauch, Wiklund, Lumpkin & Frese, 2009).  

Tidigare studier visar dock på motsättningar om familjestyrda företag är entreprenöriella 

eller konservativa, traditionella och riskaverta (Nordqvist & Melin, 2010; Hall et al., 2001; 

Zahra, Hayton & Salvato 2004; Kellermanns & Eddleston 2006).  
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Den klassiska bilden av entreprenörer betonar deras individualism och egna självuppfyllelse 

där de är bekväma med snabba förändringar, fyllda av opportunism och besatta av företaget. 

Detta kan jämföras med bilden av ett familjestyrt företag som ses gruppfokuserande, 

samarbetsfokuserande, långsiktiga och beroende av både familjen och företaget. På grund av 

detta ses familjestyrda företag ofta som introverta, tyngda av traditioner och motvilliga till 

förändring (Gersick, Davis, McCollum & Landsberg, 1997). Även om grundaren till det 

familjestyrda företaget ses som en entreprenör, riskerar företagets entreprenöriella sida att avta 

när de lyckats etablera sig på marknaden. De faller istället tillbaka på traditioner och 

grundvärderingar (Hall et al.,  2001). Pittino, Martinez, Chirico & Galvan (2018) menar att 

familjestyrda företag ofta är motvilliga till förändring och stannar därför upp i sin utveckling. 

Familjestyrda företag skiljer sig från icke familjestyrda företag genom att familjen är en del 

av företaget och därför påverkar deras intressen och värderingar beslutsfattandet (Brundin et 

al., 2012). I familjestyrda företag hänger familjen, beslutsfattande och ledningen samman och 

därför kan även otydligheten mellan dessa enheter påverka beslutsfattandet i företaget (Craig 

& Lindsay, 2002). 

 Forskning visar att kulturen och maktstrukturen som finns i många familjestyrda företag 

kan ha en stor betydelse för om entreprenörskap uppmuntras eller inte (Zellweger & Sieger, 

2010). De menar att familjestyrda företag besitter unika egenskaper som kan få entreprenörskap 

att blomstra. Zellweger & Sieger (2010) menar samtidigt att deras långsiktighet strider mot 

entreprenörsprocessens proaktivitet och att långsiktigheten är mer anpassad för konservativa 

och mindre entreprenöriella företag 

Det råder delade meningar kring huruvida familjestyrda företags entreprenöriella orientering 

lever vidare genom generationerna i företaget. Vissa menar att den minskar när andra 

generationen tar över efter grundaren. De menar att familjemedlemmar istället väljer att skydda 

familjens tillgångar och blir därför riskaverta, konservativa och mindre innovativa. Andra 

studier menar att familjestyrda företag visst kan behålla sin entreprenöriella orientering över 

generationer tack vare sin långsiktighet (Cherchem, 2017). 

Tidigare studier inom entreprenörskap har fokuserat på unga, ofta snabbväxande företag med 

kortsiktiga horisonter och fokus på finansiella resultat. Det finns få studier som har utforskat 

hur familjens styrning påverkar företagets entreprenöriella aktiviteter (Kellermans & Eddleston 

2006). Det är därför intressant att koppla ihop denna med forskning på familjestyrda företag 

som istället satsar mer på långsiktigt mål. Framgången innefattar även icke finansiella mål och 

företagets överlevnad (Zellweger & Sieger, 2010). Tidigare studier har även visat att 

entreprenöriell orientering skiljer sig mellan olika länder (Rauch et al., 2009). Det gör det 

intressant att undersöka företag i Sverige och på så sätt bidra med kunskap inom entreprenöriell 

orientering och familjestyrda företag.  

Sett till tidigare studier så har forskning börjat förenas kring entreprenörskap och 

familjeföretagande. Sharma, Chrisman & Chua (1997) menar att familjens värdering, mål och 

relationer har en stor inverkan på familjestyrda företags strategier. Dock har tidigare studier  

fokuserat på att beskriva och skapa förståelse för familjestyrda företags unika egenskaper och 

inte förklarat hur de faktiskt påverkar deras entreprenöriella orientering (Ward, 2008; 

Habbershon & Williams, 1999). Få studier har undersökt hur familjen påverkar företagets 

entreprenöriella aktiviteter och det saknas kunskap om varför vissa familjestyrda företag är mer 

framgångsrika entreprenöriellt än andra (Nordqvist, 2005). 
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1.3 Frågeställning 
Hur påverkar familjens styrning företagets entreprenöriella orientering? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara om familjens styrning i svenska små och medelstora 

aktiebolag påverkar företagets entreprenöriella orientering. Detta prövas genom att utveckla 

och testa hypoteser som förklarar samband. 
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2 Referensram 
2.1 Forskningmodell  
I denna studie kommer det undersökas om familjens styrning påverkar ett företags 

entreprenöriella orientering. Familjestyrda företag i denna studie kommer att definieras enligt 

Westhead & Cowling (1998) definition att en familj har majoritetsägande i företaget, minst en 

familjemedlem är aktiv i företagets ledning samt att de betraktar företaget som ett familjestyrt 

företag. Företagets entreprenöriella orientering definieras enligt Millers (1983) 

konceptualisering av begreppet och innefattar företagets proaktiva förmåga, deras 

innovationsförmåga samt deras förhållningssätt till risk. För att undersöka om familjens 

styrning påverkar den entreprenöriella orienteringen har vi skapat en forskningmodell, se figur 

1.  

 

 
Figur 1. Forskningmodell. 

 

2.2 Familjestyrda företag  
Familjestyrda företag är den vanligaste företagsformen i hela världen. Detta gör att de även har 

en stor betydelse för sysselsättningen och länders ekonomiska tillväxt (Brundin et al., 2014; 

Habbershon & Pistrui, 2002 ). 

I litteraturen är definitionen av familjestyrda företag väldigt varierande. En definition är att 

en familj har majoritetsägande i företaget, minst en familjemedlem är aktiv i företagets ledning 

samt att ägarna betraktar företaget som ett familjeföretag (Westhead & Cowling 1998). Sett till 

den definitionen är ca 50 procent av alla företag i Sverige familjestyrda företag Detta gör 

familjestyrda företag till den dominerande företagsformen i Sverige (Brundin et al., 2012). 

Familjestyrda företag skiljer sig från icke familjestyrda företag genom att familjen är en del 

av företaget och därför påverkar deras intressen och värderingar beslutsfattandet (Brundin et 

al.,  2012). I familjestyrda företag hänger familjen och ledningen samman och därför kan även 

otydligheten mellan dessa enheter påverka beslutsfattandet i företaget (Craig & Lindsay, 2002). 

Ett familjestyrt företag kan ses som en blandning av de tre olika delarna; ägarskapet, familjen 

och företaget. Den så kallade trecirkelmodellen, se figur 2, visar på komplexiteten i 

familjestyrda företag där familjemedlemmar kan ha flera olika roller samtidigt, till exempel 

närstående, ägare och chef. Med de olika rollerna ställs också olika krav och förväntningar på 

dem, vilket är en del av deras komplexa situation (Tagiuri & Davis, 1996). Det kan vara svårt 

att agera som en chef enbart  under de timmar de är på jobbet och som en familjemedlem de 

timmar de är hemma med familjen. Det blir istället lätt att de olika rollerna flyter samman (Hall 

et al., 2001). 
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 Denna komplexitet ger också familjestyrda företag unika karaktärsdrag, där de ofta 

karaktäriseras som konservativa och motvilliga till förändring för att skydda familjen (Hall et 

al., 2001). Samtidigt skapar detta en unik arbetsmiljö där medarbetare är lojala och känner 

identifikation till företaget samt möjliggör en flexibel organisationsstruktur där många beslut 

bygger på förtroende (Habbershon & Williams, 1999). 

 
Figur 2. Trecirkelmodellen (Tagiuri & Davis, 1996).  

 

2.3 Entreprenöriell orientering 
I en värld där det är snabba förändringar och förkortade produkt- och affärsmodellscykler, blir 

det viktigt för företagen att söka nya affärsmöjligheter och på så sätt följa utvecklingen. Den 

konkurrensutsatta omgivning som skapats bland företag under det senaste årtiondet, gör det 

viktigt för företag att utveckla ett entreprenöriellt tankesätt som låter dem identifiera och 

utforska möjligheter i deras omgivning (Kellermans & Eddleston, 2006). 

 Studier visar att företagets entreprenöriella orientering är en avgörande del för ett företags 

framgång över tid (Covin & Slevin, 1989; Lumpkin & Dess, 1996; Miller, 1983). 

Entreprenörskap hjälper ett företag att utnyttja sina konkurrensfördelar samtidigt som de 

utforskar framtida möjligheter och vilka kompetenser som behövs (Zellweger & Sieger, 2010).  

