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Abstrakt 

 
Familjeföretag är en ständigt växande företagsform och står idag för hälften av allt 

företagande i Sverige. Familjeföretag har visat sig skilja sig från icke-familjeföretag i 

olika hänseenden, och dessa skillnader har forskats mycket kring. Bland annat har 

forskning visat att familjeföretag i mindre grad använder sig av finansiell information vid 

beslutsfattande än icke-familjeföretag, samtidigt som de visar sig prestera bättre än dem. 

Detta trots att finansiell information har påståtts vara ett viktigt underlag vid 

beslutsfattande för företag generellt. Detta väcker intresse för att undersöka hur 

familjeföretagare använder sig av finansiell information när de fattar beslut, och vilken 

roll den har. 

 

Syftet med studien är att utifrån familjeföretagarens perspektiv utforska användningen av 

finansiell information, genom att studera beslutsprocessen vid långsiktiga och 

återkommande satsningar som familjeföretagare ställs inför. Studiens forskningsfråga är 

därför hur familjeföretagare använder sig av finansiell information som underlag vid 

beslutsfattande. 

 

Genom att gå in i undersökningen med en abduktiv ansats, fungerar teorierna rationell 

beslutsteori, begränsad rationalitet och beslutsirrationalitet som inspirationskälla för att 

kunna hitta mönster och tendenser som pekar på hur familjeföretagare använder sig av 

finansiell information när de fattar beslut. För att kunna få en förståelse för detta, görs en 

kvalitativ undersökning baserat på semi-strukturerade intervjuer. 

 

Slutsatsen av denna studie är att användningen av den finansiella informationen påverkas 

av hur mycket familjeföretagsanda som finns i företaget, vilket förklaras av graden av 

öppenhet och behovet av kontroll. Större familjeföretagsanda bidrar till att den finansiella 

informationen används i mindre grad vid långsiktiga beslut, och i större grad vid 

återkommande beslut. Företag med mindre familjeföretagsanda tenderar att använda lika 

mycket finansiell information som icke-finansiell information vid både långsiktiga och 

återkommande beslut. 

 

Nyckelord: familjeföretag, finansiell information, användning, beslutsfattande  

 



 

Abstract 

 

Family firms are an ever growing business and now accounts for half of all employment 

in Sweden. Family firms have been found to differ from non-family firms in different 

aspects, and these differences have been studied a lot by researchers. For example, 

research has shown that family firms use financial information in decision-making in 

smaller extent than non-family firms, while they also appear to perform better than them. 

This despite the fact that financial information has been alleged to be an important basis 

of decision making for companies in general. This raises interest in examining how 

family entrepreneurs use financial information when making decisions, and what role it 

plays.  

 

The purpose with this study is that by the family entrepreneurs explore the use of 

financial information by studying the decision making for long term and recurring 

decisions that family entrepreneurs face. Therefore, the study research question is how 

family entrepreneurs use financial information as a basis for decision making. 

 

By entering the study with an abductive approach, the theories rational decision theory, 

bounded rationality and decision irrationality work as inspiration to find patterns and 

trend that point to how family entrepreneurs use financial information when making 

decisions. In order to gain an understanding of this, a qualitative study is made by using 

semi-structured interviews.  

 

The conclusion of this study is that the use of financial information is affected by how 

much family spirit exists in the firm, which is explained by the degree of transparency 

and the need of control. Larger family spirit contributes to that financial information is 

used to a lesser extent in long term decisions, and to a greater extent in recurrent 

decisions. Companies with smaller family spirit tend to use as much financial as non-

financial information on both long-term and recurring decisions.    

 

Keywords: Family firms, financial information, use, decision making 

  



 

Förord 

 

Det har varit tio intensiva veckor som arbetet har tagit att skriva. Det har varit både 

lärorikt, roligt och även hektiskt att få ihop arbetet så som vi vill ha det. Vi vill tacka vår 

handledare Eva Lövstål som varit ett stort stöd genom arbetets gång. Hon har bidragit 

med goda råd och kommentarer som gjort att vi kunnat tänka om och se det hela i ett 

annat perspektiv. Dessutom vill vi tacka Timurs Umans och Pernilla Broberg som bidrog 

med förslag på två familjföretag som har ställt upp i vår studie. Vidare vill vi tacka alla 

respondenter som ställt upp på intervju och givit oss värdefull information till studien. Att 

besöka olika familjeföretag och tagit del av deras organisation har varit mycket 

spännande. Slutligen vill vi även tacka våra familjer som har stått ut med att vi varit fullt 

upptagna under dessa veckor. 

 

 

Kristianstad, juni 2013 

 

 

 

 

 

 

Rebecka Dahlbom   Rebecca Olsson   
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien. I problematiseringen redogörs för 

tidigare forskning inom ämnet och ett forskningsgap läggs fram. Slutligen presenteras 

frågeställningen och syftet med studien. 

 

1.1. Bakgrund 

Familjeföretag är en ständigt växande företagsform och står idag för hälften av allt 

företagande i Sverige (Agebjörn, 2011). Ett familjeföretag är då definierat som att minst 

50 procent av kapitalet eller rösterna ägs av en person eller en familj (Emling, 2000). 

Ashok, Vijay och Nand (2008) presenterar att andelen familjeföretag i EU utgör 85 % 

och i USA 90 % av allt företagande enligt Pistrui, som definierar familjeföretag som att 

20 procent av kapitalet eller rösterna ägs av en person eller en familj. Den här studien 

fokuserar just kring familjeföretag och hur familjeföretagare använder sig av finansiell 

information vid beslutsfattande. 

Familjeföretag har visat sig skilja sig från icke-familjeföretag i olika hänseenden, och 

dessa skillnader har forskats mycket kring (Lee, 2006). Miller, Minichilli och Corbetta 

(2013) som undersökt vad det är hos familjeföretag som gör att de visar sig prestera bättre 

än icke-familjeföretag, kommer fram till att det är två kriterier i konstruktionen som 

oftast är uppfyllda. Ägandekoncentrationen är hög och företaget är litet eller medelstort. 

Dessa kriterier uppfylls ofta, då mindre familjeföretag är den största typ av företagssektor 

i många länder, inte minst i Sverige. Emling (2000) visar på att familjeföretag är mindre 

benägna att öka verksamhetens storlek då det inte finns något intresse för det, vilket 

bidrar till att majoriteten av familjeföretagen är mindre. Lee (2006) påstår vidare att 

familjeföretag vill behålla kontrollen inom företaget genom att inte ta in externa parter i 

ledningen. 

Förutom dessa två kriterier har familjeföretagets VD också oftast en god inblick i 

företaget och ledningen består till stor del av familjemedlemmar som gör att de är 

uppbyggda på ett särskiljande sätt. Familjeföretag som har gått i generationer medför en 

stor kunskapskännedom om företaget vilket är en viktig faktor för att man ska kunna 

driva ett företag på ett framgångsikt sätt (Igelström, 2008). Kunskapen och de kontakter 

som knutits under företagstiden är värdefulla faktorer som snabbt skulle kunna ändra 

verksamhetens förutsättningar om det skulle säljas till någon utomstående.  
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Annan forskning har diskuterat de viktiga emotionella värdena som är vanligt 

förekommande i familjeföretag (Astrachan & Jaskiewicz, 2008). De kommer fram till att 

emotionella intäkter som rykte, familjeinvesteringar och familjerelationer har ett stort 

värde som borde tas hänsyn till tillsammans med det finansiella värdet, liksom de 

emotionella kostnaderna som familjekonflikter, stress och rivalitet som kan sänka värdet 

(Astrachan & Jaskiewicz, 2008).  

Dessa skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag i organisationsstruktur och 

sitt val att driva verksamheten väcker intresse för att ytterligare utforska 

familjeföretagens säregna drag. Då de utmärker sig för att fokusera långsiktigt och på 

icke-finansiella mål blir det därför intressant att undersöka den finansiella informationens 

roll för familjeföretag. Den finansiella informationen kommer att belysas genom att 

fokusera på dess användning vid beslutsfattande. Då det långsiktiga tänket är generellt 

prioriterat av familjeföretagare, ska fokus ligga på när, varför, av vem den finansiella 

informationen används i beslutsprocessen och vad den utgörs av kring långsiktiga och 

kortsiktiga beslut. 

Definitionerna på vad ett familjeföretag är många, och kommer till utryck både kvalitativt 

och kvantitativt. Den definition som är betydande för studien är att familjeföretagen som 

ska undersökas består av familjemedlemmar med befogenhet över familjeföretagets 

långsiktiga satsningar. De intervjuade familjeföretagarna måste därför ha stort inflytande 

över hur familjeföretaget ska styras. Det är alltså inte av största vikt att 

familjemedlemmarna har ägarmajoritet, utan det är familjemedlemmarnas inflytande som 

bestämmandebefogenhet som är det viktigaste. 

 

Samuelssons (1999) licentiatavhandling presenterar Litzs (1995) definition på ett 

familjeföretag, som passar väl in på studiens sätt att se på familjeföretag: 

 

A business firm may be considered a family business to the extent that its 

ownership and management are concerned within a family unit, and to the extent 

its members strive to achieve and/or maintain intra-organizational family based 

relatedness. 

(a.a., s. 103) 
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1.2. Problematisering 

Familjeföretag kan, baserat på resonemanget ovan, beskrivas som relativt framgångsrika 

och säregna i sitt sätt att styra företaget, samtidigt som tidigare forskning också visat på 

att familjeföretag i mindre utsträckning använder sig av finansiell information som 

underlag vid olika typer av beslut (Samuelsson, 1999), samt att de påstås fokusera mindre 

på finansiella mål än icke-familjeföretag (Chrisman et al. 2006: Stockmans, 2010). 

Frågan som fortfarande är delvis obesvarad är hur just familjeföretagare agerar i 

praktiken och hur användningen av den finansiella informationen ser ut. 

Finansiell information definieras av Codija (2013) som information från ekonomisystem 

som manager förlitar sig på vid beslutsfattande. Den finansiella informationen presenteras 

således ofta i budgetar, kalkyler och redovisningsrapporter. Finansiell information är ett 

brett begrepp som i denna studie kommer att definieras på ett liknande sätt som Codjia 

(2013) väljer att definiera det. Det är information som finns i årsredovisningar, olika 

budgetar och andra rapporter som ekonomisystemen producerat, dvs. så väl extern 

information som intern information.   

Ekonomisystem är ett återkommande begrepp som används i samband med finansiell 

information, vilket översätts med Accounting information system (AIS). Anledningen till 

detta är att den finansiella informationen oftast finns presenterad i olika typer av 

ekonomisystem som i stor grad de större företagen använder sig av idag. Den engelska 

översättningen, AIS, har fått följande definition av Nejadhosseini Soudani (2012): 

 

”AIS is the whole of the related components that are working together to collect, 

store and disseminate data for the purpose of planning, control, coordination, 

analysis and decision making” 

 (a.a., s. 136) 

Den forskning som finns kring finansiell information som underlag vid beslutsfattande 

för företag generellt har visat på två olika resultat. Å ena sidan har forskare bevisat att 

den finansiella informationen spelar väldigt liten roll vid företagsbeslut (García, 2013: 

Hall, 2010). Å andra sidan menar andra forskare att den finansiella informationen spelar 

en betydande roll när beslut ska fattas (Miculescu & Miculescu, 2012: Nejadhosseini 

Soudani, 2012).  
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För att ta reda på vilken roll den finansiella informationen spelar vid finansiella beslut 

som berör olika investeringar har García (2013) sammanfattat forskningen hitintills som 

att ha fokuserat mycket kring antagandet att individer har rationella förväntningar och 

använder sig av all relevant tillgänglig information som finns kring företaget för att fatta 

olika beslut. Detta antagande kan dock ifrågasättas. Bland annat tar Lindvall (2009) upp 

att beslutsfattandeprocessen har blivit mer komplex och informationsrik. Fler aspekter än 

just den finansiella måste beaktas, och detta sätter en annan förväntning på aktören. Det 

rena ekonomiska kalkylerandet får mindre betydelse samtidigt som aktörens kunskap och 

kommunikation blir allt mer viktiga inslag i beslutsprocessen (Lindvall, 2009). 

Även García (2013) presenterar ett antal forskare, bl.a. Thaler, Rabin och Shleifer som 

visar på att den finansiella informationen faktiskt spelar liten eller ingen roll i praktiken i 

många finansiella beslut. Beteendeforskning visar på att psykologiska element spelar en 

viktig roll vid finansiella beslut och sätter då värdet av den finansiella informationen på 

fråga (García, 2013). Detta har även Hall (2010) kommit fram till när det gäller små och 

hierarkiskt platta organisationer. Han kommer fram till att denna typ av företag gör att 

företagsledningen baserar sina beslut mer på dennes personliga upplevelser och 

kännedom om företaget, än på finansiell information. Han diskuterar även att mycket 

annan information inom företaget och yttre påverkansfaktorer ligger till grund för olika 

företagsbeslut som företagare gör (Hall, 2010). Samtidigt diskuterar Miculescu och 

Miculescu (2012) att den finansiella informationen har kommit att spela en allt större roll 

för företagen, då den hjälper till att bidra med information för att förbättra planering och 

kontroll, få en bra bild över företaget, skapa värde och för att fatta olika typer av 

investeringsbeslut.  Nejadhosseini Soudani (2012) kommer fram till att tillgängligheten 

till den finansiella informationen var en viktig faktor som påverkade ett företags 

finansiella resultat. Även Knezevics, Stankovics och Tepavacs (2012) forskning visar att 

finansiell information som finns tillgänglig i redovisningsinformationssystem (direkt 

översättning av engelskans Accounting Information System, AIS) utgör en betydande roll 

som underlag för att företaget ska bli framgångsrikt och för att hjälpa familjeföretagaren 

att fatta rätt beslut. De presenterar dock inga resultat som visar hur mycket den finansiella 

informationen egentligen används. Äldre studier kring användning av finansiell 

information gjord av Bergström och Lumsden (1993) presenterar en studie gjord av 

Khandwalla som visade på att ju mer komplext ett företag är, desto mer används den 

finansiella informationen vid företagsstyrning. 
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Angående forskning kring AIS, som är ett ekonomisystem som innehåller finansiell 

information, har forskning resulterat i inte mindre än 395 artiklar i 18 relevanta journaler 

berör detta ämne (Ferguson & Seow, 2011). Författarna som granskat dessa artiklar under 

åren 1999-2009 kommer fram till att artiklar inom ämnet ökar konstant, och att de har 

gått från att utveckla modeller och bygga på teknisk fakta till att testas av existerande 

psykologiska och ekonomiska teorier. (Ferguson & Seow, 2011). Detta går i linje med 

vad Nejadhosseini Soudani (2012) diskuterar i sin forskning, nämligen att AIS nuförtiden 

används mer av företagsledningen för att nå upp till satta mål och till uppföljning. Förr 

användes systemen mer i syfte att summera, validera och spara finansiell data som 

berörde olika finansiella transaktioner.  

Här finns alltså en motsägelse kring användning av finansiell information som detta 

arbete kommer att fokusera kring. Eftersom familjeföretag utgör en så pass stor del av 

antalet företag och de visar sig prestera väldigt bra, är det relevant att undersöka hur 

familjeföretagare egentligen använder sig av sin finansiella information vid 

beslutsfattande. Eftersom mindre och medelstora företag, som till stor del är 

familjeföretag, använder sig av AIS i mindre omfattning än stora företag, är det relevant 

att studera hur beslutsfattandet går till i praktiken, och vilken roll den finansiella 

informationen egentligen spelar för företagsledaren. Forskning antyder just på att 

företagsledaren i mindre företag har bättre koll på hur företaget fungerar och därmed 

grundar beslut mer baserat på kunskapen som företagsledaren innehar (Hall, 2010: 

Alpenberg & Karlsson, 2005). 

Hiebl (2012) som studerat tidigare forskning tillgänglig om familjeföretag, kommer fram 

till att det enda forskningen kunnat bevisa hitintills är att familjeföretag i mindre 

utsträckning har ekonomiavdelningar med ekonomiansvariga. Detta bidrog till att 

företagsledningen grundar många av sina beslut på annat än finansiell information (Hiebl, 

2012). Emling (2000) poängterar den bristande forskningen kring familjeföretag i sin 

avhandling, och diskuterar att den beror på att familjeföretag är svåra att definiera. De 

finns t.ex. inte kategoriserade hos SCB, och blir därför mer komplicerade för forskare att 

basera sina studier på (Emling, 2000). Även Hall (2010) nämner i sin studie att det finns 

lite forskning kring den finansiella informationens användning vid beslutsfattande kring 

små och medelstora företag.  