Den traditionella synen på entreprenörskap omfattar enskilda individer som kan vara 

entreprenöriella, men även grupper av människor kan gemensamt skapa ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. Entreprenörer förknippas ofta med kreativitet och innovation samt egenskapen 

att styra företag mot att främja innovation (Landström, 2010). Detta stämmer överens med 

Millers (1983) konceptualisering av entreprenöriell orientering som innefattar även grupper av 

människor och hela organisationer och inte enbart fokuserar på enskilda individer (Wiklund, 

1998). 

Begreppet entreprenöriell orientering handlar om de viktigaste dimensionerna som påverkar 

ett företags tendens att arbeta entreprenöriellt. Eftersom dessa värderingar och tänkanden är en 

del av företagets grundinställning kan de leva kvar i företaget under lång tid och skapa nya 

entreprenöriella initiativ gång på gång (Brundin et al., 2014). Entreprenöriell orientering 

handlar om processer, tillämpning och beslutsfattande som leder till nya initiativ och 

förändringar. Det kan beskrivas som attityder, värden och tro till en entreprenöriell organisation 
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som engagerar sig i strategiska beslut som grundas i att skapa möjligheter, ta risker och skapa 

innovationer.  

Entreprenöriell orientering delas upp i tre olika delar; risktagande, innovationsförmåga och 

proaktivitet. Risktagande är hur vågade företaget är i sitt agerande på marknaden. Det kan vara 

att bege sig in i det okända genom osäkra investeringar som kräver stora resurser och kan leda 

till kostsamma misslyckanden (Miller, 1983). Innovation mäter företagets förmåga att engagera 

sig och stödja idéer, experiment och kreativa processer som kan resultera i nya produkter, 

tjänster eller tekniska processer. En typ av innovation kan vara att företaget använder sig av en 

ny produktionsmetod som tidigare inte använts i branschen. Ett innovativt företag kan även 

introducera en ny produkt på marknaden som inte är känd sedan tidigare för konsumenten 

(Schumpeter, 1983). Ett proaktivt företag anses vara vägledande då konkurrenter tar efter och 

anpassar sig efter innovationerna. De hanterar trender i sin omgivning och genom att vara 

proaktiva formar företaget sin omgivning genom att vara först med innovationer (Miller & 

Friesen, 1978). Förmågan att förutse och agera på framtida behov och leta efter nya 

affärsmöjligheter visar hur proaktivt företaget är (Lumpkin & Dess, 1996). 

 

2.4 Familjestyrda företags resurser och karaktärsdrag  
Familjestyrda företag skiljer sig från icke familjestyrda företag genom deras unika resurser som 

är svåra för andra företag att kopiera. Ett kännetecken för familjestyrda företag är delade 

värderingar, ömsesidigt förtroende och gemensam kultur (Brundin et al., 2014). Den 

resursbaserade teorin förklarar hur företags unika resurser kan användas för att skapa 

konkurrensfördelar (Barney, 1991). Teorin bygger på att företags resurser är heterogena och 

trögrörliga. Resursbaserad teori fokuserar på att företags interna resurser kan användas och 

organiseras för att skapa strategiska konkurrensfördelar. För att resurserna skall ge företaget 

konkurrensfördelar finns det fyra egenskaper en resurs kan inneha (Barney, 1995). De skall 

vara värdefulla, sällsynta, kostsamma att imitera samt organiserade, se figur 3 (Barneys & 

Wright, 1998). Företagets resurser inkluderar bland annat tillgångar, förmågor, organisatoriska 

processer, företagets utmärkande egenskaper, information och kunskap. Effekten av dessa 

resurser har möjlighet att bli en långsiktig strategisk konkurrensfördel för företaget (Barney, 

1995).  

 

 
Figur 3. Modell av resursbaserad teori (Barneys & Wright, 1998).  

 

Familjestyrda företags speciella egenskaper kan sammanfattas i en speciell logik av ägande och 

styrande, kallad familjeägarlogiken. Denna skiljer sig från aktieägarlogiken som innebär att det 

är fokus på lönsamhet, tillväxt och avkastning med korta perspektiv. Aktieägarlogiken 

resulterar ofta i täta vd-byten som då föranleder strategibyten i företaget. Familjeägarlogiken 
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har en annan syn på styrning och ägande som ger en ökad förståelse för familjestyrda företags 

unika karaktärsdrag och komplexitet. I ett företag där det har varit samma familj som styrande 

organ under flera generationer, är det vanligt att en familjemedlem sitter på vd-posten i minst 

10-15 år (Brundin et al., 2014). Detta är tre till fyra gånger längre än i ett icke familjestyrt 

företag där styrningen är mer spridd. Det leder till en kontinuitet och stabilitet i det familjestyrda 

företagets ägande och styrning (Westhead, Cowling & Howorth, 2001).  

Grundaren av ett familjestyrt företaget är ofta starkt förknippad med företaget och är ofta 

ansiktet utåt. Detta blir extra tydligt i ett företag som har samma namn som den styrande 

familjens efternamn. I verksamheten är det vanligt att den styrande familjen är synlig och att 

de anställda, leverantörer samt kunder vet vilka det är som styr företaget (Brundin et al., 2014). 

Detta ger grundaren och dess familj en speciell koppling och emotionell känsla till företaget. 

Det gör det svårt för grundaren att antingen sälja eller släppa taget om företaget till 

nästkommande generation eller någon utomstående (Salvato, Chirico & Sharma, 2010).  

Organisationen i familjestyrda företag är vanligtvis mindre formaliserad, vilket leder till en 

större flexibilitet och kortare beslutsvägar. Styrelsen har oftare en mer oklar roll hos 

familjestyrda företag, där styrelsen snarare används som en rådgivare än som ett beslutsfattande 

organ (Brundin et al., 2014). 

Familjestyrda företag har mer långsiktiga mål och detta gör att de inte fokuserar på 

kortsiktiga vinster utan istället långsiktiga och uthålliga satsningar. De har även ofta en gedigen 

och detaljerad kunskap om företagets produkter och tjänster. Ett familjestyrt företag fokuserar 

på mer än bara finansiella mål. Det familjestyrda företaget har multipla mål med företaget. 

Eftersom familjens rykte är beroende av företaget har de även socialt inriktade mål. Detta 

innebär ett ansvarstagande gentemot nästa generation, de anställda men även det lokala 

samhället (Habbershon & Pistrui, 2002). 

 

2.5 Familjestyrda företags påverkan på entreprenöriell orientering 
Ett familjestyrt företag kan ses som en institution eller en social struktur som både kan driva 

och begränsa dess entreprenöriella orientering (Nordqvist och Melin, 2010; Johannisson & 

Huse, 2000). Organisationer är inte bara ett verktyg för att uppnå mål med hjälp av de anställda 

utan också en plats för känslor och politik (Johannisson & Huse, 2000). Kulturen i familjestyrda 

företag består inte bara av politik och makt utan även av sociala relationer. Vilket leder till att 

den sociala strukturen är en viktig del av det familjestyrda företags kultur. Familjestyrda 

företags kulturer är till stor del ett resultat av tro, värderingar och mål rotade i familjens historia 

och tidigare sociala relationer (Hall et al., 2001). Det blir därför viktigt att förstå att 

familjestyrda företag består av olika dynamiker så som olika idéer om världen men också att de 

möter olika ideologier. Ideologin i familjestyrda företag kan ses som att varje medlem har en 

lins som de ser verkligheten igenom (Johannisson & Huse, 2000). Varje familj skapar sin egen 

paradigm bestående av gemensamma åsikter om världen. Det i sin tur påverkar hur beslut fattas 

och hur de löser problem och bestämmer inte bara familjens kultur utan även kulturen på 

företaget (Hall et al., 2001).  

Det är viktigt att ta hänsyn till att varje ideologi oavsett kontext utgör ett socialt fenomen 

(Johannisson & Huse, 2000). Ideologin skapar en legitimitet i företagsmiljön samtidigt som 

varje företagsenhet möter olika ideologier, vilket medför en spänning mellan dessa.  
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 Entreprenörialism Paternalism Managerialism 

Aktivitetsstruktur Organisk (ständigt 

nätverkande) 

Klan/Stam 

(emotionell 

hierarki) 

Mekanisk 

(funktionell 

hierarki) 

Resurskontroll Relationer av 

förtroende 

Äganderätt Avtalsförbindelser 

Bild av företagets 

omgivning/kontext 

Tvetydigt, 

möjligheter  

Familjär, avskärmat  Osäkert, riskabelt  

Tidsperspektiv Framträdande, 

uppdykande 
 

Dåtid, nutid och 

framtid 

Nutid och framtid 

Kärnkompetenser Underförstod 

helhetssyn och 

associativ kunskap  

Underförstod och 

personlig kunskap 

Formell 

instrumentell 

kunskap 

 

Framgångskriterium Kassaflöde för 

fortsatt satsning 

Säkerställa 

familjeimperiet 

Avkastning (ROI) 

och kvantitativ 

tillväxt 

Tabell 1. Tabell som beskriver de olika ideologiernas synsätt (Johannisson & Huse, 2000)  

 

Inom familjestyrda företag kan intressekonflikter uppstå inom generationer, olika 

konstellationer av ägande eller om ledningen består av familjemedlemmar och icke 

familjemedlemmar. För att familjestyrda företag skall skapa en hållbar utveckling krävs det 

fortsatt entreprenörskap och professionell ledning men också involvering av familjen. När ett 

familjestyrt företag tar entreprenöriella beslut finns det en risk för konflikt. Familjevärderingar 

och känslomässiga kopplingar riskerar att kollidera med den entreprenöriella processen. 