Att dessa två områden är tämligen outforskade gör att resultaten från detta arbete kommer 

att bidra till en bättre bild över hur viktig eller oviktig den finansiella informationen 



13 
 

egentligen är när familjeföretagare ska fatta beslut i praktiken. Dessa två brister inom 

forskningslitteraturen gör att studiens forskningsfråga kommer fylla en del av 

forskningsgapet som existerar. Forskningsämnet har också gått mer till att fokusera på 

individer och deras användning av finansiell information vid beslutsfattande, och det är 

just i detta område denna studie placerar sig. Bland annat poängterar Lindvall (2009) 

individen som väldigt central vid informationsanvändning, då dennes kunskap och 

tolkning av informationen har större betydelse än informationen i sig. Genom att utgå 

från beslutsfattandeteorier kommer en förståelse att utvecklas för familjeföretagarens 

beslutsprocess. Besluten som kommer studeras är både de långsiktiga och de 

återkommande.  

 

1.3. Frågeställning 

Hur används den finansiella informationen av familjeföretagare som underlag vid 

beslutsfattande? För att få svar på denna fråga kommer den delas upp i ett antal delfrågor 

som berör den finansiella informationens roll i olika beslutsprocesser: 

När används den? 

Varför, alltså i vilket syfte, används den? 

Av vem används den? 

Vad utgörs den av? 

 

1.4. Syftesformulering 

Syftet med studien är att utifrån familjeföretagarens perspektiv utforska användningen av 

finansiell information, genom att studera beslutsprocessen vid långsiktiga och 

återkommande satsningar som familjeföretagare ställs inför. Med fokus på användning 

kommer den finansiella informationens betydelse i processen att utforskas. På detta sätt 

kommer studien bidra med en förståelse för vilken roll den finansiella informationen har 

för familjeföretagaren i praktiken. Detta kommer utgöra underlag för att få svar på när, 

varför, av vem den finansiella informationen används, och vad den utgör i 

beslutsprocessen.  
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1.5. Disposition 
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel presenteras valet av forskningsfilosofi. Därefter läggs valet av 

forskningsansats fram, samt valet av teorier som studien kommer använda sig av. 

Slutligen diskuteras den valda forskningsmetod som kommer användas i studien. 

 

2.1. Forskningsfilosofi  

Syftet med studien är att utforska den finansiella informationen användning utifrån 

familjeföretagarens perspektiv, genom att studera beslutsprocessen vid långsiktiga och 

återkommande satsningar. Den finansiella informationens roll kommer att utforskas 

genom att svara på när, varför, av vem den finansiella informationen används, och vad 

den utgör i beslutsprocessen. 

 

Då studien kommer ge svar på hur familjeföretagaren resonerar och agerar kring beslut 

som berör företaget kommer den vetenskapliga ansatsen vara av hermeneutisk natur. 

Denna filosofi kännetecknas av att den förklarar mänskliga beteenden, och ser människor 

som unika varelser (Bryman & Bell, 2011). Då studien är tänkt att bidra med förståelse 

för individers beteende, är det viktigt att man inte utgår helt från teorier och på så sätt 

begränsar sig i sitt sätt att tolka familjeföretagarens beteende (Alvesson & Sköldberg, 

1994). Istället kommer familjeföretagarens svar att kunna tolkas och förstås bättre med 

hjälp av övergripande teorier, men inte i syfte att kategorisera dem helt under en specifik 

teori (Alvesson & Sköldberg, 1994). Denna filosofi kommer vara den bästa 

utgångspunkten vid en kvalitativ undersökning, då den ger utrymme för tolkning av de 

svar som respondenterna kommer att ge.  

 

2.2 Forskningsstrategi 

Den vetenskapliga forskningsstrategin kommer att vara abduktiv. Detta är en 

kombination av induktiv och deduktiv, eftersom man undersöker verkligheten liksom 

man gör vid induktiv ansats, men tar även hänsyn till teori liksom deduktionen gör 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Abduktion innebär alltså att verkligheten kan uppfattas 

med hjälp av tidigare teorier inom ämnet, men inte för att stämpla det studerade med en 

teori. Istället används tidigare teorier som en inspirationskälla för att kunna hjälpa till att 

finna mönster och få förståelse för verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 1994). De 

beslutsteorier som presenteras kommer därför fungera som hjälpmedel till att förstå 
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familjeföretagarens agerande och beteende i beslutsprocessen. Med hjälp av 

beslutsteorier som inspirationskälla kommer det vara lättare att hitta tendenser som pekar 

på hur familjeföretagare fattar beslut i praktiken. En abduktiv ansats passar bäst i denna 

studie, då den är tänkt att vara explorativ. För att den ska kunna vara det, ska tidigare 

teorier inom ämnet inte ses som de enda rätta att koppla studiens empiri till. En induktiv 

ansats hade varit svårare eftersom det då inte funnits någon förkunskap om olika 

beslutsteorier. Då forskningsfrågan enklast besvaras genom att undersöka 

familjeföretagarens beslutsprocess, bör en förkunskap om dessa teorier ligga till grund. 

Däremot är tanken inte att kopplingar ska göras enbart till nämnda beslutsteorier såsom 

deduktionen förespråkar, utan mer öppna tolkningar av empirin, med möjligheter till att 

finna egna tänkbara teorier, känns mest lämpligt för studiens syfte. Ur ett hermeneutiskt 

synsätt beskrivs abduktion som en tolkning av fakta som man redan har viss förförståelse 

av (Alvesson & Sköldberg, 1994). Detta uttryck förklarar väl studiens val, eftersom 

tanken är att kunna tolka mönster som går att koppla till en teori i det observerade. Dessa 

tolkningar kommer vara till hjälp för att sedan utveckla en egenutvecklad teorimodell 

som fångar familjeföretagarens beslutsprocess.  

 

2.3. Teoretiskt perspektiv 

Att hitta teorier som förklarar hur individer använder sig av finansiell information som 

underlag vid beslutsfattande är svårt, då det inte verkar finnas en utvecklad teori kring 

just detta. Däremot existerar det teorier som förklarar på vilket sätt individer använder sig 

av tillgänglig information vid beslutsfattande mer generellt. Välkända beslutsteorier inom 

detta område är rationell beslutsteori, begränsad rationalitet samt beslutsirrationalitet. 

Dessa övergripande teorier utgör en bra inspirationskälla för att förstå hur finansiell 

information faktiskt används i praktiken.  

 

2.4. Forskningsmetod 

Då studiens syfte är att utforska användningen av den finansiella informationen i 

beslutsprocesser krävs en djupare förståelse för familjeföretagares agerande. Denna 

förståelse är svår att uppnå genom en kvantitativ undersökning. Valet av forskningsmetod 

är därför kvalitativ. Att studien är kvalitativ innebär att studiens resultat kommer bidra till 

att förstå familjeföretagarens val, inte att förklara detta. Eftersom studien inte är ute efter 

att kategorisera svar och hitta statistiska samband och kausalitet, är en kvantitativ studie 
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inte att föredra. Genom att istället använda en kvalitativ metod i form av intervjuer för att 

komma fram till ett resultat, ger det kvalitativa underlaget utrymme för tolkning och 

förståelse (Bryman & Bell, 2011).  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel förklaras användning utifrån olika aspekter. Vidare presenteras tre teorier 

kring beslutsfattande. Forskning kring hur familjeföretag driver sin verksamhet och fattar 

beslut presenteras. Därefter förklaras familjeföretagens beslutsfattande med hjälp av 

teorierna, och slutligen presenteras analysmodellen. 

 

3.1. Informationens olika användningsområden 

Användningen studeras utifrån fyra olika delfrågor, nämligen när, varför, av vem den 

finansiella informationen används, och vad den utgör i beslutsprocessen. Med 

användning syftas till hur den finansiella informationen behandlas av familjeföretagare då 

den finns tillgänglig antingen via ett ekonomisystem eller i form av diverse rapporter, 

kalkyler och budgetar.  

Det finns olika användningsområden av finansiell information. Lindvall (2009) tar upp 

användning på tre olika områden. För det första, används finansiell information för att 

mäta och kontrollera i verksamheten. Detta kan kopplas till ekonomistyrning, då det 

innefattar bland annat budgetering och redovisning (Lindvall, 2009). För det andra, 

används finansiell information för att skapa och förstärka uppmärksamhet i 

verksamheten. Detta bidrar många affärssystem till idag, då information lätt kan mätas 

och på så vis uppmärksammas av hela organisationen. Denna användning beskriver 

Lindvall (2009) som problematisk, då för mycket överflödig information kan bidra till 

minskad uppmärksamhet. Det tredje användningsområdet är för att lösa problem, välja 

och besluta i verksamheten. Detta har blivit allt svårare då framförallt den finansiella 

informationen har blivit överflödig och mer komplex. Lindvall diskuterar användningen 

utifrån programmerade och icke-programmerade beslut. Vid programmerade beslut, 

används den finansiella informationen för att räkna fram det bästa beslutet. Vid icke-

programmerade beslut får den finansiella informationen mindre betydelse, då flera 

aspekter måste tas hänsyn till. Kommunikation och pedagogik får här en större betydelse 

(Lindvall, 2009).  

Richards-Gustafson (2013) beskriver programmerade och icke-programmerade beslut 

med hjälp av en vidare bemärkelse av information, som innefattar både finansiell och 

icke-finansiell. Programmerade beslut som beslutsfattaren fattat i tidigare situationer, är 

återkommande beslut där det finns riktlinjer och regler man följer och som inte kräver 
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större diskussioner eller informationsunderlag för att fatta. Vid icke programmerade 

beslut finns däremot inga riktlinjer att följa och beslutet har en högre osäkerhet. Beslut 

med högre osäkerhet kräver större engagemang, mer informationsunderlag och tar längre 

tid att fatta, för det är beslut som kräver identifierade lösningar med diskussioner och 

analyser (Richards-Gustafson, 2013). 

Ramberg (1997) pratar om finansiell information i form av mått, och att den används 

främst för att reducera osäkerhet i beslutssituationer. Han menar att mängden som krävs 

beror på osäkerheten som råder i beslutssituationen. Ett annat användningsområde är 

finansiell information som underlag för planering och uppföljning inom exempelvis 

budget, ansvar och belöning (Ramberg, 1997).  

Jansson (1992) skriver om hur företagare använder sig av investeringskalkyler, och delar 

upp användningen i två kategorier. Den kognitiva kategorin använder kalkyler för att få 

reda på konsekvenser och skillnader mellan olika ekonomiska alternativ. Denna kategori 

kan kopplas till hur Lindvall och Ramberg förklarar användning av finansiell information 

vid beslutsfattande. Den andra kategorin som han kallar den kommunikativa kategorin, 

använder kalkyler för att ekonomiskt motivera handlingar och ge andra den kunskap som 

behövs för att de ska kunna agera (Jansson, 1992). Ett exempel som nämns är att 

kreditföretag behöver se finansiell information för att vilja finansiera företaget i fråga.   

Studiens sätt att se på användning kan kopplas till hur Lindvall, Ramberg och Jansson på 

olika sätt beskriver användningen som ett sätt att lösa problem, välja och besluta i 

verksamheten. De typer av beslut som kommer åsyftas är de programmerade och icke-

programmerade besluten, såsom Lindvall (2009) beskriver dem. Rambergs (1997) 

beskrivning av användning för att reducera osäkerhet indikerar på att användningen 

kommer se olika ut beroende på om beslutet är icke-programmerat eller programmerat, då 

de innebär olika mycket osäkerhet. 

Resterande ovan presenterade användningsområden ligger inte o fokus för studien, då den 

främst inriktar sig på att hitta användningen av finansiell information i beslutsprocessen 

hos familjeföretagare. Dock är det möjligt att respondenterna kommer att svara att de 

använder den finansiella informationen inom andra områden. På grund av att studien har 

en abduktiv ansats och är ute efter att förstå användningen genom semistrukturerade 

intervjuer med utrymme för att komma ifrån ämnet, kommer resterande 

användningsområden möjligtvis kunna kopplas till svaren respondenterna ger. På så vis 

underlättar dem analysen och förståelsen kring ämnet.  
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3.2. Teorier och modeller kring beslutsfattande 

Då studiens fokus ligger på användningen av den finansiella informationen vid 

beslutsfattande, ligger vikten på att identifiera ett eventuellt handlingsmönster med 

koppling till nedanstående teorier. Efter att ha studerat tidigare forskning som berör hur 

finansiell information används som beslutsunderlag hos företag generellt, har tre olika 

beslutsteorier identifierats som kan förklara familjeföretagarens val av användning. 

Teorierna kommer bidra till att lättare identifiera eventuella mönster i familjeföretagarens 

beteende. 

Det finns två olika typer av beslutsteorier. Den första typen är den normativa 

beslutsteorierna syftar till att föreskriva hur en individ eller ett företag bör fatta beslut för 

att handla rationellt. Här faller den rationella beslutsteorin in. Den andra typen av 

beslutsteori är den deskriptiva, som förklarar hur människor faktiskt agerar vid 

beslutsfattande. Den är mer kopplad till beslutsirrationalitet och begränsad rationalitet 

(NE, 2013).  

 

3.2.1. Rationella beslut och informationsanvändning 

Den rationella beslutsteorins centrala betydelse är att individer har förmågan att handla 

helt rationellt. Den bygger på fyra antaganden. Det första är att individen har klara mål. 

För det andra har individen full information rörande potentiella alternativ, och förstår 

konsekvenserna av dessa. Det tredje antagandet är att individen har möjlighet att 

rangordna alternativen. Det sista antagandet är att man väljer det bästa alternativet för att 

nå sitt mål (Jacobsen & Thorsvik, 2008: Citroen, 2011). Användningen visar sig i den 

rationella beslutsteorin genom att den reducerar osäkerheten. Man använder sig av all 

extern och intern information som finns tillgänglig.  Citroen (2011) har kommit fram till 

denna modell som beskriver den rationella beslutsprocessen. 
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Figur 3.1 Rationell beslutsprocess  

(Modell från: Citroen, The role of information in strategic decision-making, s.496, 2011) 

Denna modell förenklar verkligheten genom att säga att den är lätt att uppfatta av 

beslutsfattaren, och att denne tar rätt beslut baserat på hur verkligheten ser ut (García, 

2013). Modellen användes mycket i tidigare forskning kring företags och individers 

beslutsfattande, men har visat sig anta alltför simpla omständigheter. Verkligheten är 

komplex och ständigt förändrande, och individer har visat sig att inte handla så som 

teorin föreskriver (García, 2013).  

 

3.2.2. Begränsad rationalitet och informationsanvändning  

Kalantari (2010) redogör för Herbert Simons forskning kring begränsad rationalitet som 

utvecklades i protest mot den rationella beslutsteorin som han upplevde var allt för 

orealistisk. Han menade på att beslutsfattare inte kan vara helt rationella på grund av att 

de inte kan ha perfekt kontroll över varken omvärldsfaktorer eller över sin mentala 

kapacitet. Tid och kostnader för informationsinhämtning är också begränsningar för att 

kunna handla helt rationellt. Begränsad rationalitet kommer därför leda till 

tillfredställande beslut som inte behöver vara det mest optimala (Kalantari, 2010). 

Jakobsen och Thorsvik (2008) beskriver begränsad rationalitet med att den kännetecknas 

av att individer eftersträvar ett rationellt handlande, men begränsningar i förståelse och 

informationsbearbetning förhindrar detta. Människan har inte kapacitet att behandla all 

tillgänglig information, vilket gör att man väljer bort för komplex information och går 
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istället på grova tumregler. Människan väljer också information i större grad som 

bekräftar ens antaganden (Jakobsen & Thorsvik, 2008). 

Om man gör en jämförelse med Figur 3.1 som beskriver rationellt beslutsfattande, så är 

skillnaden med en begränsad rationalitet att informationsinhämtningen inte är lika 

omfattande. All information finns fortfarande tillgänglig, men tid, kostnad och kunskapen 

hos beslutsfattaren gör att all information inte kan tas med i beräkningarna. De streckade 

pilarna i Figur 3.2 symboliserar dessa begränsningar. Steg E, där konsekvenserna 

utvärderas, är mindre omfattande på grund av svårigheter med detta då en beslutsfattare 

omöjligt kan vara helt rationell enligt teorin. Detta visas också med hjälp av den 

streckade linjen runt steg E i Figur 3.2. Då steg E görs i mindre omfattning leder det till 

att beslutsfattaren inte ifrågasätter sitt val och gör då heller inga djupare funderingar kring 

alternativa val. Därav försvinner också feedbacken som existerar i den rationella 

modellen Figur 3.1. Om man kopplar teorin till forskningen kring användning, skulle 

detta innebära att informationen används i beslutsprocessen i begränsad omfattning. Detta 

på grund av att tiden, kostnaden och den begränsade möjligheten för individer att 

behandla all kunskap hade gjort det omöjligt att ta in all information. 

Figur 3.2 Begränsad rationalitet 

(Baserad på: Citroen, The role of information in strategic decision-making, s.496, 2011) 

Hall (2010) diskuterar att det är oförståelse för information som ligger till grund för 

mycket av individers handlande. Hall (2010) diskuterar att när informationen är för 

komplex blir förståelsen för informationen inte tillräcklig. Individer väljer istället att luta 

sig mot det man redan har förståelse för och grundar inte beslut på ytterligare 
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information. Forskarna Malhotra et al, Rubinstein och Iyengar et al. har kommit fram till 

att information som finns tillgänglig när individer ska fatta beslut oftast är för komplex 

och för överflödig. Detta bidrar till att den blir svår att förstå och tolka (García, 2013). 