Entreprenörskapet kan därför påverkas av irrationella beslut på grund av känslomässiga åsikter 

inom familjen (Craig & Lindsay, 2002). Dessa organisatoriska fenomen har ideologiska 

motsvarigheter som benämns som entreprenörialism, managerialism och paternalism, se tabell 

1 (Johannisson & Huse, 2000).  

Familjestyrda företags unika sammansättning gör att de agerar där dessa tre olika 

ideologierna möts, se figur 4. Det finns därför spänningar i familjestyrda företag mellan att 

utvecklas och att behålla en kontinuitet och stabilitet (Zahra, 2005).   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Modell som visar hur de olika ideologierna möts i ett familjestyrt företag (Johannisson 

& Huse, 2000). 
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Familjestyrda företag kan ses som en typ av organisation eller en organisatorisk kontext med 

speciella karaktärsdrag som kan underlätta eller begränsa dess entreprenöriella orientering, 

processer och resultat (Hall et al., 2001; Zahra et al., 2004). Nordqvist & Zellweger (2010) 

menar att i familjestyrda företags karaktärsdrag är innovationsbenägenhet och produktivitet 

vanligare än risktagande. Familjestyrda företag är mer långsiktiga och har en benägenhet att 

tänka på framtida generationer. Familjens rykte är viktigt och därför är risktagande inte lika 

vanligt som i ett icke-familjestyrt företag. I ett familjestyrt företag som karakteriseras av en 

entreprenöriell kultur, är inte entreprenörskapet kopplat till någon enskild individ utan en 

egenskap som finns genom kollektiva sociala relationer inom organisationen (Hall et al., 2001).  

Beslutsfattande gällande entreprenöriell orientering är unikt i familjestyrda företag då 

familjeintressen är en del av företagets mål och strategier. Detta gör att det kan skilja mellan 

olika familjestyrda företag huruvida de har en företagsmiljö som uppmuntrar entreprenöriella 

aktiviteter eller inte. Om de inte uppmuntrar entreprenöriella aktiviteter kan de stanna upp i sin 

utveckling (Sharma et al., 1997). 

 

2.5.1 Familjestyrda företags positiva påverkan på entreprenöriell orientering 
Det sociala nätverk som familjen innebär kan främja ett entreprenöriellt förhållningsätt. Likaså 

kan familjestyrda företags ägarstruktur och styrning, där det är vanligt med en mer informell 

styrning och snabbare beslutsvägar, främja företags entreprenöriella beteende (Nordquist & 

Zellweger, 2010). 

Grundaren i det familjestyrda företaget kanske inte alltid bidrar till företagets utveckling. 

Däremot finns det stora möjligheter att där det är flera generationer inblandade i företaget, att 

de också bidrar till företagets utveckling. Den senare generationen kan bidra till nya idéer och 

vara drivande i att företaget förblir innovativt och bibehålla de entreprenöriella aktiviteterna 

(Kellermans & Eddleston, 2006). Detta genom att den nya generationen i familjen tar med sig 

tidigare generations kunskaper och erfarenheter. De bidrar samtidigt med nya idéer och 

perspektiv, från deras miljö som de har vuxit upp i.  

I familjestyrda företag där familjens och företagens mål samspelar, kan långsiktigheten 

gynna den entreprenöriella orienteringen eftersom den långsiktiga visionen fokuserar på 

företagets överlevnad (Zahra, 2005). Långsiktigheten ger även möjlighet att satsa på riskabla 

innovationer, som har en tendens att inte ge avkastning direkt men som senare kan ge god 

avkastning (Casillas & Moreno 2010). 

I familjestyrda företag involveras ofta andra familjemedlemmar i företagets beslutsfattande. 

Det ger dem möjlighet att utforska olika alternativ och diskutera de olika alternativens risker 

för att på så sätt ta ett så strategiskt beslut som möjligt. Eftersom de alla är en del av företaget, 

delar de också på bördan som till exempel risker innebär. Det gör familjestyrda företag mer 

noggranna vid beslutsfattandet (Zahra, 2005). 

 

 

Hypotes 1: Familjestyrda företag är mer entreprenöriellt orienterade än icke 

familjeföretag. 
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2.5.2 Familjestyrda företags negativa påverkan på entreprenöriell orientering 
Att grundaren eller grundarna av det familjestyrda företaget är entreprenöriella är uppenbart då 

det var dem som upptäckte och skapade affärsmöjligheten genom att starta företaget. Däremot 

menas det att grundare ofta blir konservativa med tiden och slutar vara entreprenöriella. Deras 

långsiktighet och känslomässiga bindning till företaget kan begränsa deras entreprenöriella 

beteenden (Nordquist & Zellweger, 2010; Zahra et al., 2004). Den emotionella kopplingen som 

grundaren har till företaget gör det även svårt att antingen sälja, släppa taget till nästkommande 

generation eller till någon utomstående (Brundin et al., 2014).  

På grund av kulturen i familjestyrda företag besitter de egenskaper som kan motverka deras 

entreprenöriella förmåga. De kan förkasta och välja att avstå från vissa affärsmöjligheter för att 

det inte överensstämmer med familjens värderingar. De kan även välja att avstå från yttre hjälp 

så som personal eller finansiering för att skydda familjen (Craig & Lindsay, 2002). Familjen 

föredrar att skydda deras välbefinnande, detta leder till att de blir mer konservativa och undviker 

risker. Det familjestyrda företaget fokuserar på företagets överlevnad snarare än företagets 

vinst. Detta gör att de gärna undviker högriskprojekt som hade kunnat ge företaget en större 

avans eftersom risken väger tyngre än eventuell avkastning i deras beslutsfattande (Zahra, 

2005). 

Vissa familjestyrda företag är motvilliga till förändring då de tror att de orsakar konflikter, 

att det är för dyrt eller att  de är emot en modernisering (Kellermans & Eddleston, 2006). Pittino 

et al. (2018) menar också att familjestyrda företag ofta är motvilliga till förändring och stannar 

därför upp i sin utveckling. Det gör att de är mindre innovativa och proaktiva än icke 

familjestyrda företag. 

I familjestyrda företag med ett stort inflytande från familjemedlemmar, finns det en risk att 

medarbetare som inte tillhör familjen utesluts från nyckelbeslut och har en liten möjlighet att 

påverka utan att först gå via andra familjemedlemmar. Grundaren ger också fördelar till sina 

egna barn och andra familjemedlemmar och missar mer kompetenta medarbetare som inte har 

någon koppling till familjen. Detta kan leda till att det entreprenöriella utrymmet begränsas 

(Zahra, 2005). 

 

 

Hypotes 2: Familjestyrda företag är mindre entreprenöriellt orienterade än icke 

familjeföretag. 
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3 Metod 
3.1 Övergripande forskningsansats 
Efter att ha studerat tidigare forskning angående entreprenörskap och familjestyrda företag 

hittades ett gap där motstridigheter finns gällande familjens påverkan på företagets 

entreprenöriella orientering (Rauch et al., 2009; Habbershon & Pistrui 2002; Zahra, 2005). 

Genom att förklara hur familjestyrande påverkar den entreprenöriella orientering, bidrar denna 

studie till empirisk fördjupning gällande familjestyrda företag och entreprenöriell orientering. 

För att uppnå studiens syfte kombinerades teorier och tidigare forskning kring familjestyrda 

företag, entreprenöriell orientering, familjestyrda företags resurser och karaktärsdrag samt 

familjestyrda företags påverkan på den entreprenöriella orienteringen. Detta för att kunna forma 

en forskningmodell samt skapa hypoteser.  

Denna studie började med att ett antal vetenskapliga artiklar inom ämnet entreprenörskap, 

familjestyrda företagande samt små och medelstora företag studerades. Därefter användes 

tidigare studier och teorier som bakgrund för att hitta lämpliga hypoteser. För att kunna testa 

hypotesernas giltighet samlades data in genom en enkätundersökning. Data analyserades för att 

sedan kunna förkasta eller acceptera studiens hypoteser.  

Denna ansats valdes då kausalitet ville undersökas. För att hitta orsak-verkan behövs en 

empirisk bredd och därför var en enkät en lämplig metod för detta. Enkäten i studien var av 

tvärsnittsdesign som innebär att data samlades in från mer än ett fall vid en viss tidpunkt för att 

kunna analysera och upptäcka olika sambandsmönster (Bryman & Bell, 2011). En enkät är bra 

för att minska den subjektiva tolkning som kan ske av svar vid personlig intervju (Jacobsen, 

2002). Denna ansats är bra för objektiviteten i studien, då teorier som finns har använts och 

utgåtts ifrån för att sedan undersöka om det finns orsakssamband. Detta är till skillnad från en 

induktiv ansats där forskaren utgår från empirisk data för att utforma teorier, vilket kan leda till 

en subjektiv tolkning av teorierna (Söderblom & Ulvenblad, 2016). 

 

3.2 Litteraturgenomgång 
Högskolan i Halmstads databas användes för att söka artiklar inom ämnet. De sökord som 

användes för att finna passande litteratur var family firms, family business, entrepreneurial 

orientation, entrepreneurship och family SMEs. Artiklarna som användes i studien har varit 

vetenskapligt granskade artiklar. Originalkällor användes i största mån när författaren har 

hänvisat till tidigare forskning, detta för att förstärka tillförlitligheten av studien. Erkända förlag 

och webbplatser valdes och källor granskades med kritiska ögon.  

Tidigare forskning angående entreprenöriell orientering har studerats. Forskningen visar på 

motsättningar gällande familjestyrda företags entreprenöriella orientering. Familjestyrda 

företag anses vara  konservativa, motvilliga till förändring och riskaverta samtidigt som deras 

långsiktighet är gynnsam för entreprenöriell orientering (Zellweger & Sieger, 2010; Pittino et 

al., 2018). 

Nordqvist och Melins (2010) studie handlar om entreprenöriella företag och familjestyrda 

företag. De tar upp att tidigare forskning har studerat hur familjestyrda företag fokuserar på att 

uppnå kontinuitet, säkerställa sin överlevnad och vårda det befintliga. Istället för att fokusera 

på hur de uppnår radikala förändringar och främja innovationer. Deras studie vill 

uppmärksamma både familjestyrda företag och entreprenörskap för att bredda forskningen.  
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Rauch et al. (2009) tidigare studie fokuserar på entreprenöriell orientering och dess påverkan 

på företagets resultat. De har gjort en metaanalys där de sammanställt tidigare forsknings 

resultat. De kommer fram till att proaktivitet, innovation och risk är samvarierande gällande 

företagets resultat. I deras studier har de inte tagit hänsyn till om företagen är familjestyrda 

företag eller inte.  

 

3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Urval 
För att kunna jämföra familjestyrda företag med icke familjestyrda företag har ett urval av 

svenska små och medelstora bolag inom tillverkningsindustrin där både familjestyrda och icke 

familjestyrda tillfrågats. Sett till tidigare studier så har tillverkande företag varit vanligt att 

studera då de verkar i en bransch som präglas av entreprenörskap (Naldi et al., 2007; Cruz & 

Nordqvist, 2010; Zahra et al., 2004; Zahra, 2005). För att nå våra tilltänka respondenter 

begränsade vi oss till små och medelstora företag då familjestyrda företag är vanligt 

förekommande bland dessa. Små till medelstora företag avses likt EU:s definition. Små 

definieras som företag mellan 10-49 anställda och har en balansomslutning eller omsättning på 

mindre än 10 miljoner Euro per år. Medelstora företag sysselsätter mellan 50-249 anställda och 

har en omsättning som understiger 50 miljoner Euro per år eller en balansomslutning som inte 

överstiger 43 miljoner Euro om året (Europakommissionen, 2009). I denna studie 

klassificerades tillverkningsindustrin som SNI-kod 10 till 32. 

Retriever Bolagsinfo har använts för att få fram underlag till företag anpassade efter denna 

studie. Därför gjordes ett urval enligt EU:s definition. Detta urval i Retriever Bolagsinfo 

innefattar nästan 5.000 företag. Möjligheten att undersöka alla företag inom detta urval fanns 

inte, därför valdes företag i hela Sverige med följande SNI kod: 24, 26, 28, 29, 30, 31 och 32. 

En undersökning av samtliga företag i populationen hade gett en mer korrekt bild av 

verkligheten. Detta urval antas ge en tillräcklig rättvisande bild av populationen och anses 

därför vara accepterat (Dahmström, 2000). Studiens urval bestod slutligen av 1.467 små och 

medelstora aktiebolag med tidigare angivna SNI-koder.  

 

3.3.2 Datainsamling 
För att kunna få generaliserbara resultat valdes en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning, se bilaga 1, för insamling av data. Viss data samlades in som sekundärdata 

för att undvika diskrepans i respondentenssvar; antal anställda, bransch, vinstmarginal och 

omsättning. Detta samlades in från årsredovisningar där företagens genomsnittliga 

vinstmarginal de tre senaste åren (2014-2016) användes samt omsättning från 2016. 

Kontrollvariabeln ålder har varje respondent fått ange själv och den är därför primärdata. 

Vid val av respondenter skapades en excellista med företagens organisationsnummer och 

SNI-kod för att skapa struktur och möjlighet att hålla isär i de olika företagen. Efter att 

excellistan skapades söktes varje företags mailadress upp, för att kunna skicka ut enkäten till 

respondenterna via mail. Har vd:ns mail varit tillgänglig har detta i främsta fall valts, om inte 

vd:ns mail varit tillgänglig har företagets info-adress eller liknande valts.  

Efter att mailadresser samlades in importerades dessa in i enkätverktyget Quicksearch. 

Enkäterna skickades för första gången ut den 28 mars 2018 tillsammans med ett följebrev, se 
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bilaga 2. En påminnelse den 5 april 2018 tillsammans med ett följebrev med ytterligande 

förtydligande som uppkommit efter att enkäten först skickats ut, se bilaga 3. 

Se bilaga 4, för resultat från enkät. 

 

3.3.3 Dataanalys 
Efter att data samlats in importerades den till datorprogrammet SPSS. Detta program användes 

vid analys av data. Enkätens variabler kodades, se bilaga 1, för lättare hantering i SPSS samt 

för att skapa en översiktlighet. De kodade variablerna i enkäten bestod av tre olika variabler; 

nominalvariabler, intervallvariabler och kvotvariabler. Dessa har sedan lagts in i SPSS som 

skalvariabler. Även nominalvariablerna, SNI-kod och betraktar sig som ett familjeföretag 

kodades om till skalvariabler. Detta genom att koda dem som 0 när villkoret inte uppfyllts och 

1 när villkoret uppfyllts. Skalvariabler användes på alla variabler för att kunna hantera dessa i 

en regressionsanalys.  

För att lära känna studiens data gjordes en deskriptiv analys i form av sammanställning av 

variablerna, där minsta och högsta värde togs fram samt median och standardavvikelse.  

Den interna reliabiliteten mellan de entreprenöriella orienteringsvariablerna och 

heterogenitetvariablerna mättes genom att använda det statistiska testet Cronbachs Alfa. För att 

kunna använda en ihopsatt variabel för entreprenöriell orientering sammanslogs de nio 

variablerna från undersökningen och korrelationen mellan dem testades med ett Cronbachs Alfa 

test. 

Efter att Cronbachs Alfa har kontrollerat den interna reliabiliteten och vi accepterat dessa 

värden gjordes en korrelationsanalys samt en regressionsanalys. Regressionsanalysen visade 

inte något samband, därför delades studiens data upp i små och medelstora företag. En ny 

regressionsanalys gjordes och det hittades ett samband mellan de små företagen men inte de 

medelstora.  

 

3.4 Operationalisering 

3.4.1 Beroende variabler 
Den beroende variabeln som valdes för denna studie är entreprenöriell orientering. Detta för att 

vi ville undersöka om den påverkas av huruvida företaget är familjestyrt eller inte. Den 

entreprenöriella orienteringen mättes genom tre olika variabler, innovation, proaktivitet och 

risktagande. Vi gjorde detta mätbart genom att vi utgick från tidigare studiers operationalisering 

av begreppet (Rauch et al., 2009) och använde oss av Covin & Slevin (1989) som grund för 

frågor om företagets entreprenöriella orientering. Följande frågor utformades på så sätt att 

respondenten angav sina svar på en sjugradig likertskala, där 1 = håller absolut inte med och 7 

= håller helt med.  

 

 Följande frågor har använts för att mäta hur innovativt företagets strategier är och i vilken grad 

de väljer att lägga resurser på innovation. 
 

• Vårt företag har de senaste fem åren introducerat ett stort antal nya produkter/tjänster. 