 

3.2.3. Beslutsirrationalitet och informationsanvändning  

Teorin om beslutsirrationalitet har utvecklats av Brunsson, som likt Herbert Simon 

kritiserar den rationella beslutsmodellen. Han påstår att rationella beslutsprocesser skapar 

tvivel och osäkerhet vid bedömning och värdering av olika alternativ (Hatch, 2002). Att 

beakta positiva och negativa konsekvenser med de olika alternativ som beslutsfattaren 

står inför gör att denne kommer känna sig osäker på om rätt alternativ valts, vilket i sin 

tur leder till att motivationen och engagemanget sjunker. Istället presenterar Brunsson tre 

steg som beslutsfattare bör följa, och som också verkar vara den modell som 

beslutsfattare agerar enligt i praktiken (Hatch, 2002) 

 

Figur 3.3. Beslutsirrationalitet 

(Från Hatch, Organisation: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s.312, 

2002) 

Beslutsirrationalitet och dess tre steg presenteras inte på detta vis i någon forskning som 

studerats. Istället diskuterar forskningen irrationellt handlande, genom att påstå att 

beslutsfattaren väljer att inte använda sig av all den information som finns att tillgå. Den 

information som väljs baseras på faktorer som personliga upplevelser, känslor, kunskap 

Analysera ett fåtal alternativ; och det är bäst om bara ett av 
dessa accepteras. 

Enbart beakta de positiva konsekvenserna av det alternativ 
som förespråkas.  

Undvika att på förhand formulera målen och i stället låta de 
konsekvenser man förutser av det alternativ som förespråkas 

utgöra grunden för beslutet. 
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och förtroende. Detta kan kopplas till de tre stegen som Brunsson presenterar, eftersom 

det alternativ som väljs påverkas av psykologiska faktorer. Alternativet som väljs är 

beroende av den information den grundar sig på, vilket alltså enligt forskningen är 

information som speglas av beslutsfattarens personlighet. Eftersom information väljs ut 

som går i linje med beslutsfattarens egna preferenser och bortser från sådan information 

som går i konflikt med dessa, leder detta till ett alternativ som bygger på mycket 

psykologiska faktorer (García, 2013). 

García (2013) diskuterar vidare att den senaste forskningen kring beslutsfattande tar upp 

perspektivet irrationellt handlande, som menar på att individer handlar mer irrationellt 

och att information som underlag inte har så stor vikt vid beslutsfattande. Istället är det 

mycket psykologiska element som påverkar användningen av information och hur 

individer väljer att handla. Forskaren Hall (2010) poängterar att ju större interaktion man 

har med företagets aktiviteter, i desto mindre utsträckning använder man sig av finansiell 

information.  

Ett exempel på sådant psykologiskt element som påverkar användningen av finansiell 

information är förtroende. García (2013) redogör för Akerlofs och Shillers resultat som 

visar att självförtroende är en viktig faktor och detta tillstånd hos individer påverkar 

användningen av information som kan vara beslutsunderlag. Man har ett allt för gott 

självförtroende och värderar sin egen kunskap högt.  

Förtroende innefattar även förtroendet hos individer som står beslutsfattaren nära. Hatch 

(2002) förklarar att makt ofta existerar mellan aktörer som har starka relationer till 

varandra. Här diskuterar bland annat Hong et al. och Brown et al. att personer med låg 

ekonomisk utbildning och låg inkomst i större grad lyssnar till vad närstående individer 

säger, än använder sig av specialistrådgivare och finansiell information vid finansiella 

beslut (García, 2013).  Detta kan i vissa fall leda till fel beslutsfattande vilket i sin tur 

påverkar företaget. Även Bonabou tar upp att det finns en alltför hög tillit till 

informationen som ett beslut grundar sig på. Beslutsfattaren väljer alltså att bortse ifrån 

eventuella osäkerheter i trovärdigheten i siffrorna (García, 2013).  

 

3.3. Beslutsfattande i familjeföretag 

För att få en förståelse för hur beslutsfattande går till i familjeföretag, hjälper tidigare 

forskning till med att få en uppfattning kring hur familjeföretag gör sina strategiska val. 
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Tong (2008) presenterar två olika sidor som tidigare forskare tagit när det kommer till 

fördelar och nackdelar med hög koncentration av familjemedlemmar i ledningen. Den 

ena sidan argumenterar för att de mindre aktieägarna vid familjeföretag som aktiebolag, 

får lida för familjemedlemmarnas utnyttjande av sin höga ägarandel för privat vinning. 

Den andra gruppen däremot, som har fått flest anhängare, visar att en hög andel 

familjemedlemmar i ledningen leder till mer satsningar på långsiktiga investeringar och 

sitt rykte, varför mindre fokus ligger på höga finansiella resultat och hög tillväxt. 

Lees (2006) studie styrker den andra gruppens argument, nämligen att framgången hos 

familjeföretag beror på att de fokuserar på att prestera bra ur ett långsiktigt perspektiv 

eftersom de även har kommande generationer i åtanke. Icke familjeägda företag, med en 

oftast externt rekryterad VD, har mer fokus på att prestera goda resultat kortsiktigt (Lee, 

2006). 

Vidare har Chrisman, Chua och Memili (2011) funnit skillnader mellan familjeföretag 

och icke-familjeföretag när det kommer till outsourcing. De fann i sin studie att 

familjeföretag var mindre benägna till att lägga ut tillverkning eller tjänster externt. De 

valde hellre att varan skulle tillverkas eller att tjänsten skulle finnas inom företaget eller 

inom orten som företaget var verksamt i (Chrisman et al. 2011). Dessa strategiska val 

som karakteriserar familjeföretagare indikerar att det inte alltid är det billigaste och mest 

lönsamma alternativet som väljs när företaget ska fatta olika beslut, utan det är istället 

mer värn om familjeföretagets icke-finansiella mål som fokuserar på ett långsiktigt 

perspektiv 

Forskningen verkar antyda på att beslutsfattandet i familjeföretag i mindre grad påverkas 

av finansiell information jämfört med icke-familjeföretag. Familjeföretagare har istället 

mer kunskap om företaget och marknaden de är verksam i, vilket de lägger större vikt på 

vid långsiktiga satsningar, enligt Sirmon och Hitt (Hiebl, 2012). Familjeinvolvering och 

influenser är alltså det viktigaste underlaget när familjeföretagare ska fatta beslut 

(Memilli et al. 2011).  Forskning av bland annat Athanassiou, Crittenden, Kelley och 

Marquez visar att om grundaren till företaget fortfarande är aktiv, så påverkar denna 

person besluten i väldigt hög grad. Grundaren har väldigt stor inverkan på 

familjeföretagets kultur, strategiska val och mål (Stockmans et al. 2010). Hiebl (2012) 

redogör vidare för Barnetts forskning som tyder på att familjeföretagare vill fatta de 

strategiska besluten som rör företaget själva, och inte överlåta detta till någon ekonom 

som inte tillhör familjen. 
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3.4. Kopplingar mellan beslutsmodeller och familjeföretag 

Den rationella beslutsprocessen stämmer inte överens med familjeföretagares beteenden 

kring beslut, enligt Ibrahim, McGuire, Soufani & Poutziouris (2004). De menar att deras 

process är unik, på grund av att både familjeintresse och företagsekonomiskt intresse 

spelar en roll. 

Den irrationella beslutsprocessen däremot verkar passa bra in på hur familjeföretag 

fungerar, då det oftast är mindre företag med medlemmar som har en stark koppling till 

varandra genom sitt släktskap och med en internrekryterad VD som inte behöver besitta 

någon speciell utbildning. Istället besitter VD:n värdefull kunskap i form av 

företagskännedom på grund av att personen oftast innehaft sin post under en längre 

tidsperiod (Emling, 2000). Förtroende både för sina medmänniskor och för den 

finansiella informationen som finns tillgänglig spelar därför en stor roll, och denna faktor 

kan sägas ha stor betydelse för teorin om beslutsirrationalitet. Alternativet som väljs i en 

beslutsprocess är oftast enbart förknippade med positiva konsekvenser, då beslutsfattaren 

enbart beräknar dessa och bortser från andra alternativ som inte går i linje med vad 

familjeföretaget tycker. Denna teori känns väl applicerbar på familjeföretag, då beslut 

grundas på mycket psykologiska faktorer som spelar en stor roll inom företaget.  

Begränsad rationalitet kan också tänkas förklara familjeföretagarens beteende, eftersom 

forskning visar på att de använder sig av finansiell information i mindre utsträckning än 

vad icke-familjeföretag gör (Samuelsson, 1999: Emling, 2000). Anledningen kan alltså 

enligt denna teori sägas vara att familjeföretagaren inte förstår hur de ska använda sig av 

den finansiella informationen eller vet om den signalerar något positivt eller negativt. 

Familjeföretag har i mindre utsträckning än icke-familjeföretag någon ekonomiavdelning 

eller ekonomiansvarig (Hiebl, 2012), vilket gör det svårare att tolka vad den finansiella 

informationen signalerar. De begränsar sig därför till att använda enbart den bristfälliga 

finansiella information de har, eller grundar besluten på annan information som är lättare 

att förstå. Denna teori skulle i så fall innebära att den finansiella informationen används 

enbart när den är enkel att tolka. Den används alltså för att bekräfta det man redan förstår.  

 

3.5. Analysmodell 

Studiens analysmodell innehåller de presenterade beteendena kring användning som tas 

upp i teorierna kring beslutsfattande. Modellen är inte tänkt att stämpla familjeföretagares 
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beteende enligt en viss teori, utan mer koppla deras beteende till de nämnda teorierna som 

finns i modellen. Genom att få svar på frågorna när, varför, av vem den finansiella 

informationen används, och vad den utgör i beslutsprocessen, kommer eventuella 

mönster visa på vilken eller vilka av beteendena som familjeföretagare kan tänkas agera 

enligt. Frågorna bidrar till att enklare förstå vilket beteende som familjeföretagare agerar 

efter, genom att ett eventuellt mönster kommer kunna urskiljas. Denna analysmodell 

kommer därför vara till hjälp när respondenternas svar ska analyseras. Analysen kommer 

att resultera i en teoretisk modell i form av en beslutsprocess som indikerar på de 

studerade familjeföretagarnas handlingsmönster. 

 

Figur 3.4. Analysmodell 

 

3.5.1. Kritik av modell 

Studien utgår från tre beslutsmodeller som teoretisk referensram. Detta kan bidra till 

svårigheter att hitta kopplingar till andra beteenden och teorier än just dessa tre. Då 

studien har abduktiv ansats, är tanken att undersökningen ska tolkas med öppenhet för att 

utveckla egna teorier inom ämnet. De egenutvecklade teorierna är dock begränsade till att 

enbart ha dessa tre beslutsmodeller som inspirationskälla. Detta begränsar studiens 

resultat och inriktning. 
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4. Empirisk metod 

 

I detta kapitel görs en genomgång av den empiriska metoden. Först beskrivs 

tillvägagångssättet vid sökning efter litteratur. Därefter presenteras forskningsdesignen. 

Slutligen förklaras intervju som insamlingsmetod och viktiga aspekter som måste tas 

hänsyn till.  

 

4.1. Litteratursökning 

Insamling av information till studien har inhämtats från två olika databaser, Högskolan i 

Kristianstads samt Lunds Universitets. Sökorden har främst baserats på engelska termer 

och har bland annat varit en blandning av family firm/enterprise/business, decision 

making/process, performance, use, och financial/accounting information. Utöver 

databaser har även information från läroböcker inhämtats, bland annat för att få en bättre 

förståelse för teorier som har nämnts i forskningen. Relevanta forskningsområden har 

även funnits i diverse uppsatser som skrivits av tidigare studenter. Det finns en hel del 

forskning kring familjeföretag, och främst forskning som belyser skillnader mellan 

familjeföretag och icke-familjeföretag. Detta har varit till stor hjälp för att få en 

uppfattning om familjeföretagens egenskaper och affärslogik. Den befintliga forskningen 

erbjuder mycket forskning om hur beslutsfattande går till i företag i allmänhet, dock ej 

inom området familjeföretag. Forskningen har mest bidragit till en underliggande 

förståelse för faktumet att familjeföretag tenderar att lägga mindre vikt vid finansiell 

information och mer vikt på familjerelaterade faktorer. Däremot finns lite forskning som 

tar upp hur beslutsfattaren inom familjeföretaget faktiskt använder sig av den finansiella 

informationen i praktiken vid olika beslut. Det har bidragit till valet av forskningsfråga.  

Mycket av forskningen kring familjeföretag är relativt ny, medan däremot forskning och 

läroböcker som tar upp olika beslutsteorier är av äldre karaktär. 

 

4.2. Forskningsdesign 

Studien kommer att genomföras genom intervjuer med sex familjeföretagare vid ett 

intervjutillfälle per respondent, för att kunna finna eventuella mönster och likheter i deras 

beteende. Detta bidrar till att studien får en tvärsnittsdesign. Fastän studien har en 

abduktiv ansats, vilket brukar innebära att studien pendlar mellan empiri och teori ett 

antal gånger (Alvesson & Sköldberg, 1994), kommer undersökningarna endast att ske 
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under en tidsperiod, för att därefter landa i teorin. Då tidsperioden för studiens 

genomförande är begränsad, är en tvärsnittsdesign att föredra.  

 

4.3. Intervju som datainsamlingsmetod 

Då syftet är att utforska hur den finansiella informationen används i olika 

beslutsprocesser i familjeföretag, kommer valet av datainsamlingsmetod att vara 

kvalitativ. Detta på grund av att en förståelse för beslutsfattarens val och beteende vill 

uppnås, och detta görs lämpligen med hjälp av en kvalitativ metod. Ekanem (2005) 

argumenterar för en kvalitativ metod i sin studie där han ska undersöka beslutsprocessen i 

små företag. Han påpekar bland annat att de flesta studier inom området är kvantitativa, 

och att de dåligt svarar på frågorna hur och varför (Ekanem, 2005). 

 

För att samla in kvalitativ data kommer intervjuer att genomföras. Ett annat möjligt 

alternativ hade varit att få svar på studiens frågor genom observationer. Det hade 

inneburit en stor fördel, på grund av att man genom observationer fångar vad den 

observerade egentligen gör, vilket kan skilja sig mycket från vad en respondent säger att 

den gör (Denscombe, 2009). Observationer lämpar sig bra när man ska studera beteende, 

dock krävs det en längre tids observationer för att kunna uttala sig och komma fram till 

något resultat (Denscombe, 2009). Då tiden är begränsad för studien, blir observationer 

inget möjligt alternativ. Intervjuerna kommer ha en kvalitativ karaktär, vilket innebär att 

respondenterna kommer ges frihet att svara fritt och detaljerat på frågorna. Det är fokus 

på respondentens beskrivningar och respondenten får säga vad denne tycker är relevant 

och viktigt inom ämnet. Detta kan bidra till fler insikter än vad man fått av en kvantitativ, 

strukturerad intervju där större vikt läggs på att hålla sig inom ett visst ämne (Bryman & 

Bell, 2011). Intervjun kommer att vara semi-strukturerad, vilket innebär att intervjuaren 

inte strikt följer intervjufrågorna. Nya frågor kan alltså tillkomma, beroende på hur 

respondenten svarar. Dock kommer ändå oftast de ursprungliga intervjufrågorna 

besvaras, även om de kommer ändras en aning under intervjuns gång. Eftersom studien 

har en abduktiv ansats, är undersökningen en aning explorativ med oklart fokus på vad 

studiens resultat kommer generera. Det är då en fördel med semi-strukturerad intervju, 

eftersom svaren kommer bli mer uttömmande och bidra till ett bättre underlag när svaren 

ska analyseras och tolkas (Bryman & Bell, 2011). 
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4.4. Intervjuguide 

För att kunna få svar på frågorna när, varför, och av vem den finansiella informationen 

används och vad den utgör, har följande intervjuguide utarbetats (se bilaga 1). 

Intervjuguiden inleds med uppvärmningsfrågor, dels för att få respondenten att känna sig 

bekvämare och dels för att få en uppfattning om respondenten, familjeföretaget och 

kulturen. Därefter kommer frågor rörande två olika typer av beslut. Besluten är indelade 

efter beslut med långsiktig verkan på företaget och på återkommande mer dagliga beslut. 

Detta på grund av att Richards-Gustafson (2013) påstår att det krävs mer information för 

att fatta ett icke-programmerat beslut än ett programmerat. Därför vore det intressant om 

det visar sig vara så i praktiken. Frågorna 1-3 som ställs kopplade till besluten ska hjälpa 

till att besvara forskningsfrågorna, då de ber respondenterna ingående gå igenom olika 

typer av beslut de fattat, och förklara hur de gått tillväga. Detta kommer ge en uppfattning 

om hur en familjeföretagare kommer fram till ett slutgiltigt beslut och hur de använder 

sig av finansiell information. Genom att ställa dessa frågor kommer det bli möjligt att 

urskilja eventuella mönster och göra kopplingar till beslutsteorierna. Frågorna 4-5 handlar 

mer direkt om hur familjeföretagare ser på den finansiella informationens roll och dess 

användningsområde. Genom att ställa dessa två frågor kan ytterligare 

användningsområden för den finansiella informationen upptäckas, som inte rör 

beslutsfattande. Den informationen kan bidra till att bättre förstå hur familjeföretagare ser 

på exempelvis kalkyler, rapporter och budgetar för att styra och kontrollera 

verksamheten. Dessa svar kommer eventuellt hamna under tidigare nämnda 

användningsområden.  

 

4.5. Informationsbearbetning 

Intervjuerna som analyseras spelas in på band. Genom att intervjuerna spelas in, kan de 

sedan skrivas ner i ett textdokument som gör att underlaget mycket enklare kan 

analyseras. Vid bearbetningen av underlaget måste hänsyn tas till att objektivitet aldrig 

kan uppnås. Hur underlaget kommer analyseras kommer påverkas av forskarens identitet, 

värderingar och tidigare erfarenheter. Det är därför viktigt att forskaren i så stor 

utsträckning som möjligt analyserar med ett öppet sinne (Denscombe, 2009). 
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4.6. Forskarens roll 

När man utför intervjuer bör man som forskare vara medveten om hur rollen som 

opponent kan påverka respondentens svar. Denscombe (2009) pratar om de 

intervjueffekter som kan uppstå och som innebär att forskarens personliga identitet kan 

bidra till att svaren kan se olika ut. Svaren kan exempelvis påverkas av skillnader i ålder, 

kön och utbildning. Viktiga färdigheter att försöka leva upp till som intervjuare är att vara 

uppmärksam (Denscombe, 2009). Detta är av särskild betydelse i denna abduktiva studie, 

då uppmärksamhet till vad respondenten har att säga leder till att intervjun kan komma in 

på andra intressanta områden som kan vara till nytta i undersökningen. Andra viktiga 

färdigheter att tänka på för att få så bra underlag som möjligt, är att sufflera (Denscombe, 

2009). Detta innebär att intervjuaren ber respondenten utveckla och förklara närmare vid 

påståenden som kan verka oklara. Detta är viktigt för att kunna göra en analys på 

underlaget. Att följa upp är också viktigt att göra under intervjun (Denscombe, 2009). 

Om exempelvis respondenten uttrycker sig motsägelsefullt, är det viktigt att intervjuaren 

uppmärksammar detta och ber om en närmare förklaring eller exempel för att förstå vad 

respondenten menar. Intervjuarollen kan alltså ha en stor inverkan på respondentens svar, 

vilket innebär att mycket fokus måste läggas på att hantera rollen som intervjuare så bra 

som möjligt genom att ta dessa färdigheter i beaktande.  

 

4.7. Urvalsram 

Då intervjuer kommer att användas för att samla in information, kommer urvalsramen 

bestå av sex familjeföretagare som har befogenhet över familjeföretagets långsiktiga 

satsningar och över hur företaget ska styras. Sex familjeföretagare upplevs som 

tillräckligt att intervjua för att få en förståelse för hur finansiell information används och 

för att kunna göra en mer gedigen analys. Eftersom tidigare forskning många gånger 

kommit fram till att familjerelationer spelar stor roll för företagets framgång och därmed 

kan ha en betydelse för hur besluten fattas, är det viktigt att familjeföretaget inte har för 

få anställda. På så vis kommer viktiga icke-finansiella och emotionella faktorer fram som 

hade varit svåra att identifiera hos de mindre familjeföretagen. Företagen ska också ha 

genomfört större beslut, vilket gör att de inte kan vara alltför små. Företagen bör heller 

inte vara allt för stora, då detta kan innebära att familjerelationer hamnar i skymundan vid 

beslutsfattande och det finns istället utarbetade rutiner för hur beslut ska fattas. Lee 

(2006) poängterar att ju större familjeföretagen blir i desto mindre grad kan man behålla 

kontrollen inom företaget, varför många väljer att inte expandera allt för mycket. Därför 
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studeras familjeföretag med ca 10-30 anställda. Företagen har valts ut enligt ett 

bekvämlighetsurval, på grund av begränsade resurser både vad gäller tid och pengar 

(Denscombe, 2009). Detta har gjort att företagen som valts ut är lokaliserade i västra 

Blekinge samt Kristianstad. Dessa bekvämlighetsurval ger också möjligheter till att 

genomföra personliga intervjuer. Valet av personliga intervjuer medför att intervjuaren 

lättare kan känna av om respondenten ger riktig information än om en telefonintervju 

genomförts. Denna typ av intervju ökar också förtroendet för båda parter, samtidigt som 

det är lättare att förstå varandra eftersom kroppsspråk kan förstärka det man vill förmedla 

(Denscombe, 2009).  

 

4.7.1. Respondenter 

De familjeföretagare som intervjuats i studien är alla delägare i företaget och har 

majoritet, antingen själv eller tillsammans med någon annan familjemedlem i företaget. 

Detta gör att alla har haft en stor inverkar på vilka beslut som ska fattas i verksamheten, 

och vilka alternativ som väljs. Samtliga sex familjeföretagare är delägare och/eller VD i 

ett tjänsteföretag, vilket underlättar att göra jämförelser dem emellan. Följande intervjuer 

har genomförts: 

 

Familjeföretagare A intervjuades under 40 minuter, 2013-05-14. Bandinspelad. 

Familjeföretagare B intervjuades under 60 minuter, 2013-05-13. Bandinspelad. 

Familjeföretagare C intervjuades under 45 minuter, 2013-05-16. Anteckningsförd. 

Familjeföretagare D intervjuades under 60 minuter, 2013-05-16. Bandinspelad. 

Familjeföretagare E intervjuades under 40 minuter, 2013-05-20. Bandinspelad. 

Familjeföretagare F intervjuades under 90 minuter, 2013-05-20. Bandinspelad. 

 

4.8. Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Vid bearbetning och analysering av kvalitativa data är trovärdigheten och tillförlitligheten 

i data något man måste ta hänsyn till. De måste vara så höga som möjligt för att studiens 

kvalité ska vara hög. Kvaliteten på den teoretiska slutsatsen spelar också en stor roll för 

generaliserbarheten. 

 

Tillförlitligheten har att göra med hur neutralt underlaget är. Detta bestäms mestadels av 

hur data tolkas av forskaren. Tillförlitligheten minskar när intervjuer genomförs, på grund 
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av att subjektiviteten gör sig påmind både i hur frågorna ställs och hur de analyseras. Här 

är det återigen viktigt att forskaren gör en så objektiv tolkning av svaren som möjligt, för 

att öka chanserna till att informationen hade kunnat tolkas på liknande sätt om en annan 

person tolkat informationen (Denscombe, 2009).  

 

Trovärdigheten hänvisar till hur pass exakt och träffsäker informationen är och utgör ett 

bra underlag för det studien vill komma fram till (Denscombe, 2009). Det gäller alltså att 

noga tänka igenom vilka frågor som ska ställas i intervjun för att få rätt underlag att 

analysera. En annan aspekt att ta hänsyn till är till vilken grad respondenterna talar 

sanning (Denscombe, 2009). Genom att studien genomförs genom personliga intervjuer 

minskar risken för att analysen grundar sig på osanning  

 

Generaliserbarhet bidrar till att förklara hur pass applicerbart resultatet är på andra 

områden (Denscombe, 2009). Vid en kvalitativ undersökning bygger graden av 

generaliserbarhet på kvaliteten i de teoretiska slutsatserna. Är de bra, finns det större 

möjligheter att analysera och resonera kring hur denna teori kan tänkas fungera på 

liknande fall (Bryman & Bell, 2011). Detta benämns analytisk generalisering, och 

innebär att det centrala vid en kvalitativ studie är att identifiera viktiga kännetecken som 

kan återfinnas i andra liknande studier (Denscombe, 2009). Då studiens analysmodell och 

teorimodell är övergripande och inte så djupgående, är möjligheterna större till att de kan 

användas på liknande fall. Detta ökar studiens analytiska generalisering.  
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5. Fallpresentation 

I detta kapitel presenteras de familjeföretagare som studien undersökt genom intervjuer. 

Varje fall har först en bakgrundsinformation, som ger en förståelse för hur företaget ser 

ut och familjeföretagarens roll i företaget. Därefter redogörs för användningen av den 

finansiella informationen vid långsiktiga samt återkommande beslut. Betydelse för annat 

underlag tas också med. Vidare presenteras övriga användningsområden för den 

finansiella informationen. Varje fallpresentation avslutas med en modell, och hela 

kapitlet avslutas med en sammanställning av familjeföretagen. 

 

5.1. Familjeföretag A 

5.1.1. Bakgrundsinformation 

 A är tillsammans med sin man ägare av familjeföretaget, som är en elfirma med 16 

anställda. Hon har hand om all ekonomi och administration på företaget, fast hon har 

ingen ekonomiutbildning. Hon har jobbat på företaget i fem år, och tillsammans med 

makens mångåriga erfarenhet av företaget känner de sig trygga i sina beslut. De har inte 

behövt ta banklån för att genomföra några av sina beslut, utan de har istället valt att 

finansiera allting själva. De är inte intresserade av att expandera, utan väljer hellre att 

behålla företaget hanterbart, så att de själva ska kunna ha kontroll över vad som händer i 

företaget. De vill kunna ha en överblick som är svår att ha om företaget blir för stort, och 

de är inte intresserade av att använda sig av olika system som håller koll på företaget åt 

dem heller. Beslut som de tar ställning till i sin verksamhet rör mest vilka jobb de ska ta. 

De väljer att enbart räkna på jobb som inte går via offentlig upphandling, eftersom 

timpriserna de måste ner i för att vinna dem är för låga, och de uppfattar det som ett fel 

sätt att konkurrera på. De gör ett val att inte konkurrera mot de större bolagen, utan anser 

sig nöjda med sina kunder.  De vill gärna hålla företaget litet och ta på sig jobb hos redan 

etablerade kunder som mer värdesätter de anställdas kunskap och erfarenhet, och lite 

mindre privatkunder som inte enbart fokuserar på att välja den elfirma som är billigast. A 

uttrycker sig om användningen av budgetar, kalkyler och rapporter för att fatta beslut som 

att det används "väldigt lite. Mest för att vi är ointresserade, eller så kanske man inte kan 

säga, men man känner nog att arbetet med att göra massa budgetar - jag vet inte riktigt 

vad det skulle leda till". De går enbart på filosofin att har de underlag - kapital på kontot - 

så behöver man inte räkna på beslut. 
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5.1.2. Användningen av finansiell information vid långsiktiga beslut 

De har den senaste tiden fattat ett större beslut, nämligen byte av logga. Det som var den 

utlösande faktorn för beslutet var att de båda upplevde att loggan behövde bytas ut, 

eftersom de ansåg att den var gammal och behövde förnyas. A och maken såg till att de 

hade likvida medel vid detta beslut enbart för att visa på att det fanns tillräckligt med 

kapital till att investera, genom att kolla på checkräkningskontot i bokföringen. Den var 

alltså en avgörande faktor för att beslut om investering skulle komma upp över huvud 

taget. Det som sedan låg till grund för vilket alternativ det blev, handlade mycket om 

diskussion dem emellan. Delägarna var redan från början inställda på ett alternativ, 

nämligen det som ett företag erbjöd som var nära vänner till de bägge delägarna. A och 

hennes man uppfattar sig som väldigt bekväma med sina val, och hon uttrycker det som 

att det inte behövs något finansiellt underlag för att bekräfta vilket beslut som ska fattas, 

utan det känner de på sig själva. A uttrycker det som att hon inte ser någon mening med 

att räkna på besluten, då de båda delägarna ändå har bestämt sig för att genomföra 

investeringarna och de anser att de vet vad som är bäst för företaget. Eftersom speciellt 

maken besitter en stor erfarenhet eftersom han jobbat där i flera år, upplever de det som 

att räkna fram det bästa alternativet enbart tar onödig tid, och de gick istället mer på 

magkänslan.  

 

5.1.3. Användningen av finansiell information vid återkommande beslut 

De mest vanliga och återkommande besluten som behöver tas ställning till är att räkna på 

jobb. Jobben som de för det mesta håller sig sysselsatta med är jobb åt gamla och 

återkommande kunder. Det som är avgörande för vilka jobb de tar handlar mycket om 

vilka de har tid och resurser till. Även om något jobb kan visa sig vara väldigt lönsamt, 

kan det väljas bort eftersom de inte har tillräckligt mycket personal till att genomföra det. 

Den finansiella informationen har en liten roll, och används inte alls för att räkna på jobb 

åt kommuner, eftersom de jobben går via offentliga upphandlingar vilka hamnar på en 

alldeles för låg timpeng för att antas av företaget.  

Maken tar beslut om att räkna på mer jobb grundat på hur mycket papper som ligger på 

hans skrivbord, där de olika jobben finns beskrivna. Vilka jobb som antas beror inte på 

vilket som ger mest pengar, utan vilket som är mest bekvämt och passande för dem. När 
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frågan kommer upp gällande att ta på sig stora projekt för att tjäna mer pengar, svarar A 

att "nej inte som det ser ut nu eftersom alla elektriker har att göra. Och då vet man ju att 

det går runt". 

 

5.1.4. Den finansiella informationens övriga användning 

Den finansiella informationens användning är tämligen begränsad även i övriga 

sammanhang än i beslutsprocessen. Den används mest efter att beslutet fattats för att 

konstatera hur mycket ett beslut kostat, eller hur månaden gått. Den årliga rapporten 

används enbart för att jämföra den med föregående år, och så länge resultatet ligger i linje 

med eller är bättre än tidigare år, används den inte till något mer. Hon uttrycker det 

däremot som att hon skulle använt den mer i syfte att analysera vad som gått snett, ifall 

resultatet hade visat sig vara sämre än tidigare år. Men så länge siffrorna visar bra 

resultat, upplever de inte att det inte finns någon anledning till att närmare kontrollera 

varför siffrorna ser ut som de gör. Som A uttrycker det: 

"eftersom vi inte använder budgetar och sånt i förväg, är det mer bakåt... den 

fyller ju egentligen bara den funktionen att man ser det rent pratiskt hur siffrorna 

ser ut, hur det har gått. Eh... Inte mycket mer. Inte som är värt nu, eftersom vi har 

haft den turen och förmånen att det gått bra." 
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5.1.5. Sammanfattande figur av fallpresentation A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1. Fallpresentation A 

 

5.2. Familjeföretag B  

5.2.1. Bakgrundsinformation 

B äger en elfirma tillsammans med sin far som är grundaren till företaget. De äger 

tillsammans 80 procent och har 27 anställda. B är VD för företaget och är mycket 

delaktig i allt som händer där. Han blev VD först efter att företaget konstaterat att extern 

VD inte fungerar och att hans två äldre bröder inte ville ha befattningen. Hans uppgift är 

att se till att organisationen fungerar som den ska och att de anställda gör det de ska, samt 

att träffa kunder och leverantörer. Han hjälper även till och finns som stöd för 

arbetsledarna som räknar på vilka jobb som är lönsamma. Han är relativt orutinerad och 

går in i projekt med stor osäkerhet. Han får dock mycket stöd och rådgivning av 

familjemedlemmarna, som gör att han vågar ge sig in på projekt som han troligtvis annars 

inte vågat. De har inte behövt ta banklån för att genomföra beslut som de kommit fram 

till utan har alltid haft eget kapital till det. B ser positivt på att expandera, genom att ta 

fler jobb. Om det behövs en anställning till är det inget han ser negativt på, utan istället en 

möjlighet till att tjäna ännu mer. Någon större geografisk avgränsning när det kommer till 

Användning av finansiell information vid långsiktiga 

beslut 

 När: Innan processen startar, innan tanke väcks 

 Varför: För att bekräfta underlag vid en 

investering 

 Vem: Båda delägarna 

 Vad: Checkräkningskontot i 

bokföringsprogrammet 

Övrig användning 

 Jämföra siffrorna 
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år 
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månaden 

 Kolla att 

företaget går åt 
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Användning av finansiell information vid 
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 När: Vid beräkning av jobbets kostnad 

 Varför: För att besluta om jobbet är värt att ta 

inom företagets begränsningar 

 Vem: Maken samt gamla VD:n 

 Vad: Papperskalkyler och anteckningar 
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jobb har de inte. Ser de att de kan tjäna pengar på ett jobb uppe i Umeå så tar de det. 

Detta riskfyllda beteende har gjort att de en gång var cirka 75 anställda, då de tog på sig 

mycket jobb i Malmö för att de trodde att de kunde tjäna pengar på det. Det gjorde de 

dessvärre inte, men detta tar inte B så hårt, utan uttrycker det som att "man lär ju sig lite 

efterhand. Vi går ju på minor varje... eller minor ska jag inte säg... Men man lär sig varje 

vecka. Och annars är det ju något fel". 