• Vårt företag har genomfört stora förändringar av företagets produkter/tjänster. 

• Vårt företag föredrar att starkt betona forskning och utveckling (FoU).  
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Följande frågor har använts för att mäta hur proaktivt företaget agerar. 
 

• Vårt företag är först med att genomföra stora förändringar som våra konkurrenter 

sedan reagerar på.  

• Vårt företag är först med att introducera nya produkter/tjänster, administrativa system 

eller produktionsmetoder. 

• Vårt företag tar på sig en konkurrenskraftig roll och följer inte strömmen. 

 

Följande frågor har använts för att mäta företagets risktagande och i vilken mån företaget är 

beredd att ta risker för att uppnå en hög avkastning. 
 

• Vårt företag engagerar sig ofta i projekt med hög risk med chans till hög avkastning. 

• Vårt företag tror att företagets omgivning är på så sätt att det krävs orädda och 

kraftfulla åtgärder för att uppnå företagets mål.  

• När vi står inför osäkra situationer gällande beslut tar vi normalt en orädd, aggressiv 

position för att maximera våra chanser till avkastning. 

 

För de nio entreprenöriella orienteringsvariablerna blev Cronbachs Alfa .865 och därför kunde 

en sammanslagen variabel användas då gränsvärdet är .70 (Nunnally, 1978).  

 

3.4.2 Oberoende variabler  
Den oberoende variabeln som valdes för denna studie är familjestyrning då vi ville undersöka 

om detta påverkar företagets entreprenöriella orientering. Familjestyrda företag valdes att 

definieras enligt Westhead & Cowling (1998) definition som använts av tidigare 

studier (Naldi et al., 2007; Brundin et al., 2014 )  där ett företag betraktas som styrt av en 

familj om: 
  

• en familj har majoritetsägande i företaget 

• minst en familjemedlem är aktiv i företagets ledning 

• att ägarna betraktar företaget som ett familjeföretag  

 

Denna definition användes då entreprenöriell orientering är resurskrävande och för att det krävs 

att den styrande familjen har möjlighet att påverka dessa beslut. Det krävs även att familjen har 

ett tillräckligt stort inflytande i företaget samt att de betraktar sig som ett familjeföretag för att 

deras speciella karaktärsdrag skall få genomslag (Westhead & Cowling 1998). 

 

3.4.3 Kontrollvariabler 
Tidigare forskning har visat att bransch,  branschens heterogenitet, antal anställda, ålder samt 

resultat har en inverkan på entreprenöriell orientering (Nordqvist & Melin, 2010; Naldi et al., 

2007). Därför valdes dessa som kontrollvariabler för att minska risken att felaktiga slutsatser 

dras utifrån våra resultat samt öka förklaringsgraden. Antal anställda användes för att 

kontrollera storleken på företaget. Det har tidigare visats att större företag har mer resurser att 

satsa på entreprenörskap, vilket kan påverka resultatet (Zahra et al., 2004). Företagets resultat 

kontrollerades genom deras vinstmarginal de tre senaste åren då dåliga resultat kan vara ett skäl 

för företag att välja att satsa mer på entreprenöriella aktiviteter (Kellermans & Eddleston 2006). 
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Företagets ålder kontrollerades på grund av att äldre företag har en tendens att engagera sig 

mindre i entreprenöriella aktiviteter (Zahra et al., 2004).  

För att ytterligare motivera valen av kontrollvariabler har tidigare studier granskats och där 

har samma kontrollvariabler valts (Naldi et al., 2007; Kellermans & Eddleston 2006; Cherchem, 

2017; Cruz & Nordqvist, 2010).  

Miller och Friesens (1982) frågor om branschens heterogenitet valdes för att kontrollera 

dynamiken i företagens omgivning. Följande frågor utformades på så sätt att respondenten 

angav sina svar på en sjugradig likertskala, där 1 = lika bland våra produkter/tjänster och 7 = 

stor skillnad bland våra produkter/tjänster. 

• Med hänsyn till vårt företags produkter/tjänster är köpbeteendet bland våra kunder. 

• Med hänsyn till vårt företags produkter/tjänster är konkurrensen från andra företag i 

branschen. 

• Med hänsyn till vårt företags produkter/tjänster är marknadsvariationer och osäkerhet 

kring dem. 

För de tre variablerna angående heterogenitet blev Cronbachs Alfa .656. Värdet är lite under 

gränsen på .7, men då de inte ger ett högre värde efter att ha plockat bort ett item anses detta 

vara  ett accepterat värde (Nunnally, 1978).  Därför valdes en sammanslagen variabel.  

Frågan om företagets ålder samlades in primärt på grund av att det kan skilja mellan när ett 

företag grundades och när det är registrerat enligt Bolagsverket. Respondenterna fick själva 

skriva in årtalet då företaget grundades. Antal anställda, företagets resultat och vinstmarginal 

samlades in sekundärt från företagens årsredovisningar. Detta för att få ett korrekt resultat och 

undvika att företag väljer att inte genomföra enkäten på grund av att de inte har tid att ta fram 

den informationen själva. Företagets resultat bestämdes utifrån deras genomsnittliga 

vinstmarginal de tre senaste åren (2014-2016). 

 

3.5 Bortfallsanalys 
En begränsning med enkätundersökningar är risken för ett stort bortfall, vilket kan påverka 

resultatet. För att undvika bortfall utformades enkäten så enkelt och koncist som möjligt där 

några frågor förtydligades för att underlätta för respondenten samt där tidskrävande frågor 

istället samlades in via sekundärdata. Ett inbjudningsbrev med en kort genomgång av ämnet 

samt vilken tidsåtgång som enkäten kräver utformades. Ett  påminnelsebrev skickades ut för att 

öka svarsfrekvensen.  

Till en början valdes 1467 stycken företag ut ur vårt urval, av dessa hittades inte mailadresser 

till 159 stycken. Slutligen skickades enkäteten ut till 1308 stycken företag. Det var 78 stycken 

mailadresser som skickades tillbaka på grund av något fel. Det var 64 stycken som påbörjade 

enkäten men inte slutförde den. Dessa användes inte i analysen. Efter en påminnelse fick vi till 

sist 229 respondenter och detta gav oss en svarsfrekvens på 18,6 %.  

 

3.6 Trovärdighet 
För att öka trovärdigheten har redan accepterad forskning och teorier från liknande studier 

använts för denna studies enkätfrågor. Då måtten som användes är ifrån 1989 och sedan använts 

i efterkommande studier ger detta en stabilitet i studien och resultatet bör inte fluktuera över 



 19 

tid. Det ökar på så sätt studiens stabilitet (Bryman & Bell, 2011). Slumpmässiga fel har 

motverkats genom att ändra ordning på vissa frågor från tidigare studier samt att skalnivån för 

entreprenöriell orientering var konstant genom hela enkäten.  

Vi är medvetna om att generella slutsatser av vårt resultat skall göras med försiktighet, då 

denna är gjord på vissa utvalda SNI-koder. För att få en högre extern validitet hade ett totalt 

populationsurval kunnat göras, men det faller utom denna uppsats möjlighet gällande 

tidsaspekten. Vi är medvetna om att om andra SNI-koder hade valts, hade vi också kunnat få 

ett annat resultat.  

Då enkät har använts, med välkända och tidigare tillämpade mått, gav detta inget utrymme 

för personliga tolkningar av de svar som lämnats vid undersökningen. På grund av detta skulle 

denna studie gå att upprepa och få samma resultat oberoende mätinstrument eller person.   

 

3.7 Etiska övervägande 
Studien har tagit hänsyn till forskningsetiska riktlinjer genom att informera respondenterna om 

studiens syfte. Därefter har de själva kunnat bestämma om de skall medverka eller inte. På så 

sätt har samtyckeskravet tillgodosetts (Bryman & Bell, 2011). Namnen på respondenterna i 

studien är inte utskrivna och därför finns det en anonymitet i studien. I vår interna data finns 

företagets namn kopplat till deras svar, detta är till för oss för att veta vilka som svarat och för 

att kunna koppla det till sekundärdata. Värdet av data har tagits hänsyn till och kommer endast 

att användas av oss författare till denna studie. Data kommer således inte att föras vidare till 

tredje part.  
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4 Analys 
4.1 Analysmetod 
Analysen utgår från hypoteser som testats genom statistiska analyser för att se om 

familjestyrande påverkar eller inte påverkar ett företags entreprenöriella orientering. En 

korrelationsanalys användes för att testa sambandet mellan variablerna. Efter att 

korrelationsanalysen utfördes gjordes en regressionsanalys. Detta för att visa effekten av den 

oberoende variabeln, familjestyrande, på den beroende variabeln, entreprenöriell orientering. 

Även kontrollvariabler användes för att öka förklaringsgraden och undvika att felaktiga 

slutsatser dras av resultatet.  