 

5.2.2 Användning av finansiell information vid återkommande beslut 

Kalkyler används till viss del för att bekräfta förtjänsten på jobben de räknar på. 

Processen startar med att de får in förfrågningar på om de vill anta jobb. Här ifrån ska de 

sedan besluta om de ska anta det eller inte. B poängterar att det är omöjligt att räkna på 

alla projekt som de får in, men att han tillsammans med arbetsledarna under veckomötena 

diskuterar olika förfrågningar som de har fått in, och kommer fram till vilka de ska anta. 

Kalkylchefen är här ett stort stöd, eftersom han gör upp förkalkyler för jobb som låter 

intressanta för att se hur mycket de kan tjäna, och vad som krävs av dem. B förklarar 

vidare att det är en tuff bransch och att det är viktigt att räkna på jobb som verkar 

intressanta. Han medger att han inte alltid är säker vid beslutsfattande och att det har att 

göra med att han inte är rutinerad i denna befattning. För honom är det viktigt att han har 

sina arbetsledare att förlita sig på, och att han även kan ta hjälp av sin fru som är utbildad 

företagsekonom för att kunna förstå vad siffrorna egentligen säger. Att räkna på olika 

jobb är trots allt en mycket viktig del vid besluten, oavsett om det är under perioder med 

mycket jobb eller om det är perioder med mindre jobb. Är det under perioder då de 

anställda inte är fullt sysselsatta ser de hellre att de tar ett jobb som går plus minus noll, 

än att inte ta jobbet alls.  

Dock nämner han att eftersom han är väldigt involverad i företaget och har koll på det 

löpande arbetet som sker, bidrar detta till att magkänslan också har betydelse vid 

beslutsfattande. Han vet med sig att det finns kapacitet för vissa jobbförfrågningar och 

kan dessutom med hjälp av sina säljare inhämta information om vilka jobb det finns ute 

och vilka som är intressanta. Med hjälp av kommunikation med dessa ger det information 

som kan indikera på att de inte behöver räkna på vissa jobb där det finns allt för många 

konkurrenter att konkurrera med.  Denna information som inhämtas är väldigt avgörande 

för vilka beslut som B fattar. B poängterar särskilt att får han in fel information till sig om 
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hur jobbsituationen ser ut, kan han fatta väldigt fel beslut. En nära kommunikation med 

alla inblandade är därför avgörande, eftersom han själv är orutinerad.  

Vid intervjun nämns inte några andra större enstaka beslut som de tagit där den 

finansiella inforationen låg till grund. Däremot berättar B om rekryteringen av 

filialchefen som skulle tillsättas på en annan ort. De visste att det skulle kosta men kände 

att det var viktigt för att kunna expandera ytterligare. Den finansiella informationen var i 

detta beslut inte det grundläggande beslutsunderlaget. Han berättar om hur de gick 

tillväga när de väl beslutat sig för att det behövdes och att det var en lång process som 

innebar många diskussioner, funderingar, analyser och tester.  

   

5.2.3. Den finansiella informationens övriga användning 

Familjeföretagare B poängterar att det är inte endast förkalkyler som används. Kalkyler 

används även under jobbets gång efter att besluten är tagna, då det mer handlar om att 

följa upp och kontrollera så att projekten löper någorlunda enligt förkalkylerna. 

Uppföljning av projektet sker löpande där man via datorsystem kan se hur många timmar 

som gått åt och om det löper enligt förkalkylen. Detta är en viktig del för att kontrollera 

att projektet går enligt beräkningarna, och gör det inte det analyseras och diskuteras detta. 

När arbetet är avslutat görs en efterkalkyl. Detta är något av det viktigaste, poängterar 

familjeföretagare B. Det är vid detta skede som de ser hur väl utfallet stämmer överrens 

med kalkylen som gjordes i samband då de tog beslutet. Här kan de se hur utfallet blev, 

och kan sedan redogöra och diskutera detta. Mycket viktigt är det då utfallet avviker stort 

från vad kalkyleraren räknat på vid förkalkylen. 
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5.2.4. Sammanfattande figur av fallpresentation B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2. Fallpresentation B 

 

5.3. Familjeföretag C  

5.3.1. Bakgrundsinformation 

Familjeföretagare C är grundaren och ensam ägare till en transportfirma med 14 

anställda. Familjeföretagaren har sin dotter anställd i företaget sedan 13 år som ansvarig 

för det ekonomiska och det administrativa. Sonen kör lastbil samt är transportledare för 

de anställda. C säger att företaget befinner sig i en tuff bransch med en hög konkurrens 

om jobben med låga vinstmarginaler. Ingen av dessa tre finner någon lösning på 

problemet, utan ser det som att mycket lagar och regler som gäller i branschen är till 

deras nackdel. De ser inte positivt på möjligheterna att expandera, då de upplever att det 

finns för lite pengar att tjäna på det, samtidigt som de egentligen har för få lastbilar i 

dagsläget för att kunna tjäna pengar, då vinsten per lastbil är liten. Företaget har funnits i 

35 år, och har minskat i antalet anställda på senare tid på grund av den tuffa 

konkurrensen. Förr tog de sällan lån till sina större maskinella investeringar, medan de 

numera gör det då kapitalunderlaget är knappt.  
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 När: Efter att de diskuterat om det finns intresse 
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5.3.2. Användningen av finansiell information vid långsiktiga beslut 

C nämner att de fattat ett större beslut för ett antal år sedan, då de köpte upp ett annat 

åkeri. Anledningen till uppköpet var att siffrorna visade för dåligt resultat, och de ville 

tjäna mer pengar. Sonen såg då ett uppköp av ett annat åkeri som enda sättet att öka 

omsättningen. Däremot låg det inga beräkningar bakom varför det blev just det 

alternativet, utan där bara agerade dem snabbt. C nämner ett antal gånger att det gäller att 

fatta snabba beslut, så att man kan tjäna pengar på att vara först med en viss idé.  

 

5.3.3. Användningen av finansiell information vid återkommande beslut 

Vanligt återkommande beslut är vilka jobb som företaget ska anta. Vid dessa beslut 

använder C sig av sonens handskrivna kalkyler, där dessa spelar en viktig roll vid 

beräkning av jobben. Sonen räknar mycket på olika alternativ då många utvärderingar om 

det bästa alternativet görs, och endast de jobb som ger vinst antas. Sonens kunskap och 

erfarenhet i branschen är väldigt viktig för att kunna göra rätt beräkningar. Här är det 

alltså inga diskussioner kring vilka jobb som kan tänkas vara bra att ta för eventuella 

framtida värdefulla kontakter, utan de grundar sig enbart på om jobbet ger vinst eller ej. 

Kalkylerna är alltså väldigt viktiga för att veta var minimigränsen för lönsamheten för 

transporten går. C poängterar också att de inte tar jobb som går plus minus noll utan ser 

det som väldigt viktigt att tjäna pengar på jobben man utför. De har även ett bra avtal 

med facket, som gör att de kan skicka hem anställda med kompledigt istället för att ge 

dem jobb enbart för att sysselsätta dem. Detta gör att de inte behöver ta jobb som går jämt 

upp, och detta resonemang gör att de anställdas betydelse för företaget hamnar i 

skymundan.  

 

5.3.4. Den finansiella informationens övriga användning 

Periodrapporter som plockas ut ur bokföringen används för att jämföra resultat med 

föregående perioder. Detta för att hålla koll på åt vilket håll företaget är på väg. 

Periodrapporter ger även indikationer på om de har råd att ha kvar alla sina anställda. 

Kalkyler har även en stor betydelse för att räkna på hur mycket förtjänst de gjorde per 

lastbil, då de hade så pass få lastbilar att en bra vinst per lastbil var nödvändig för att 

företaget skulle överleva. De vet orsaken till varför siffrorna visar dåliga resultat, men de 

har svårt att veta vad de ska göra åt det med höga kostnader på sina anställda. 



42 
 

5.3.5. Sammanfattande figur av fallpresentation C 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3. Fallpresentation C 

 

5.4. Familjeföretag D  

5.4.1 Bakgrundsinformation 

Familjeföretagare D äger tillsammans med sina två syskon och sin pappa ett 

familjeföretag inom kylservice, som idag har 30 anställda. Dessa fyra personer är de som 

äger företaget och sitter i styrelsen. Det är ett familjeföretag som nu är inne på den tredje 

generationen och har utvecklats kraftigt de senaste åren.  D nämner ett flertal gånger att 

de är ett familjeföretag som jobbar som ett storföretag, eftersom det är mot dem de 

konkurrerar. Detta gör att många av deras expansionsbeslut grundar sig på deras vision 

att vara ett storföretag som på bästa sätt förvaltar sina pengar där avkastningen kan bli 

hög. Att tappa kontrollen är något som D var rädd för att göra vid expansionen, men såg 

det ändå som nödvändigt för att kunna överleva på marknaden. D säger att han inte är 

speciellt rädd för att ta risker, men däremot måste det finnas mycket finansiellt underlag 

där fördelar med expansionen går att förutse. D resonerar kring kunderna som väldigt 

viktiga i ekonomiska termer, medan de anställda är väldigt viktiga att värna om. 

Familjeföretagare D har under en längre tid varit VD i företaget, men beslutade sig för ett 

antal år sedan att lämna över befattningen till sin bror. Detta för att han kände att han 

tillfört det han kunnat i företaget och ville att någon annan med högre och nyare visioner 

Användning av finansiell information vid långsiktiga 

beslut 

 När: Då omsättningen inte ökade 
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skulle ta över. Idag sitter D som ordförande i kylservicebolaget, där de dagliga 

uppgifterna till mestadels består av att kontrollera siffror över alla bolag som ingår i 

koncernen och göra vissa ritningar till olika jobb. Familjeföretaget har som policy att inte 

ta lån, och har alltid finansierat alla investeringar med kontanta medel. Endast enstaka 

gånger då de köpt upp fastigheter med låsta lån har detta förekommit.  

 

5.4.2. Användningen av finansiell information vid långsiktiga beslut 

Familjeföretagare D berättar att han tillsammans med styrelsen fattat ett antal långsiktiga 

beslut då företaget expanderat genom att köpa upp andra företag. Dessa uppköp har 

genomförts på grund av att diskussioner förts i styrelsen om att de ville ta 

marknadsandelar. Ett elbolag och ett leasingbolag startades, på grund av att de ville ha 

kontrollen över de tjänster som de själva var beroende av. Detta var även ekonomsikt 

lönsamt att starta eget leasingbolag, eftersom leasing ger bättre skattemässiga fördelar än 

att köpa bilar. Besluten grundades alltså mest på grund av att de ville ha kontroll, men 

alternativet som valdes var det mest ekonomsikt fördelaktiga. D och ekonomichefen tar 

alla möjligheter till att förvalta kapital i investeringar som ger bättre avkastning än på 

banken. D har ett långsiktigt tänk när det gäller uppköp av andra bolag, då ekonomiska 

fördelar i framtiden är minst lika viktigt för att företaget ska fortsätta vara framgångsrikt 

även framöver. 

Ytterligare ett företag köptes upp som hade lagts ner, enbart för att D tyckte det var synd 

att det inte skulle finnas kvar, eller möjligtvis köpas upp av några konkurrenter. D 

resonerar kring detta att han ibland fattar beslut baserat på lite känslor, och inte enbart 

vad som är det bästa ekonomsikt. Däremot får inte sådana beslut fattas för ofta, eftersom 

den finansiella framgången är väldigt viktig. D uttryckte uppköpet som baserat på "lite 

känsla och lite hjärta. Men ändå klarar vi oss inte utan den finansiella farmgången. Vi 

måste leverera". Vidare resonerar D att lite rädsla för att en konkurrent skulle köpa upp 

bolaget fanns, vilket kan ha varit den egentliga orsaken till uppköpet.  

 

5.4.3. Användningen av finansiell information vid återkommande beslut 

Återkommande beslut som behövs tas ställning till är vilka jobb som ska antas. D 

förklarar att det är en tuff konkurrens på entreprenadmarknaden, och att de räknar mycket 

på jobben för att veta hur mycket jobbet kommer inbringa. Beräkningarna sker genom 
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kalkyler som grundar sig på information från ekonomisystemen. Det är inte alltid att 

jobben ger så mycket förtjänst, men de kan ta jobben ändå eftersom kunden kan inbringa 

pengar till dem i framtiden i form av bättre avtal och investeringar. D, ekonomichefen 

och brodern räknar på jobben och väljer det alternativ som antingen kan ge avkastning nu 

eller längre fram i tiden. Brodern räknar på de flesta jobben, och D var med i 

diskussionen kring vilka jobb som kan vara bra att ta. Kunden är väldigt viktig att få, 

enligt D som säger att " det gäller att vara med eller inte vara med. Får man ett jobb, så 

har man jobbet ju. Får man inte jobbet, så kan man inte göra någonting åt det". Kunden 

har ett tydligt ekonomiskt värde, då D poängterar att får man inte kunden, så har man 

inget att jobba med, och därmed inga pengar att tjäna. 

 

5.4.4. Den finansiella informationens övriga användning 

D tycker att det är viktigt att ha ett ekonomisystem för att kunna driva företaget på ett 

lönsamt och effektivt sätt. Han är även noga med att poängtera att det är viktigt att ha en 

utbildad civilekonom som har hand om allt det ekonomiska, så att VD:n ska kunna 

fokusera på att driva företaget och skapa kontakter. Periodrapporter från 

bokföringssystem används för att räkna på hur mycket pengar som kan investeras och 

förräntas på bästa sätt. De följer upp sina jobb med hjälp av att kontrollera vad resultatet 

blev, genom att kolla på efterkalkyler. Brodern till D använder också periodrapporterna 

för att sätta upp finansiella mål, såsom avkastning och omsättning. D, som är VD i de 

övriga bolagen förutom i kylservicebolaget, använder även rapporterna för att kontrollera 

dessa bolags finansiella ställning. Är det något bolag som visar neråtgående resultat är D 

och övriga styrelsen med och diskuterar vad de kan göra för att förbättra resultaten och nå 

upp till deras satta avkastningsmål igen. 
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5.4.5. Sammanfattande figur av fallpresentation D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4. Fallpresentation D 

 

5.5. Familjeföretag E 

5.5.1 Bakgrundsinformation 

Familjeföretagare E är ensam ägare till ett städbolag, med sin man enbart som 

komplementär. Hon har drivit företaget i 24 år och har i dagsläget ett 20-tal anställda. 

Många av de anställda är släktingar till E, och de har andra höga befattningar i företaget 

som exempelvis arbetsledare och försäljare. E rekryterar många tjänster internt inom 

familjen, vilket gör att utbildning och rätt kompetens inte är avgörande för befattningen. 

Verksamheten har förutom städ inbegripit försäljning av solskydd. E har gjort många 

chansningar och tagit stora risker i hopp om att expandera, men dessvärre har inte hänsyn 

tagits till att ha rätt kompetens för projekten. Många projekt har antagits innan de har 

funderat kring om de har kapacitet till att klara av det. Detta har gjort att E numera är 

väldigt försiktig med att ge sig in i nya stora projekt. E tar därför inga risker och vill 

heller inte expandera inom andra områden än just städ. Samtidigt är hon försiktig med att 

anställa, då hon är rädd att hon ska ha för lite jobb åt dem. Hon resonerar kring de 

Användning av finansiell information vid långsiktiga 

beslut 

 När: Vid upptäckten av att de finansiella målen 

inte går att nå med existerande marknadsandelar 

 Varför: För att få kapitalet att växa så mycket 

som möjligt 

 Vem: Ekonomichefen 

 Vad: Periodrapporter från bokföringssystem samt 

prognoser  

Övrig användning 

 Räkna på 

placeringar 

av kapital 

 Uppföljning på 

jobb genom 

efterkalkyler 

 Sätta upp 

finansiella mål 

 Kontrollera 

övriga bolagens 

finanser 

Användning av finansiell information vid 

återkommande beslut 

 När: Vid jämförelse av det strategiskt bästa 

alternativet 

 Varför: För att ta jobb som ger mest lönsamhet 

 Vem: Brodern 

 Vad: Genom kalkylerade beräkningar och 

prognoser 
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anställda att det är väldigt viktigt med bra personal, vilket hon exemplifierar med att 

personal som ofta sjukskriver sig lätt äter upp vinsten på ett jobb, då vinstmarginalerna är 

så små. Även investering i större städmaskiner är något hon är försiktig med, då hon på 

grund av tidigare misstag som inneburit att hon köpt maskiner som endast varit 

användbart till ett jobb och sedan stått på lagret och kostat pengar då avtalet gått ut. Detta 

gör att E numera enbart antar jobb som kräver maskiner som löper tillsammans med 

avtalet. E har aldrig tagit lån och skulle inte våga göra det heller, om det inte vore för ett 

väldigt säkert och bra avtal. Att hålla koll på ekonomin för att särskilt hålla nere 

kostnader har fått en allt större betydelse för E, då konkurrensen blivit tuffare och det är 

små vinstmarginaler på jobben. Detta hade hon dålig koll på innan, eftersom hon 

upplevde att det varken var nödvändigt eller roligt. E svarar på betydelsen av kalkyler och 

budgetar med att "jag har tänkt bara att jag måste lösa det jobbet, och egentligen tycker 

jag det är roligare att möta kunden och fixa in jobb och så, men jag har lärt mig med 

åren att det är väldigt viktigt”. En ekonomiansvarig anställdes för några år sedan för att 

hjälpa till att plocka fram underlag till beslut och sätta sig in i hur branschen fungerar och 

därför kunna ge råd för hur de bäst ska gå tillväga. 