 

 

4.2 Deskriptiv analys 
Nedan presenteras en deskriptiv analys av en del av vår insamlade data.  

 

Bransch 

 
Figur 5. Diagram över SNI-koder. 

 

Totalt antal respondenter är 229 stycken företag. Vi har undersökt tillverkningsbranschen och 

följande SNI-koder; 24, 26, 29, 30, 31 och 32. Tillverkning av övriga maskiner och tillverkning 

av möbler utgör en större del av analysunderlaget. Tillverkning av övriga maskiner är 36 %, 

det vill säga 83 stycken och tillverkning av möbler är 27 % och därmed 61 företag.  
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SNI 24: Stål- och metallframställning

SNI 26: Tillverkning av datorer elektronikvaror

och optik

SNI 29: Tillverkning av övriga maskiner

SNI 30: Tillverkning av motorfordon, släpfordon

och påhängsvagnar

SNI 31: Tillverkningav andra transportmedel

SNI 32: Tillverkning möbler
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Ålder 

 
Figur 6. Diagram över ålder på företagen. 

 

Av de 229 analyserade företag är medelåldern 48 år och medianvärdet är 40 år. Det yngsta 

företaget är 3 år och det äldsta är 158 år. Majoriteten av de undersökta företagen är mellan 10 

och 39 år.  

 

Sammanställning 

 Min Max Medel Median Std.avvikelse 

Ålder 3 år 158 år 48 år 40 år 32 år 

Antal 

anställda 
10 stycken 232 stycken 38 stycken 26 stycken  36 stycken 

Omsättning 4.615 TSEK 396.820 TSEK 75.064 TSEK 44.702 TSEK 75.973 TSEK 

Tabell 2. Sammanställning över data. 

 

Andel familjestyrda företag 
 antal procent 

Minst 50 procent ägande 

inom samma familj 
181 79 

Minst en familjemedlem i 

ledningsgrupp 
169 74 

Ser sig som ett 

familjeföretag 
145 63 

Totalt 119 52 

Tabell 3. Tabell över andel familjestyrda företag.  

 

Av de 229 analyserade företagen i denna studie är det 119 företag som uppfyller vår definition 

av familjestyrda företag. De uppfyller således alla tre kriterier; minst 50 procent ägande inom 

samma familj, minst en familjemedlem som är aktiv i ledningsgruppen samt att de betraktar sig 

som ett familjeföretag. 181 företag har ett ägande på 50 procent eller mer i företaget. 169 företag 

3%
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20%

14%
24%
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10%
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har en eller flera familjemedlemmar som är aktiva i ledningen. Det är 145 stycken företag som 

anser sig vara ett familjeföretag.  

 

Antal anställda och omsättning 
 

 
Små företag 
10 – 49 anställda 

1.000 – 94.999 TSEK omsättning 

Medelstora företag 
50 – 249 anställda 

95.000 – 489.999 TSEK omsättning 
Total 

Antal 

anställda 
181 företag 48 företag 229 företag 

Omsättning  172 företag 57 företag 229 företag 

Totalt  167 företag 44 företag 211 företag* 

 

Tabell 4. Sammanställning omsättning och antal anställda sett till små och medelstora 

företag.  

 

Av de analyserade företagen är 79 %, det vill säga 181 företag, 10 – 49 anställda. Det klassas 

då som små företag enligt EU-kommissionen (2009) då det minsta antalet anställda är 10 

stycken och max är 49 anställda. 48 företag är 50 eller fler anställda och klassas därför som ett 

medelstort företag.  

Rapporten har undersökt företag där minsta omsättning är 4.615 TSEK och största 

omsättningen är 396.820 TSEK. Majoriteten av de analyserade företagen, 172 stycken, har en 

omsättning på mellan 1.000 och 94.999 TSEK. Dessa klassas då som små företag. 57 stycken 

företag har en omsättning på 95.000 TSEK eller mer men inte mer än 489.999 TSEK och därför 

klassificeras som medelstora företag.  

*Vid analys av företagen är det 19 företag som inte uppfyller kravet att klassas som små 

eller medelstora företag. Detta då ett företag kan ha mer än 49 anställda men inte omsätter över 

95.000 TSEK. Dessa har inte tagits med i regressionsanalysen. 

 

  



 23 

4.3 Korrelationsanalys 
Ett Pearson korrelationstest användes för att hitta linjärt samband, se tabell 3. Detta test visar 

hur variablerna står i relation till varandra. Resultatet ger ett värde mellan -1 eller +1. Ju närmare 

värdet är noll desto svagare är variablernas samband. Är värdet istället nära -1 eller +1 har 

variablerna ett starkt samband som är positivt eller negativt. Om det positiva värdet visar på ett 

högt värde på den ena variabeln har det ett samband med ett högt värde på den andra. I motsats 

så visar ett negativt värde att ett högt värde på den ena variabeln har det ett samband med ett 

lågt värde på den andra variabeln. Vi kan se genom denna analys att alla variablerna i denna 

studie ligger under .7. Det  rekommenderas en reliabilitet av .7 eller lägre, för grundforskning. 

Detta visar då att variablerna inte korrelerar med varandra (Nunnally, 1978).  

För att stärka analyserna accepterades inte en signifikansnivå som översteg fem procent. Om 

signifikansen är högre finns det risk att  felaktiga slutsatser om samband som inte existerar dras 

(Bryman & Bell, 2002). Effekterna av de olika undersöknings- och kontrollvariabler 

kontrolleras inte samtidigt i en korrelationsanalys.  

 

 
Tabell 5. Korrelationsanalys. Se bilaga 5 för större matris.  

 

4.4 Regressionsanalys 
 

 
Tabell 6. Regressionsanalys. Se bilaga 6 för större matris.  

 

För att testa hur den oberoende variabeln, familjestyrande, förklarar variationen i den beroende 

variabeln, entreprenöriell orientering, gjordes en regressionsanalys. En multipel 

regressionsanalys valdes och analysen gjordes på kontrollvariabler samt den oberoende 

variabeln. För att stärka analyserna accepterades inte en signifikansnivå som översteg fem 
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procent. Då risken för felaktiga slutsatser om samband som inte existerar, kan dras om 

signifikansen är högre (Bryman & Bell, 2002).  

Först gjordes en analys på samtliga företag. Där lades först kontrollvariabler in i två olika 

steg vilket gav en Adj.R2 på .11. Den oberoende variabeln var i detta test inte signifikant, vilket 

gör att inget samband kan konstateras. Därför förkastas hypotes 1 och 2. 

På grund av att den oberoende variabeln inte var signifikant i det tidigare testet, gjordes 

ytterligare analyser där företagen delades upp i små och medelstora företag. För de små 

företagen gav kontrollvariablerna i detta test en Adj.R2 på .13. Den oberoende variabeln i detta 

test visade sig vara signifikant, med ett värde på .013, och gav ytterligare .03 i Adj.R2. Då 

betavärdet är positivt stöds därför hypotes 1, att familjestyrda företag är mer entreprenöriellt 

orienterade än icke familjestyrda företag. Således förkastas hypotes 2, att familjestyrda företag 

är mindre entreprenöriellt orienterade än icke familjestyrda företag.  

Slutligen gjordes även en analys på endast de medelstora företagen där kontrollvariablerna 

gav en Adj.R2 på .23. Den oberoende variabeln var inte signifikant vilket gör att inget samband 

kan dras av denna analys. Därför förkastas här hypotes 1 och 2. 

Vår definition bygger på att familjen skall kontrollera företaget genom majoritetsägande och 

minst en familjemedlem i ledningsgruppen. För att kontrollera vår definitions betydelse gjordes 

även en analys på de företag som enbart betraktar sig som familjeföretag. Denna analys visade 

ingen signifikans.  
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5 Diskussion och slutsatser 
5.1 Slutdiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka om familjestyrande påverkade små och medelstora 

företags entreprenöriella orientering. Detta för att kunna förklara om ett företag är styrt av en 

familj, är mer eller mindre entreprenöriellt orienterade. Utifrån tidigare studier och teorier 

utformades två hypoteser som testade om det fanns ett samband eller inte mellan familjestyrda 

företag och entreprenöriell orientering.  

Studiens resultat visar att små familjestyrda företag är mer entreprenöriellt orienterade än 

icke familjestyrda samt att inget samband hittades för de medelstora företagen.  

 

 Hypotes 1: 

Familjestyrda 

företag är mer 

entreprenöriellt 

orienterade än icke 

familjeföretag. 

 

Hypotes 2: 

Familjestyrda 

företag är mindre 

entreprenöriellt 

orienterade än icke 

familjeföretag. 

 

Små och medelstora 

företag 
Förkastades Förkastades 

Små företag Accepterades Förkastades 

Medelstora företag Förkastades Förkastades 

Tabell 7. Sammanställning över hypoteser.  

 

De slutsatser vi kan dra utifrån vår studie, där hypotes 1 accepterades, är att familjens 

styrningen påverkar företagets entreprenöriella orientering. Vi kan även dra slutsatsen, där 

hypotes 1 enbart accepterades bland de små företagen, att storleken på företaget är viktigt för 

att hitta samband mellan familjestyrning och entreprenöriell orientering. Tidigare studier 

påvisar olika resultat huruvida det är positivt eller negativt för ett företags entreprenöriella 

orientering om det är familjestyrt (Nordqvist & Melin, 2010; Hall et al., 2001; Zahra, Hayton 

& Salvato 2004; Kellermanns & Eddleston 2006). Denna studiens resultat ger ytterligare 

fördjupning inom entreprenöriell orientering kopplat till familjeföretagande, genom att påvisa 

ett samband mellan entreprenöriell orientering och små företag. Vår hypotes 1 accepterades och 

därför stödjer denna studie tidigare forskning som visat att familjestyrda företag är mer 

entreprenöriellt orienterade än icke familjestyrda företag (Nordquist & Zellweger, 2010; 

Kellermans & Eddleston, 2006; Zahra, 2005). Hypotes 2 förkastades och stödjer därför inte 

tidigare forskning, som visat att familjestyrda företag är mindre entreprenöriellt orienterade än 

icke familjestyrda (Nordquist & Zellweger; 2010; Zahra, et al., 2004; Pittino et al. 2018). 

Vår studie har bidragit med kunskap om familjestyrda företag och entreprenöriell orientering 

bland svenska företag i tillverkningsbranschen. Detta är av intresse då det visat sig att 

entreprenöriell orientering skiljer sig mellan olika länder (Rauch et al., 2009). Genom denna 
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studie ger vi ytterligare empirisk bredd inom entreprenöriell orientering då det är få som 

undersökt detta bland svenska företag i tillverkningsbranschen.  

Vi tror att anledningen till att hypotes 1 accepterades kan ha en förklaring i huruvida 

familjens styrning och kontroll i företaget är tillräckligt stor för att påverka deras strategier. I 

små familjestyrda företag är det lättare att familjen, beslutsfattande och ledningen hänger 

samman och detta kan också påverka beslutsfattandet i företaget. I mindre företag är det lättare 

att skapa en arbetsmiljö bestående av lojalitet och samhörighet. Familjen som styr företaget har 

en större makt, vilket också kan leda till att deras kultur även genomsyrar företaget. Vd:n blir 

en kulturbärare som inspirerar företaget. Detta i sin tur skapar en flexibel organisationsstruktur 

där besluten bygger på förtroendet. I en organisation som bygger på förtroendet kan också 

beslutsvägarna bli kortare och förtroendet för varandra ökar. Detta kan därför vara en anledning 

att små familjestyrda företag är mer entreprenöriellt orienterade än icke familjestyrda.   

En annan förklaring till våra resultat, där hypotes 1 accepterades, är familjestyrda företags 

långsiktighet och stabilitet. Familjestyrda företag har oftast en vd som sitter längre på vd-posten 

än icke familjestyrda (Brundin et al., 2014). Stabiliteten skapar en trygghet där ledningen inte 

behöver lägga fokus på finansiella resultat. Det ger företaget utrymme att lägga mer resurser på 

deras entreprenöriella orientering. Familjestyrda företag är mer långsiktiga på grund av att de 

fokuserar på att företaget skall leva genom flera generationer (Zahra, 2005).  Denna 

långsiktighet ger företaget möjlighet att vara mer entreprenöriellt orienterade då de inte kräver 

avkastning på sina investeringar direkt utan det viktiga är att företaget förblir konkurrenskraftigt 

på marknaden. 

En orsak till att det inte gick att hitta något samband bland de medelstora företagen och att 

hypotes 2 förkastades kan vara att familjens påverkan på företaget blir mindre när företaget blir 

större och mer komplext. Enligt Miller (1983) är det inte enbart en individ som är 

entreprenöriell utan att hela företaget är det. I ett familjestyrt företag som karakteriseras av en 

entreprenöriell kultur är inte entreprenörskapet kopplat till någon enskild individ. Det är en 

egenskap som finns genom kollektiva sociala relationer och kulturer inom organisationen (Hall 

et al., 2001). 

 I större företag är det troligt att det är fler generationer inblandade, att ledningen består av 

både familjemedlemmar och icke familjemedlemmar. Vilket kan leda till en större och mer 

komplex ledning som gör att konflikter över företagets styrning kan uppstå (Craig & Lindsay, 

2002). Detta gör det svårare för familjen att påverka det strategiska arbetet. Ett större företag 

med fler anställda behöver även delegera mer och ha mer mellanchefer vilket gör att familjens 

kontroll blir mindre och påverkan av företagets strategier blir mindre tydlig. Detta leder till att 

företaget inte längre agerar i det centrum som Johannisson & Huse (2000) och Tagiuri & Davis 

(1996) visar i sina modeller. Familjen tar en mindre plats i företaget och de särskiljer sig inte 

längre från andra icke familjestyrda företag.  

Vi tror att en annan anledning till att vi inte hittar några samband i analysen över alla företag, 

både små och medelstora, kan bero på att det är en större heterogenitet bland dessa företag. Det 

är en stor skillnad på ett företag med 10 anställda och ett med 250 anställda. Detta skapar 

skillnader i både styrning och organisation bland dessa företag. Det kan vara en förklaring till 

att inga samband hittas när de analyseras tillsammans.  

Ytterligare en anledning till att hypotes 1 accepterades kan vara att i små företag är det lättare 

att fokusera på de interna resurserna. Enligt den resursbaserade teorin har företaget möjlighet 
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att skapa långsiktiga strategiska konkurrensfördelar för företaget (Barney, 1995). Företagets 

resurser inkluderar bland annat tillgångar, förmågor, organisatoriska processer, företagets 

utmärkande egenskaper, information och kunskap. I ett medelstort företag kan de interna 

resurserna flyta ut i mängden och de kan gå miste om de unika resurser som skapar 

konkurrensfördelar till företaget. Konsekvensen av detta blir att medelstora familjestyrda 

företag inte alltid lyckas organisera och ta till vara på sina resurser och den strategiska 

konkurrensfördelen går förlorad. Detta skapar en heterogenitet bland de familjestyrda företagen 

som lyckas organisera resurserna och de som inte lyckas. Vilket ytterligare kan vara en 

förklaring till att vi inte hittar något samband små och medelstora företag bland dessa i denna 

studie.   

 

5.2 Resultatreflektion 
Denna studie har studerat ett urval av tillverkande industrier i Sverige. Därför skall generella 

slutsatser utanför denna målpopulation göras med försiktighet. 

Den största andelen av svaren kom från små företag, på grund av detta kan de medelstora 

företagens resultat i analysen ge en missvisande bild. Det är svårt att hitta samband i en så pass 

liten mängd data. Om urvalet av medelstora företag hade varit större skulle samband ha kunnat 

hittas.  

Tre procent av respondenternas företag grundades för mellan tre och nio år sedan. Gällande 

frågan om innovation var om företaget de senaste fem åren har introducerat några nya 

produkter/tjänster på marknaden kan detta ha gett ett felaktigt resultat. De som endast funnits i 

tre år kan inte ha introducerat så många nya produkter de senaste fem åren. Även De som är 

under nio år kan ge ett felaktigt resultat, eftersom de är i en uppstartande fas och de behöver 

således vara mer innovativa och introducera nya produkter. 

 

5.3 Praktiska bidrag och rekommendationer 
Denna studies resultat visar att små familjestyrda företag är mer entreprenöriellt orienterade än 

icke familjestyrda. Den entreprenöriella orienteringen hjälper ett företag att identifiera och 

utforska möjligheter i deras omgivning, vilket gör företaget mer konkurrenskraftiga. Det blir 

därför intressant för icke familjestyrda företag att ta lärdom av de familjestyrda företagens 

styrning. En stabilitet i ledningen, långsiktiga mål och mindre formella organisationer är ett sätt 

som kännetecknar familjestyrda företag och som är positiv för den entreprenöriella 

orienteringen.  

Vår studie visar att storleken på företaget kan ha betydelse för hur familjens styrning 

påverkar företagets entreprenöriella förhållningssätt. Detta blir intressant för små familjestyrda 

företag som växer att fundera över hur de skall behålla familjens kultur och kontroll över 

företaget. För små företag med icke familjemedlemmar i ledningsgrupp eller på chefspositioner 

behöver den styrande familjen planera hur de ska lyckas bibehålla styrningen i företaget.   

Att involvera olika familjemedlemmar i företaget och på så vis förbereda dem för att i 

framtiden ta över företaget, är ett sätt som hjälper dem att bibehålla stabiliteten. 