 

5.5.2. Användningen av finansiell information vid långsiktiga beslut 

Ett stort beslut som nyligen fattades var avvecklingen av solskyddsverksamheten. Trots 

att de såg en uppgång i försäljningen av solskydd, valde de att avveckla det på grund av 

att säljaren av solskydd även var säljare på städsidan. Han hade därför inte tid att 

fokusera på båda områdena, samtidigt som de hade svårt att hitta en solskyddsmontör 

som skulle utföra jobben. Med rädsla för att anställa ytterligare personer med rätt 

kompetens lade de istället ner verksamheten, när de själva inte kunde ha hand om det. Det 

fanns inga beräkningar eller kalkyler som visade på att det var en olönsam bransch, utan 

istället vägde tryggheten i familjeföretaget tyngre. Inga tankar fanns på att ta in någon 

extern part som bättre hade skött jobbet. De personer som diskuterade avvecklingen var 

E, samt hennes make och säljaren av solskydd, som är E:s bror.  

 

5.5.3. Användningen av finansiell information vid återkommande beslut 

Återkommande beslut som E tar ställning till är vilka jobb som ska antas. Här ligger 

beräkningar på vilka jobb som ger vinst en viss roll, samtidigt som den rollen begränsas 

av att jobben inte får vara för osäkra eller för långt iväg så att kontrollen försvinner. E har 
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lärt sig att inte chansa, utan istället lägga tryggheten före chansningen. Ekonomiansvarig 

plockar fram budgetar som visar om jobben går att ta till ett visst pris, som diskuterar 

detta tillsammans med E och brodern. Tidigare upphandlingar ligger också till grund för 

att beräkna vilka jobb som kan vara möjliga att få. Även diskussioner med blivande 

kunder kring hur nöjda de har varit med tidigare städbolag utgör grund för att bestämma 

vilka alternativ som känns möjliga att tjäna pengar på.  

 

5.5.4. Den finansiella informationens övriga användning 

Den ekonomiansvariga hjälper E genom att plocka fram nyckeltal för att visa på hur E 

ska tänka kring företaget. Exempelvis ger ekonomiansvarig E ekonomiska råd kring hur 

företaget ska hålla sin likviditet så hög som möjligt. E använder även inrapporterade 

timmar för att följa upp jobben så att inte kostnaderna blir för stora. Periodrapporterna har 

bidragit till att E blivit mer prismedveten vad gäller kostnader för bland annat material, 

arbetskläder och drivmedel. 

 

5.5.5. Sammanfattande figur av fallpresentation E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.5. Fallpresentation E 

Användning av finansiell information vid långsiktiga 

beslut 

 När: När resultatet för verksamheten visade 

förlust 

 Varför: För att den fanns tillgänglig 

 Vem: E, brodern 

 Vad: Periodrapport via bokföringssystem 

Övrig användning 

 För upplysning 

om företagets 

ekonomiska läge 

 Som rådgivning 

till E 

 Hålla koll på 

löpande 

kostnader 

Användning av finansiell information vid 

återkommande beslut 

 När: Vid utvärdering av mest lönsamma alternativ 

 Varför: För att beräkna vinstmarginal och kunna 

välja lönsammaste alternativet inom 

trygghetsramarna 

 Vem: E, brodern och ekonomiansvarig 

 Vad: Budgetar samt tidigare 

upphandlingsdokument 
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5.6. Familjeföretag F 

5.6.1 Bakgrundsinformation 

Familjeföretagare F äger tillsammans med sin bror och pappa ett blästrings och 

måleriföretag. F:s pappa är grundaren till företaget. F och brodern är de personer som 

fattar besluten i verksamheten, och fadern har inte längre någon större roll. Företaget har 

funnits i 33 år och F är VD i bolaget sedan ett antal år tillbaka, men har arbetat i företaget 

i 27 år. Företaget hade en kris under lågkonjunkturen 2003, som de tog sig ur den då F 

valde att utföra service mot en bransch som inte var konjunkturstyrd. Företaget har idag 

30 anställda och har expanderat kraftigt de senaste åren. 2006 byggde företaget upp ett 

stort kontor där all verksamhet bedrivs, efter att verksamhetens olika avdelningar tidigare 

funnits på olika orter. F:s arbetsuppgifter består till mestadels av kundkontakt och han är 

även arbetsledare för en arbetsgrupp. Han gör även ritningar på maskiner till olika jobb, 

då han har ett väldigt tekniskt intresse. Fokus på kunder och anställda har enligt F alltid 

varit i fokus för fadern. Detta gjorde att han hade mindre intresse av att sköta företaget 

mer strukturellt, vilket ledde till att F såg till att det blev bättre struktur på företaget när 

han kom in i bilden. Familjeföretagsandan tycker F gör sig närvarande i företaget, 

eftersom han är noga med att de anställda ska känna sig som en viktig del i företaget. F är 

noga med att personalen ska ha samma servicetänk som företaget står för, och investerar 

därför mycket i de anställda i form av HR-konsult. "Detta är ett serviceyrke, för om vi 

skickar ut fel personer som inte är serviceminded, då spelar det ingen roll hur duktig 

säljare jag är, för då har ju jag ändå bara ljugit", som F uttrycker det. Företaget har 

alltid haft en ekonomiansvarig, vilket gjort att de inte behövt oroa sig för eller sätta sig in 

i den ekonomiska aspekten. De ekonomiskt ansvariga har alltid varit externa, medan F 

och fadern har haft mer intresse i de mjuka faktorerna. Företaget har lån och ser det inte 

som riskfyllt, eftersom företaget tjänar mer på att förvalta de lånade pengarna än betala 

tillbaka skulden. Som F uttryckte det, "det finns lite taktik. Vi lånar ju pengar när vi 

tycker att vi borde göra det, även om vi inte tycker att vi behöver det". 

 

5.6.2. Användning av finansiell information vid långsiktiga beslut 

Ett stort beslut som F fattade var när företaget gick in och erbjöd sina tjänster till en ny 

bransch under lågkonjunkturen. Företaget gick väldigt dåligt då branschen som företaget 

utförde sina tjänster mot påverkades negativt av konjunkturnedgången. Det försämrade 

finansiella resultat som följde fick F att börja tänka i nya banor, genom att bredda sin 
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verksamhet till att även utföra tjänster mot en bransch som inte vår styrd av konjunkturen. 

Genom att ta detta beslut, klarade de sig från uppsägningar och har sedan dess lyckats bra 

med företaget ekonomsikt. 

 

5.6.3. Användning av finansiell information vid återkommande beslut 

Som återkommande beslut nämns framförallt beslut om jobb. F säger att de inte tar på sig 

jobb som de inte har kapacitet till, då de är noga med att göra ett bra jobb med kvalité. 

Han värdesätter kvalité mer än kvantitet. F tar inte heller jobb som han har prispressat sig 

in på, då han menar att ett nerpressat pris tar väldigt lång tid att höja igen. Men F tar 

gärna nya kunder som är beredda att betala lite extra för att få ett bra utfört jobb med 

rådgivning på hur kunderna kan förbättra sig inom området. Kundkontakten kan därför 

sägas vara avgörande för vilken kund de väljer. Många kunder ringer och vill ha deras 

service, vilket gör att F inte behöver använda sig av kalkyler för att räkna på jobb som 

företaget tjänar mest på, utan utgår endast från en prislista han gjort i Excel. När frågan 

kommer hur de fattar beslut kring om de ska ta sig an en ny kund, svarar F att "det gör vi 

inte. Vi tar honom bara". 

 

5.6.4. Den finansiella informationens övriga användning 

 Den finansiella informationen har flera användningsområden i företaget. De är noga med 

att följa upp jobben genom att kolla på vad kalkylen hamnade på och diskutera varför den 

eventuellt skilde sig från förkalkylen. F har också efterföljningsmöten med kunderna, där 

F förklarar för kunden varför kalkylen ser ut som den gör. Efterkalkylerna är därför 

väldigt viktiga för kundrelationen, för den används som argument till exempelvis hur 

kunden kan åtgärda problem som gör det billigare nästa gång. F förklarar vikten av ett 

strukturerat arbete för kunden: "Så vi talar mer om för dem att tjata inte om enkronor i 

timlön, ta tag i era egna problem. För här förlorade ni 40,000 på rund av att era 

anställda inte hade förberett det som de skulle". F använder sig också av dataprogram där 

det finns kalkyler på varje investering som visar kostnader och intäkter. När kostnaderna 

blir för höga, vet F att det är dags att göra en ny investering. Däremot används inga 

prisjämförelser vid alternativen, utan utvärderar investeringsalternativen efter kvalité 

istället. 
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5.6.5. Sammanfattande figur av fallpresentation F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.6. Fallpresentation F 

 

5.7. Sammanställning familjeföretag 

För att på ett överskådligt sätt kunna jämföra familjeföretagen åt, visar tabell 5.1 en 

sammanställning av resultatet. Tabellen kategoriserar den finansiella informationens 

användning i långsiktiga samt återkommande beslut. Första raden i respektive kolumn 

visar vilken typ av finansiell information som används, medan andra raden visar i vilket 

syfte den används. Den tredje raden visar slutligen vem som använder sig av den 

finansiella informationen. Delfrågan "när" besvaras delvis av "varför" och är istället mer 

relevant att använda vid kartläggningen av beslutsprocessen. De tre presenterade 

områdena i tabell 5.1 är de intressanta att analysera, då de förklarar den största skillnaden 

mellan företagen.  

 

 

 

 

 

Användning av finansiell information vid långsiktiga 

beslut 

 När: Vid upptäckten av att företagets finansiella 

resultat började sjunka 

 Varför: För att visa på att en förändring måste ske 

 Vem: F 

 Vad: Periodrapport ur ett bokföringssystem 

Övrig användning 

 Som underlag 

vid efterföljnings 

möten på jobb 

 Som rådgivning 

till kunderna 

 För att hålla koll 

på företagets 

kostnader för 

genomförda 

investeringar 

Användning av finansiell information vid 

återkommande beslut 

 När: Vid förfrågan på jobb 

 Varför: För att inte ta jobb som pressats ner till ett 

minusresultat 

 Vem: F 

 Vad: Prislista i Excel 



51 
 

Tabell 5.1. Sammanställning av använd finansiell information 

 

 

 

 

 

 

  

Familjeföretag Användning långsiktiga beslut Användning återkommande 

beslut 

A Checkräkningskonto 

Bekräftan av underlag 

Båda delägarna 

Papperskalkyler 

Beräkning av jobb 

Delägare + gamla VD:n 

B - Förkalkyler 

Undersöka lönsamhet 

VD + arbetsledarna 

C Periodrapport 

Kontrollera låg omsättning 

En av delägarna 

Handskrivna kalkyler 

Beräkna största vinst 

En av delägarna 

D Periodrapporter, prognoser 

Nå upp till finansiella mål 

Ekonomichefen 

Kalkyler, prognoser 

Undersöka lönsamhet 

En av delägarna 

E Periodrapport 

Fanns tillgänglig 

Ägaren + försäljare 

Budgetar, upphandlingar 

Beräkna vinstmarginal 

Ägaren + försäljare + 

ekonomiansvarig 

F Periodrapport 

När omsättningen sjunker 

En av delägarna 

Prislista i Excel 

Ta jobb med lönsamhet 

En av delägarna 
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6. Analys 

 

I detta kapitel presenteras resultatet kring familjeföretagare kopplat till tidigare 

forsknings bekräftelser. De studerade familjeföretagens användning av finansiell 

information redogörs för, uppdelat på iakttagelserna runt långsiktiga och kortsiktiga 

beslut. Därefter kopplas användandet till de tre tidigare presenterade beslutsteorierna. 

Slutligen görs en sammanfattande analys, följt av studiens teorimodell. 

 

6.1. Företagen som familjeföretag - likheter och skillnader 

Denna studie har i samband med intervjuerna bekräftat mycket av tidigare forskning som 

kommit fram till hur familjeföretag är uppbyggda och hur de bedrivs. Förutom funna 

likheter har även två tydliga skillnader i hur de bedrivs visat sig hos familjeföretagen. En 

genomgång av likheter och skillnader mellan familjeföretagen gör att det blir enklare att 

analysera om användningen av finansiell information ligger i skillnaderna i 

familjeföretagarnas egenskaper och familjeföretagens uppbyggnad.  

 

6.1.1. Likheter mellan familjeföretagen 

Samtliga sex familjeföretagare uppgav att det var en av familjemedlemmarna som var 

VD i företaget. Samtliga familjeföretagare har filosofin om att en externt rekryterat VD 

inte fungerar i familjeföretag, på grund av den implementerade företagskulturen. Endast 

familjeföretagare B har tvingats rekrytera extern VD när ingen av hans bröder ville ha 

befattningen. Detta visade sig inte fungera särskilt väl. B uppgav att: 

 

"Vi har haft externa VD innan, som inte har fungerat i vår organisation. Jag hävdar att 

det är lite speciellt i familjeföretag. I familjeföretag där alla är så tighta, och kommer det 

då någon utifrån som ska sätta sin prägel på firman... det har inte fungerat här iallafall."  

 

Forskning visar just på att VD:n i ett familjeföretag oftast är en familjemedlem med 

värdefull kunskap om företaget (Emling, 2000). Ledningen består till en majoritet av 

familjemedlemmar, vilket gör att det är familjen som har den avgörande rösten när beslut 

ska fattas. Detta är typiskt för ett familjeföretag, enligt Lee (2006): Miller, Minichilli och 

Corbetta (2013). Samtliga familjeföretagare nämner att de har kundkontakter som funnits 

med dem under en längre tid, oftast enda från starten. Igelström (2008) nämner detta som 
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en värdefull faktor som hör ihop med att befattningen VD har gått i arv inom företaget 

och därmed bundit värdefulla kontakter. Samtliga intervjuade familjeföretagare hade en 

stor kunskap inom branschen, samtidigt som ingen av dem hade någon högre utbildning. 

De hade istället lärt sig hur sitt företag och branschen fungerar med åren. Detta går i linje 

med vad Simon och Hitt kommit fram till, nämligen att fördelen med familjeföretag är att 

familjeföretagaren har stor värdefull kunskap om företaget och marknaden den är 

verksam i (Hiebl, 2012). En annan likhet som uppmärksammats vid intervjuerna är att 

alla familjeföretagare uppger liknande fördelar och nackdelar med att vara familjeföretag. 

De nämner bland annat att fördelarna är att de känner varandra väldigt väl, och kan 

diskutera olika företagsfrågor hemma och ta hjälp av varandra. Bland nackdelarna 

hamnar att det lätt kan bli familjeintriger och hård ord. Detta har beskrivits av Astrachan 

och Jaskiewicz (2008) som emotionella intäkter och kostnader som borde tas hänsyn till 

vid värdering av familjeföretag. 

 

6.1.2. Skillnader mellan familjeföretagen 

De tydliga skillnaderna mellan familjeföretagarna kan resoneras kring med hjälp av 

olikheterna i öppenhet samt i olikheterna i det upplevda behovet av kontroll.  

 

Skillnaderna i öppenhet visar sig genom att familjeföretagare A ser det som att hennes 

ekonomiska kunskaper räcker, trots att hon inte har någon utbildning. Hon ser ingen 

mening med att låta någon utbildad ekonom ha hand om ekonomin. Likaså resonerar C 

att hans dotter som är ekonomiansvarig utan någon utbildning duger väl till att sköta 

företagets ekonomi. Familjeföretagare E har däremot nyligen öppnat upp sig och tagit in 

en extern ekonomiansvarig för att kunna rådgöra E och hjälpa till med ekonomin kring 

företaget, efter att tidigare skött om ekonomin mestadels på egen hand. B, D och F har 

sedan en längre tid använt sig av externa utbildade ekonomiansvariga. Samtliga dessa tre 

familjeföretagare resonerar att de vill ha kvalificerade personer att ha hand om ekonomin, 

så att de själva kan fokusera helt på att styra företaget. Med familjeföretagare A, C, och 

E:s resonemang går det att dra paralleller till vad Barnett redogjort för i sin forskning 

(Hiebl, 2012). Han menar på att klassiska familjeföretag vill fatta de största strategiska 

besluten själva, och är mer motvilliga till att öppna upp sitt företag för externa ekonomer 

med högre utbildning (Hiebl, 2012). 
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Den andra skillnaden som kan konstateras ligger i hur de upplever behovet av kontroll. 