Familjemedlemmarna lär känna kulturen i företaget och blir en del av organisationen. Att 

involvera fler familjemedlemmar och generationer i företaget gör att familjens kontroll stärks. 

Detta leder till att familjens kontroll även kan kvarstå när företaget växer.  
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Då vår studie inte visade något samband bland de företag som enbart betraktade sig som ett 

familjeföretag, utan det krävdes även ett majoritetsägande inom familjen samt en aktiv 

familjemedlem i ledningsgruppen för att ett samband skulle hittas. Genom vår studie visar vi 

att det är viktigt för små familjestyrda företag att inte enbart betrakta sig som ett familjeföretag, 

utan även ha familjemedlemmar i ledningsgruppen och att ha ett majoritetsägande i företaget. 

Familjens styrning får på så sätt verkligen genomslag på deras entreprenöriella orientering. 

Detta gör det intressant för de företag som ser sig som ett familjeföretag men som inte har 

kontroll över företagets styrning. Det kan finnas anledning att ha ett majoritetsägande i företaget 

samt en eller flera familjemedlemmar i ledningsgruppen. Detta för att familjen fortsatt skall ha 

kontroll och påverkan på styrningen av företaget.  

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Genom vår studie har vi funnit ett samband mellan entreprenöriell orientering och små företag. 

På grund av detta är ett förslag att göra en större undersökning i samma kontext på medelstora 

företag för att se om det finns något samband.  

Tidigare studier samt denna studie har undersökt entreprenöriell orientering i den svenska 

tillverkningsbranschen. Vi skulle tycka att det var intressant att undersöka hur familjestyrda 

företag påverkar ett företags entreprenöriella orientering både i andra branscher men också i 

andra länder.  

Denna studie visar att familjens styrning påverkar företagets entreprenöriella orientering. 

Därför hade det varit intressant att vidare undersöka i vilken grad antalet familjemedlemmar i 

ledningen samt andelen ägande av en och samma familj påverkar företagets styrning.  

Det finns inte någon homogen bild av vad som definierar ett familjestyrt företag i litteraturen. 

Det vore därför intressant att ytterligare undersöka hur definitionen av ett familjestyrt företag 

påverkar resultat på studier om företags entreprenöriella orientering. Vår valda definition 

bygger på att det krävs inflytande från den kontrollerande familjen i företaget för att deras 

speciella karaktärsdrag och värderingar skall kunna påverka deras entreprenöriella orientering. 

I vår studie hittades endast samband bland de företag som uppfyllde våra krav för att definieras 

som ett familjestyrt företag och ej bland de som endast betraktade sig som ett familjeföretag. 

Vi anser att det hade varit intressant att göra fallstudier på olika familjestyrda företag, för att få 

en djupare förståelse för hur definitionerna av ett familjestyrt företag påverkar effekterna av 

företagets styrning.  
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Bilaga 1 - Enkät 

 
 

Fråga Frågetext Svarsalternativ Skala
Typ av data: 

Primär/Sekundär

1 Vilket år grundades företaget? .. Intervall Sekundär

2

Med hänsyns till vårt företags 

produkter/tjänster är köpbeteendet bland 
våra kunder.

1. Lika bland våra produkter Intervall Primär

2

3

4

5

6

7 Stor skillnad bland våra produkter/tjänster

3

Med hänsyns till vårt företags 

produkter/tjänster är konkurrensen från 

andra företag i branschen

1. Lika bland våra produkter Intervall Primär

2

3

4

5
6

7 Stor skillnad bland våra produkter/tjänste

4

Med hänsyns till vårt företags 

produkter/tjänster är  marknadsvariationer 

och osäkerheter kring dem.

1. Lika bland våra produkter Intervall Primär

2
3

4

5

6

7 Stor skillnad bland våra produkter/tjänste

5
Vårt företag har de senaste fem åren  
introducerat ett stort antal nya 

produkter/tjänster.

1. Håller inte med Intervall Primär

2

3

4

5

6
7 Håller med

6
Vårt företag har genomfört stora 

förändringar av företagets produkter/tjänster
1. Håller inte med Intervall Primär

2

3
4

5

6

7 Håller med

7
Vårt företag föredrar att starkt betona 

forskning och utveckling (FoU)
1. Håller inte med Intervall Primär

2

3

4

5

6

7 Håller med
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Bilaga 2 - Följebrev 
 
Hej!   
 
Vi är två studenter, Angelica och Robin, som går Bygg och Fastighetsprogrammet på Högskolan i Halmstad. I 
samband med vår kandidatuppsats har ert företag blivit utvald att delta i vår enkätundersökning. Syftet med 
studien är att undersöka om familjeägande i svenska små och medelstora bolag påverkar ett företags 
entreprenöriella orientering. Vi skulle därför uppskatta om denna enkät nådde fram till någon som är aktiv i 
styrelsen/ledningsgrupp.   
 
Du som är aktiv i styrelsen/ledningsgrupp kan genom att besvara denna korta enkät bidra med viktig information 
för vår studie. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att genomföra. Vi vore väldigt tacksamma om 
du kunde besvara enkäten innan den 16 april.   
 
Vi vill även förtydliga att undersökningen avser att undersöka den generella entreprenöriella orienteringen av 
företaget och berör därför inte specifik företagsinformation. Vi behandlar studien enligt forskningsetiska riktlinjer.   
 
Givetvis får du som tack för besvarad enkät gärna ta del av studiens resultat.  
 
Nedan finner du länken till enkäten samt kontaktinformation vid eventuella frågor och funderingar, tack för din 
hjälp!   
 
#Länk# 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Angelica Gisslander och Robin Karlsson   
 
Mail: anggis15@student.hh.se robkar15@student.hh.se Telefonnummer Angelica: 0708-89 02 01 
Telefonnummer Robin: 0766-23 22 33 Handledare för vår uppsats: Jonas Gabrielsson Jonas Gabrielsson nås på 
mailadress: jonas.gabrielsson@hh.se 
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Bilaga 3 – Följebrev, påminnelse 
 
Hej!  
 
Vi bjöd under förra veckan in er till att delta i vår enkätundersökning och vi vill nu passa på att tacka er som tog er 
tid att besvara enkäten! Vi vill samtidigt påminna er som ännu inte besvarat enkäten att vi vore väldigt tacksamma 
om ni ville bidra till vår studie. 
 
Vi har sett att många valt att inte svara på enkäten då de inte är familjeföretag. Vi ser gärna svar från icke 
familjeföretag då vår studie är att jämföra familjeföretag och icke-familjeföretag med varandra. Vi har även valt att 
förtydliga vissa frågor som har, enligt vissa, svåra att förstå.  
 
Det är också viktigt att ni slutför enkäten genom att svara om ni är intresserade eller inte att ta del av studiens 
resultat. Detta för att vi ska kunna tillgodose era svar i studien.  
 
Vi är två studenter, Angelica och Robin, som går Bygg och Fastighetsprogrammet på Högskolan i Halmstad. I 
samband med vår kandidatuppsats har ert företag blivit utvald att delta i vår enkätundersökning. Syftet med 
studien är att undersöka om familjeägande i svenska små och medelstora bolag påverkar ett företags 
entreprenöriella orientering. Vi skulle därför uppskatta om denna enkät nådde fram till någon som är aktiv i 
styrelsen/ledningsgrupp.  
 
Du som är aktiv i styrelsen/ledningsgrupp kan genom att besvara denna korta enkät bidra med viktig information 
för vår studie. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att genomföra. Vi vore väldigt tacksamma om 
du kunde besvara enkäten innan den 16 april.  
 
Vi vill även förtydliga att undersökningen avser att undersöka den generella entreprenöriella orienteringen av 
företaget och berör därför inte specifik företagsinformation. Vi behandlar studien enligt forskningsetiska riktlinjer.  
 
Givetvis får du som tack för besvarad enkät gärna ta del av studiens resultat.  
 
Nedan finner du länken till enkäten samt kontaktinformation vid eventuella frågor och funderingar, tack för din 
hjälp!  
 
#Länk# 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Angelica Gisslander och Robin Karlsson  
 
Mail: anggis15@student.hh.se robkar15@student.hh.se Telefonnummer Angelica: 0708-89 02 01 
Telefonnummer Robin: 0766-23 22 33 Handledare för vår uppsats: Jonas Gabrielsson Jonas Gabrielsson nås på 
mailadress: jonas.gabrielsson@hh.se 
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Bilaga 4 - Resultat från enkät 
 

Fråga 1.  
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Fråga 4 
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Fråga 7 
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Fråga 10 
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Fråga 13 
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Fråga 15 
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Bilaga 5 - Korrelationsanalys 

  



 45 

Bilaga 6 - Regressionsanalys 
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