Familjeföretagare A uttrycker en ovilja att tappa kontrollen, då hon och maken vill hålla 

företaget hanterbart. Hon menar på att expandering inte ligger i deras intresse, utan de vill 

fortsätta i existerande storlek. C ser inte möjligheterna med att expandera, då varken 

intresse eller kompetens finns i att expandera kraftigt, vilket hade behövts då 

vinstmarginalerna är små. Även familjeföretagare E menar på att hon vill behålla 

kontrollen i företaget och känner inte för att expandera utanför hennes trygghetsramar. 

Hon ser mer intresse i att hålla företaget fokuserat på vad hon behärskar, och inte ge sig 

in på för stora projekt som hon inte känner sig säker med. Familjeföretagare B däremot är 

inte rädd för att ta risker och ta på sig större projekt. B har inget emot att anställa om det 

skulle behövas eller ge sig på nya geografiska områden. Familjeföretagare D var från 

början rädd för att tappa kontrollen över företaget, men kom till insikt med att en 

expansion var ett måste för att kunna konkurrera mot de stora företagen. Att låta företaget 

växa och därmed överlåta en del av kontrollen på övrig personal var inte heller något som 

familjeföretagare F såg som negativt. Istället såg han det som en möjlighet att ta sig ur 

lågkonjunkturen genom att ta sig in i en ny bransch. Tidigare forskning visar på att 

familjeföretag till högre grad vill behålla kontrollen inom företaget än icke-familjeföretag 

(Lee, 2006), vilket verkar vara fallet för familjeföretagare A, C och E. Att växa och 

expandera är inte något som de varken vill eller vågar ta chansen att göra, helt enligt 

Emlings (2000) forskning som visar på familjeföretagares ointresse i att expandera. 

 

De funna likheterna och skillnaderna kan överskådas i Tabell 6.1. Detta resonemang leder 

fram till att de studerade familjeföretagen. A, C och E verkar vara mer klassiska 

familjeföretag, enligt studiens presenterade forskning om familjeföretag. De kan därför 

sägas ha mer "familjeföretagsanda" kvar i företaget. Däremot familjeföretagare B, D och 

F är mer öppna och mindre rädda för att tappa kontrollen över företaget, vilket inte 

titulerar de som ett klassiskt familjeföretag. De kan därför sägas ha mindre 

"familjeföretagsanda" än A, C och E. 
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Tabell 6.1. Likheter och skillnader mellan familjeföretagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Den finansiella informationens användning vid beslutsfattande 

Då forskningsfrågan går ut på att ta reda på hur den finansiella informationen används vid 

beslutsfattande i familjeföretag, syftade intervjuerna till att förstå användningen i ett 

långsiktigt beslut samt ett återkommande beslut. Resultatet bekräftar tidigare presenterad 

forskning om hur familjeföretagare fattar beslut. Vissa av familjeföretagen tenderar att 

fatta beslut mer på magkänsla, eftersom de har en så stor erfarenhet inom företaget och 

marknaden de verkar i (Hiebl, 2010). Andra företag tenderar att använda sig mer av 

finansiell information när de fattar beslut, eftersom det utgör ett viktigt underlag för att 

rätt beslut ska kunna fattas enligt Miculescu och Miculescu (2012). För att kunna dra 

slutsatser kring hur den finansiella informationen används resoneras därför besluten för 

sig och hur familjeföretagen använt sig av den finansiella informationen vid respektive 

beslut.  

 

6.2.1. Långsiktiga beslut och informationsanvändning 

Ett långsiktigt beslut kan liknas vid ett icke-programmerat beslut enligt Lindvall (2009) 

och Richards-Gustafson (2013). Ett sådant beslut kräver mer finansiell information då 

större osäkerhet råder (Richards-Gustafson, 2013: Ramberg (1997). Lindvall (2009) 

däremot påstår att kommunikation och pedagogik blir ett viktigare underlag än finansiell 

information vid dessa beslut. 

 

Familjeföretagare A och hennes make fattade sitt större beslut om att byta ut loggan 

mycket baserat på deras egna personliga känslor och diskussioner. Rapporter som visar 

Likheter Skillnader 

 Internrekryterad VD 

 Ledningen består till majoritet av 

familjemedlemmar  

 Värdefulla kundkontakter 

 Stor branschkunskap (VD) 

 Ingen högskoleutbildning (VD) 

 Liknande upplevda för- och 

nackdelar med familjeföretag 

 Öppenhet 

 Behov av kontroll 
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på att företaget har kapital till att investera gör att de bestämmer sig för att investera. 

Däremot finns det inga val av alternativ, utan paret hade redan bestämt sig för vilket 

företag som ska få utföra loggbytet. Någon avvägning mellan alternativ finns alltså inte. 

När familjeföretagare B fattar beslut om att rekrytera en filialchef till ett nytt geografiskt 

område, görs många avvägningar och diskussioner med familjemedlemmarna för att få 

rätt person till tjänsten. Bakgrunden till beslutet är att växa och öka sin omsättning, vilket 

kan sägas vara den finansiella informationens underordnade roll till beslutet att tillsätta en 

chef. Den används alltså inte för att beräkna bästa ekonomiska alternativet just i 

beslutssituationen, utan mer på längre sikt. Familjeföretagare C fattar ett snabbt större 

beslut då han köper upp ett annat åkeriföretag. Han påstår att det aldrig finns så mycket 

tid till att diskutera alternativ, utan det diskuteras mest med C:s båda barn som är 

verksamma i företaget. Familjeföretagare D har mest framtida ekonomiska konsekvenser 

i beaktande då han fattar beslut om att köpa upp och starta nya bolag. Besluten fattas 

baserat på periodrapporter som visar på att de uppsatta finansiella målen inte kan nås med 

den verksamhet företaget har i nuläget. Dessa siffror samt en beaktan i hur marknaden 

runt omkring ser ut, leder till en diskussion med företagsledningen kring vilket beslut 

som ska fattas. Familjeföretagare E:s beslut om att lägga ner solskyddsverksamheten 

grundar sig till största del i att företaget inte kunde hålla igång verksamheten med den 

befintliga personalen. Detta gjorde att verksamheten sköttes sämre, vilket gjorde att E och 

brodern såg som enda utväg att lägga ner verksamheten. Det analyseras alltså inga 

ytterligare alternativ som hade kunnat vända resultaten, utan analyseringen av bästa 

alternativet hålls inom familjeföretaget. Familjeföretagare F beslutar sig för att göra intåg 

på en ny marknad när företaget befinner sig i en lågkonjunktur. Han tar hänsyn till att 

omvärlden förändrats och diskuterar och analyserar vilka beslut som måste fattas för att 

vända företagets resultat till det bättre. Uppmärksamhet på företagets försämrade 

finansiella resultat ligger alltså som grund till att en förändring måste ske, medan 

erfarenhet och diskussioner utgör underlag kring valet av bransch.  

 

Familjeföretagarnas svar kan lättare överskådas genom följande tabell. Tabell 6.2. 

Tabellen delas in efter om finansiell information används till större del, om icke-finansiell 

information används till större del eller om de utgör ungefär lika mycket underlag i 

beslutsprocessen. Med icke-finansiell menas beslut som fattas på magkänsla, erfarenhet 

eller diskussioner med familjemedlemmar. Användningen symboliseras med hjälp av ett 

X i tabellen.  
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Tabell 6.2. Användningen vid långsiktiga beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av tabellen kan man utläsa att familjeföretagare A, C och E fattar mer beslut på 

magkänsla, erfarenhet och diskussioner, helt enligt hur Lindvall (2009) presenterar att 

icke-programerade beslut fattas till mindre del av finansiell information. 

Familjeföretagare B, D och F däremot fattar beslut baserat på både finansiell information 

samt magkänsla, erfarenhet och diskussioner till ungefär lika stor del. Mer 

informationsinhämtning och engagemang (Richards-Gustafson, 2013: Ramberg, 1997) 

kan sägas användas mer vid detta typ av beslut för B, D och F.  

 

6.2.2. Återkommande beslut och informationsanvändning 

Ett återkommande beslut kan liknas vid ett programmerat beslut där den finansiella 

informationen används för att räkna fram det bästa alternativet (Lindvall, 2009). 

Richards-Gustafson (2013) förklarar att beslut som beslutsfattaren fattat i tidigare 

situationer, är återkommande beslut där det finns riktlinjer och regler man följer och som 

inte kräver större diskussioner eller informationsunderlag för att fatta. Även Ramberg 

(1997) menar att mindre informationsunderlag krävs vid ett säkrare beslut. 

 

Samtliga familjeföretagare har nämnt beslut om att anta jobb och projekt som ett ständigt 

återkommande beslut. Familjeföretagare A säger att de är noga med att räkna på om nya 

lite större projekt ger tillräcklig förtjänst. Hon och maken antar bara jobb som ger bra 

betalt, och ser igen vinning i att ta sig an större kunder för att kunna tjäna på detta längre 

fram. Beräkningarna som görs på papper spelar alltså en avgörande roll för om jobbet 

antas eller ej. Familjeföretagare B däremot analyserar och diskuterar de större projekten 

noga med sina arbetsledare och familjen på företaget. Han använder mycket som 

underlag till beslutet, både kalkyler som kalkyleraren gjort samt avväger marknaden och 

möjligheterna att få en långsiktig kund. Familjeföretagare C använder sig av mycket 

Familjeföretag Finansiell Icke-finansiell Finansiell & Icke-finansiell 

A  X  

B   X 

C  X  

D   X 

E  X  

F   X 
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handskrivna förkalkyler som underlag vid utvärdering av jobben. De får bestämma om 

jobbet är värt att ta, tillsammans branschspecifika kunskaper. Familjeföretagare D 

använder sig av mycket kalkyler som finns i ekonomisystem för att räkna på jobb, men 

det avgörande för om kunden antas eller inte är inte vad kalkylerna visar. Det är istället 

vad de ser för möjligheter med att tjäna pengar på kunden i framtiden. Familjeföretagare 

E får mycket hjälp av ekonomiansvariga vid beräkningar på jobb. Hon bidrar med 

budgetar som spelar en avgörande roll för om jobbet antas eller ej. Diskussioner med 

kunden görs för att få en bättre uppfattning om vilket pris som går att sätta på jobbet. 

Familjeföretagare F säger sig inte fatta så mycket beslut kring att anta jobb. Han utgår 

ifrån en prislista som han gjort i Excel när han sätter priset, och ger sig inte in i jobb där 

kunderna försöker pressa ner timpriset. F:s kunder kommer enligt F oftast till honom, 

vilket gör att han inte behöver ge sig in i prispressade situationer.  

 

Baserat på resonemanget ovan ska Tabell 6.3 ge en överskådlig bild över hur mycket 

familjeföretagarna använder sig av den finansiella informationen vid de återkommande 

besluten. Tabellen delas in efter om finansiell information används till större del, om 

icke-finansiell information används till större del eller om de utgör ungefär lika mycket 

underlag i beslutsprocessen. Med icke-finansiell menas beslut som fattas på magkänsla, 

erfarenhet eller diskussioner med familjemedlemmar. 

 

Tabell 6.3. Användningen vid återkommande beslut 

 

Med hjälp av tabellen kan man se att familjeföretag A, C och E är kategoriserade till att 

använda sig av den finansiella informationen till större del vid återkommande beslut, 

vilket även Lindvall (2009) menar på. Familjeföretagare B, D och F tenderar däremot att 

använda sig till ungefär lika stor del av finansiell och icke-finansiell information. 

Familjeföretag Finansiell Icke-finansiell Finansiell & Icke-finansiell 

A X   

B   X 

C X   

D   X 

E X   

F   X 
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Däremot kan det inte påstås att de återkommande besluten kräver speciellt mycket 

informationsinhämtning eller betänketid (Ramberg, 1997: Richards-Gustafson, 2013). 

 

6.2.3. Hur förklaras familjeföretagarnas användning utifrån beslutsmodellerna? 

Det nyligen förda resonemanget kring hur familjeföretagare använder sig av finansiell 

information, har visat på att vissa familjeföretagare tenderar att använda sig av denna mer 

eller mindre, beroende på företag och på typ av beslut. För att djupare förstå hur den 

används kan man ta hjälp av beslutsteorierna rationell beslutsteori, begränsad rationalitet 

samt beslutsirrationalitet. Då studien endast utgår från sex familjeföretagare, är det svårt 

att avgöra graden av tillhörighet till de olika teorierna. Däremot går det att utskilja 

mönster som tyder på att en viss teori är mer eller mindre applicerbar och förklarar 

användningen. För att göra detta på ett lättöverskådligt sätt, presenteras teorierna i den 

ordning som de framställdes i den teoretiska referensramen. Relevanta kopplingar görs 

därefter till de familjeföretagare som uppvisar tendenser till att liknas vid en viss teori. 

 

6.2.3.1. Rationell beslutsteori 

Den rationella teorin är svår att applicera på företagen, då den står för att beslutsfattaren 

har full förståelse för all tillgänglig information rörande potentiella alternativ, förstår 

konsekvenserna av dessa och har potential till att rangordna dem för att därefter välja det 

bästa alternativ (Citroen, 2011). Familjeföretagare D uppvisar mönster som tyder på att 

han använder den finansiella informationen rationellt. På lång sikt uppfattas han ha 

väldigt tydliga och klara mål med sina beslut, vilket är att exempelvis uppnå ett finansiellt 

mål. D tar hänsyn till både omvärldsfaktorer, såsom marknad och konkurrens, liksom 

interna faktorer som han grundar på sin erfarenhet inom branschen. Den finansiella 

informationen används omfattande.  I studien är han den enda som utvärderar möjliga 

alternativ djupt, då han tar hänsyn till både de inre och yttre faktorerna. Detta ger 

indikationer på att D tenderar därför att använda den finansiella informationen på ett mer 

rationellt sätt i sitt beslutsfattande än vad övriga studerade familjeföretagare gör. På kort 

sikt tar D hänsyn till vad kalkylerna visar, men till störst del fattar han beslut baserat på 

vad han kan knyta för kontakter med kunden som kan leda till en långvarig kundrelation. 

han tar alltså flera viktiga aspekter i beaktande, och ser inte kalkylerna som avgörande för 

beslutet. 
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6.2.3.2. Begränsad rationalitet 

Teorin om begränsad rationalitet har sin utgångspunkt i den rationella teorin, men 

skillnaden är att informationsinhämtningen inte är lika omfattande. Detta beror på att all 

information som finns tillgänglig inte kan inhämtas på grund av begränsningar i tid, 

kunskap och kostnad. Utvärdering av alternativ görs inte heller lika väl, på grund av 

svårigheter med att veta vilket alternativ som är bäst (Jakobsen & Thorsvik, 2008). 

Familjeföretagare B och F:s användning kan liknas med hjälp av begränsad rationalitet. 

De använder sig båda av finansiell information till den grad de förstår informationen, och 

går sedan mycket på erfarenheten de har inom branschen. Balansen mellan användning av 

både finansiell information och erfarenhet gör att beslutet blir tillfredsställande. Detta kan 

förklaras med hjälp av Halls (2010) forskning som menar på att allt för komplex 

information inte tas hänsyn till, utan beslutet grundas istället på den information man 

förstår. B och F har utbildade ekonomiansvariga till hjälp just för att förstå den finansiella 

informationen och ser till att den inte strider mot vad B och F tror är bäst för företaget. 

Svårigheterna med att förstå den finansiella informationen fullt ut gör att de inte 

ifrågasätter val eller gör några djupare funderingar kring alternativa val.   

 

6.2.3.3. Beslutsirrationalitet 

Även teorin om beslutsirrationalitet ifrågasätter den rationella beslutsprocessen, då en 

inhämtning av för mycket information skapar tvivel och osäkerhet kring bedömning och 

värdering av alternativ. Motivationen och engagemanget sjunker lätt då den överflödiga 

informationen skapar osäkerhet kring om rätt alternativ valts (Hatch, 2002). Detta 

resonemang känns tydligt igen från A och C då de inte använder sig av komplex 

finansiell information eller någon utbildad ekonom, utan de går istället på det de redan 

bestämt sig för. Trots att E tagit in en extern utbildad ekonom, väljer E ändå att inte 

inkludera ekonomen vid de större besluten. Vid de långsiktiga besluten tenderar de att gå 

mer på egna känslor och inte ta till sig vad den finansiella informationen egentligen hade 

kunnat tyda på. Den finansiella informationen spelar därför mindre roll här och 

kunskapen om företaget, branschen och familjeinvolvering utgör istället underlaget, helt 

enligt Simon och Hitt (Hiebl, 2012: Memilli et al. 2011). 

 

Vid de återkommande besluten inhämtas den finansiella informationen på ett rationellt 

sätt, men på grund av bristande kunskap och utbildning lyckas de inte använda 

informationen optimalt. Då kalkylerna och uträkningarna oftast är gjorda för hand utan 

några invecklade system som plocka fram dem, används de därför på ett irrationellt sätt, 
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då de utgör underlag på grund av att beslutsfattaren uppfattar detta underlag som det enda 

att utgå ifrån. Familjeföretagare använder sig därför inte av all den information som finns 

att tillgå, utan kalkylerna används och framställs baserat på personliga kunskaper. C 

uttrycker exempelvis att den kunskap han och sonen satt på, var så pass bra att de klarade 

sig på att ha en bra förkalkyl som underlag. A ser det som att hennes mans erfarenhet och 

kunskap om företaget är tillräckligt stor för att själv kunna fatta beslut baserat på hans 

egna beräkningar.  

 

6.3. Sammanfattande analys 

Analysen av dessa sex familjeföretag har gjort att vissa likheter och skillnader har hittats 

dem emellan. Skillnaderna har funnits i hur pass öppna de är för att ta in externa parter i 

deras organisation, samt hur pass villiga de är till att släppa kontrollen i företaget genom 

att exempelvis expandera och ta risker. A, C och E har visat sig ha större 

familjeföretagsanda i företaget. B, D och F däremot har mindre familjeföretagsanda kvar.  

 

Samuelssons (1999) forskning bekräftas av familjeföretagare A, C och E vid långsiktiga 

beslut, då hon säger att den finansiella informationen används mindre. Det kan ha sin 

förklaring i att familjeföretag som inte vill öppna upp sig, vilket leder till att de i mindre 

grad använder sig av externa parter med ekonomiutbildning till hjälp. De är även mer 

ovilliga till att tappa kontrollen och väljer därför inte att expandera i högre grad.  Att 

företagsledaren grundar sina beslut mer på kunskapen denne har om företaget än på 

finansiell information (Hall, 2010: Alpenberg & Karlsson, 2005) kan därför ifrågasättas, 

då studiens resultat indikerar på att förklaringen till detta kan ligga i brist på intresse, 

ekonomisk kunskap och förståelse för hur man använder ekonomisystem. De 

psykologiska elementen får då en överhand som underlag jämfört med den finansiella 

informationen, som Thaler, Rabin och Schlafer forskat fram (García, 2013).  Deras 

resultat märks särskilt av hos familjeföretagarna med högre familjeföretagsanda på de 

långsiktiga besluten. Familjeföretagare B, D och F använder sig mer av företagets 

ekonomisystem, eftersom de vågat öppna upp sig och släppa en del av kontrollen över 

företaget till exempelvis utbildade ekonomer. Detta bekräftar Nejadhosseini Soudanis 

(2012) forskning att ekonomisystem numera används mer av företagsledningen för att nå 

upp till satta mål, och även till uppföljning. Att ekonomisystem används till uppföljning 

var något som kunde bekräftas av familjeföretagen B, D och F. Förr användes 

ekonomisystem mer för att summera, validera och spara finansiella data som berör 
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finansiella transaktioner (Nejadhousini Soudani, 2012). Användningsområdet 

ekonomisystem hade förr, förklaras mer av företagen A, C och E. Deras användning av 

finansiell information kan liknas vid handlandet kring beslutsirrationalitet, då de grundar 

sina beslut baserat på simpel finansiell information, som gör att de begränsar sina 

alternativ. Familjeföretagare B, D och F däremot använder den finansiella informationen 

mer enligt den rationella beslutsteorin och begränsad rationalitet. De har mer komplicerad 

finansiell information att utgå ifrån, som spelar en roll tillsammans med faktorer som 

magkänsla, erfarenhet och diskussioner. Dessa iakttagelser gör att studiens slutsatser kan 

dras, och studiens teorimodell kan byggas upp. 

 

6.3.1. Studiens teorimodell 

Teorimodellen visar på ett överskådligt sätt hur familjeföretagare använder sig av 

finansiell information och icke-finansiell information vid olika typer av beslut. Då 

studien inte fokuserat på att kartlägga beslutsprocessen i detalj, ges en överblickbar och 

simplifierad bild av processen. Det viktigaste att visa på med hjälp av modellen är istället 

hur informationsanvändningen skiljer sig åt beroende på typ av beslut och om företaget 

har mer eller mindre familjeföretagsanda. Beslutsprocessens viktigaste huvudsteg är 

trigger, som utlöser processen, informationsinhämtning samt val av alternativ. Pilens 

tjocklek vid val av alternativ indikerar på hur stor inverkan informationsunderlaget har 

för beslutet som fattas. 

 

  

      

 

       
 

 

 

 

 

Figur 6.1. Mindre familjeföretagsanda - icke-programmerat beslut 
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Figur 6.2. Mindre familjeföretagsanda - programmerat beslut 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

Figur 6.3. Större familjeföretagsanda – icke-programmerade beslut 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

Figur 6.4. Större familjeföretagsanda – programmerat beslut   
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7. Slutsats   

Det sista kapitlet inleds med studiens slutsatser. Studiens bidrag läggs fram, följt av egna 

reflektioner och begränsningar. Slutligen redogörs för förslag till framtida forskning. 

 

7.1. Slutsatser 

Syftet med studien är att utifrån familjeföretagarens perspektiv utforska användningen av 

finansiell information, genom att studera beslutsprocessen kring långsiktiga och 

återkommande satsningar som familjeföretagare ställs inför. För att få svar på frågan hur 

den finansiella informationen används av familjeföretagare vid beslutsfattande, har frågan 

delats upp i följande delfrågor: När, varför, av vem används den finansiella 

informationen, och vad utgörs den av? Slutsatsen av denna studie är att användningen av 

den finansiella informationen påverkas av hur mycket familjeföretagsanda som finns i 

företaget, samt om det rör sig om beslut som har långsiktig påverkan på företaget eller 

om det är ett återkommande beslut. 

 

7.1.1. Mindre familjeföretagsanda 

Familjeföretagare som är mer öppna till att ta in extern hjälp till företaget samt mer 

villiga till att släppa kontrollen, ta risker och expandera, har mer gått ifrån den klassiska 

bilden av ett familjeföretag. Detta gör att dessa familjeföretagare har bättre möjlighet att 

förstå nyttan med den finansiella informationen, eftersom den finns tillgänglig och kan 

förklaras av deras ofta utbildade externa ekonomer. Vid långsiktiga och återkommande 

beslut använder de sig av finansiell information tillsammans med erfarenhet, 

observationer av omvärlden och diskussioner med närstående familjemedlemmar på 

företaget. Vid de långsiktiga besluten är oftast företagets utbildade ekonom med i 

diskussionen. Den finansiella informationen används som underlag för att fatta ett beslut 

som ger bäst ekonomiska resultat för företaget i framtiden. Användaren av den finansiella 

informationen vid beslutsfattande är till största del beslutsfattaren vid återkommande 

beslut, och även familjeföretagarens familjemedlemmar vid långsiktiga beslut. Den 

finansiella informationen utgörs oftast av mer avancerade kalkyler, budgetar och 

prognoser som plockas ur företagets ekonomisystem.  
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7.1.2. Större familjeföretagsanda 

Familjeföretagare som agerar på motsatt sätt, är mer motvilliga till att släppa in andra än 

familjemedlemmar på de högre positionerna i företaget. Denna företeelse är vanligt 

förekommande hos familjeföretag (Lee, 2006). De är också mer ovilliga till att tappa 

kontrollen genom att ta risker och expandera, vilket Lee (2006) delvis bekräftar. Detta 

påverkar hur den finansiella informationen används. Den större familjeföretagsandan gör 

också att den finansiella informationen används olika vid långsiktiga och återkommande 

beslut. Vid långsiktiga beslut används den finansiella informationen då periodrapporter 

från bokföringssystemet visar på otillfredsställande resultat, eller för att visa på att det 

finns likvida medel att investera med. Rapporterna används bara av beslutsfattaren, vilken 

oftast är VD:n, för att de finns tillgängliga vid periodens slut. Det som utgör underlag för 

familjeföretagarens beslut är istället erfarenhet om företaget, magkänsla samt 

diskussioner med familjemedlemmarna på företaget. Att familjeinvolvering har en stor 

betydelse vid beslutsfattande har även Memilli et al. (2011)  konstaterat. Vid långsiktiga 

beslut används alltså inte tillgängliga rapporter på rätt sätt, på grund av bristande 

ekonomiska kunskaper. Användandet antyder på irrationellt beteende. Vid återkommande 

beslut används däremot mer handskrivna kalkyler och budgetar som underlag när 

alternativen ska utvärderas. Denna bristfälliga finansiella information som underlag gör 

att alternativet enbart är det bästa i beslutstillfället. Beslutsfattaren använder sig därför av 

den finansiella information som finns tillgänglig på ett rationellt sätt, dock bidrar deras 

oförståelse för komplex finansiell information till ett irrationellt handlande. Detta är för 

att de inte kan förutse framtida konsekvenser av valet och enbart resonerar med 

familjemedlemmar kring det bristfälliga underlaget. Detta är en konsekvens av att de inte 

har någon utbildad ekonom som tagit in mer komplexa ekonomisystem till företaget, som 

kunnat bidra med mer förståelse för framtida konsekvenser. 

 

Studiens slutsats har plockat fram kännetecken som förhoppningsvis gör att den skulle 

kunna återfinnas i liknande studier kring ämnet. Den analytiska generaliserbarheten 

förstärks av att studiens resultat är mer av övergripande karaktär, som gör resultatet mer 

användbart. Dock leder indelningarna av resultatet till att det ligger få intervjuer bakom 

varje indelning. Detta påverkar istället den analytiska generaliserbarheten negativt. 
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7.2. Studiens bidrag 

7.2.1. Teoretiskt bidrag 

Studiens resultat har bidragit till att djupare förstå hur familjeföretagare använder sig av 

finansiell information när de fattar beslut. Tidigare forskning har mest visat på att 

familjeföretag använder sig av finansiell information i mindre utsträckning än icke-

familjeföretagare (Samuelsson, 1999: Chrisman et al, 2006: Stockmans, 2010: Hiebl, 

2010), men inte förklarat ämnet mycket djupare än så. Genom att studien syftat till att 

bidra med förståelse kring användningen vid beslutsfattande, har det kunnat konstateras 

att användningen beror på hur familjeföretaget ser ut. På detta sätt har forskningsgapet 

kunnat minskats, då det fanns lite forskning kring kombinationen av 

informationsanvändning vid beslutsfattande och familjeföretag. Även om studien enbart 

inriktat sig på familjeföretag inom tjänstesektorn med mellan 10-30 anställda för att 

kunna dra slutsatser kring mindre familjeföretag, är det svårt att generalisera dem. Detta 

visar på att det är mer än skillnaden mellan icke-familjeföretag och familjeföretag som 

spelar roll när det kommer till den finansiella informationens användning (Samuelsson, 

1999: Chrisman et al, 2006: Stockmans, 2010: Hiebl, 2010), utan även graden av 

familjeföretagsanda. Den finansiella informationen används även olika beroende på om 

beslutet är långsiktigt eller kortsiktigt, vilket betyder att inte enbart psykologiska faktorer 

och företagskännedom bestämmer hur den finansiella informationen används (García, 

2013: Hall, 2010).  

 

7.2.2. Socialt bidrag 

Då studien har visat på att företag med större familjeföretagsanda har svårt att förstå och 

använda sig av den finansiella informationen på rätt sätt, har studien även ett socialt 

bidrag. Detta bidrag är en upplysning till mindre familjeföretag att våga öppna upp sig 

och ta emot kvalificerad hjälp för att få en bättre förståelse för företagets finansiella 

ställning. På så vis skulle de kunna växa och nå en högre framgång. Detta bidrag skulle 

många små familjeföretag behöva ta del av, då det säkert finns många små familjeföretag 

som sitter på bra affärsidéer, men som har problem med att förstå hur de ska kunna nå 

högre finansiella resultat. 
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7.3. Egna reflektioner och begränsningar 

Studiens resultat har baserats på intervjuer. Det betyder att resultatet är grundat på vad 

familjeföretagarna säger att de gör, vilket givetvis inte behöver vara så det går till i 

praktiken. Intervjuer innebär också att intervjuaren ska vara så objektiv som möjligt, både 

under intervjun och under analysen av materialet. Detta upplevdes som en svårighet. Då 

studiens intervjuer var semi-strukturerade, var det lätt att man kom ifrån ämnet. Det var 

även lätt att man förstärkte deras resonemang och reflekterade högt över vad som sades. 

Detta gör att objektiviteten, och därmed tillförlitligheten, går att ifrågasätta. Hur 

tillförlitligt materialet är beror också på hur materialet har tolkats, vilket har stor 

betydelse för studiens presenterade resultat. Samma data som tolkats i studien hade 

möjligtvis tolkats på ett annat sätt av andra forskare. Studiens fokus gör att material 

förbisetts som inte varit aktuellt för studiens område, men som hade varit användbart i ett 

annat. Däremot har personliga intervjuer gjort att det är lättare att uppfatta när 

respondenten går in i en annan roll under intervjun, som kan uppfattas som den roll de 

vill agera efter. 

 

7.4. Förslag på framtida forskning 

Med begränsningarna som upplevts i denna studie, skulle en djupare studie inom ämnet 

kunna göras med dessa begränsningar i beaktan. För att frånkomma de skulle exempelvis 

en observation kunna göras, som hade bidragit till en förståelse för hur familjeföretagare 

agerar i praktiken när de använder sig av finansiell information vid ett beslut. Detta hade 

gett en djupare insikt i hur processen går till, vilket har varit svårt att få förståelse för med 

hjälp av studiens tillvägagångssätt. Då studien visat på att graden av familjeföretagsanda 

påverkar användningen av finansiell information, vore det intressant att forska kring vad 

det finns för olika typer av familjeföretag och hur de skiljer sig åt. Detta hade kunnat 

göras genom intervjuer med ett större antal familjeföretag. Det vore även intressant om 

det forskats kring skillnader mellan stora familjeföretag och icke-familjeföretag, då 

forskning ofta jämför familjeföretag mot icke-familjeföretag utan att specificera företagen 

något närmare.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

1. Vill du vara konfidentiell i vår uppsats? 

2. Får vi tillåtelse att spela in intervjun?  

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vad har du för befattning i företaget? Beskriv! Hur länge har du haft denna?  

5. Hur länge har du arbetat här? 

6. Vad var din tidigare position i företaget? 

7. Vad är det roligaste med ditt jobb? 

8. Berätta lite om företaget: Hur startade det? Hur ser det ut idag? 

9. Hur många familjemedlemmar sitter i styrelsen/ledningen/jobbar i företaget? 

10. Märks det att företaget är ett familjeföretag? Hur? 

 

Beslut 

1. Vad är det för typ av större beslut som ni behöver fatta/ ta ställning till i er 

verksamhet? 

 

2. Berätta om något större beslut som ni har tagit som haft en långsiktig påverkan på 

företaget. (ex. expandering, investering) 

2.2. Vad var den bakomliggande orsaken? 

2.3. Hur påverkade detta företaget finansiellt? 

2.4. Vilka personer var involverade i beslutet? 

2.5. Hur diskuterade ni kring detta beslut? 

2.6. På vilket underlag fattades besluten? (diverse finansiell information/samtal 

 med varandra/känsla) 

2.7. Vilka alternativ fanns det? 

2.8. Hur resonerade ni kring alternativen? 

2.9. Varför valde ni inte dem? 

2.10. I efterhand, var det ett bra beslut? 

2.11. Brukar ni gå tillväga på detta sätt? 

2.12. Finns det utarbetade rutiner för hur ett sånt här beslut ska gå till? 

2.13. Har ni fattat liknande beslut? Resonerade ni likadant då? 



71 
 

2.14. Hade ni tagit samma beslut om det gått med förlust? 

 

3. Berätta om ett återkommande beslut som ni ställts inför. 

 (ex. nyrekrytering, anta jobb) 

3.2. Vad var den bakomliggande orsaken? 

3.3. Hur påverkade detta företaget finansiellt? 

3.4. Vilka personer var involverade i beslutet? 

3.5. Hur diskuterade ni kring detta beslut? 

3.6. På vilket underlag fattades besluten? (diverse finansiell information/samtal 

 med varandra/känsla) 

3.7. Vilka alternativ fanns det? 

3.8. Hur resonerade ni kring alternativen? 

3.9. Varför valde ni inte dem? 

3.10. I efterhand, var det ett bra beslut? 

3.11. Brukar ni gå tillväga på detta sätt? 

3.12. Finns det utarbetade rutiner för hur ett sånt här beslut ska gå till? 

3.13. Har ni fattat liknande beslut? Resonerade ni likadant då? 

3.14. Hade ni tagit samma beslut om det gått med förlust? 

 

4. Upplever du att ni använder er av ex. budgetar, kalkyler, rapporter när ni fattar 

beslut? 

Om inte – vad anser du är syftet med sådan information? (legitimitetsskapande, för 

kommunikation, mäta & kontrollera, förstärka uppmärksamhet i företaget, för 

beslutsfattande) 

 

5. Vilken betydelse spelar budgetar, kalkyler och annat beräkningsunderlag för er, i ert 

företagande? 

För vem kan den mer ha betydelse för? (I andra situationer) 

 


