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SAMMANFATTNING 
 
Det är ingen hemlighet att familjeföretag har en stor inverkan på den globala ekonomin. Men 
trots popularitet och avgörande roll för samhällets utveckling, tillväxt och sysselsättning, lite 
forskning har gjorts om hur olika aspekter i familjeföretag påverkar den strategiska 
ledningen. Denna studie undersöker vilka värderingar familjeföretag har, samt hur de 
påverkar beslutsfattandet i familjeföretag. Det empiriska materialet har samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer med fem svenska familjeföretagare och resultatet har sedan 
analyserats med hjälp av systemteori och beslutsteori. Studien visar att värderingar är viktiga 
för familjeföretag och de har en stor roll i beslutsfattandet då de genomsyrar hela 
verksamheten. Familjeföretag grundar sina beslut på både rationell och irrationell modell då 
företaget inte bara fokuserar på ekonomiska intressen, men även på familjens intressen. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

I världen har formerna för ägande och ledning av företag länge varit föremål för debatten. 

Detta har bland annat skett inom agentteori och ägarstyrning (corporate governance) och har 

mestadels avsett stora börsföretag. Att äga och driva familjeföretag har inte varit lika 

uppmärksammat (Gandemo, 2000) men under de två senaste decennierna har intresset för och 

forskningen kring familjeföretag blivit allt starkare (Brundin et al., 2012; Sharma, 2004). 

Anledningen till ökad forskning är att familjeföretag har blivit en allt mer förekommande 

form av ägande. Idag uppskattas det att de flesta företag, både internationella och svenska, är 

familjeföretag (Brundin et al., 2012). Dessa finns överallt omkring oss, från miljontals små 

och medelstora företag till välkända stora namn såsom BMW, Ford, Samsung, Wal-Mart 

(Tharawat, 2014) och svenska H&M, Ikea, Tetra Pak och Bonnier (SvD, 2006). 

 

Trots popularitet i form av ägandet, har familjeföretag visats sig vara en svårdefinierad 

kategori (Brundin et al., 2012; Gandemo, 2000). Det finns många olika begreppsförklaringar 

som skiljer sig från varandra eftersom forskare och själva företagare definierar familjeföretag 

på olika sätt (Johansson, 2015). Att begreppet varierar från forskare till forskare beror främst 

på att dessa ofta formar sina egna definitioner utifrån syftet med forskningen (Gandemo, 

2000). Till exempel från år 1989 till år 1999 antogs minst 44 olika definitioner men ingen av 

dem blev allmänt accepterad (Habbershon och Williams, 1999). Även i Sverige antas olika 

definitioner bland forskare. De flesta definitionerna utgår från familjens ägandeskap 

(Gandemo, 2000), ledningsstruktur och deltagandet i den operativa verksamheten (Johansson, 

2005) samt krav på generationsskifte (Brunnåker, 1996; Emling, 2000). Denna brist på 

tydlighet har skapat ett allvarligt trovärdighetsgap och lämnat området för familjeföretagande 

öppet för kritik från både akademiker och familjeföretagare (Habbershon och Williams, 1999; 

Sharma, 2004). 

 

Men hur stort är det egentliga antalet familjeföretag? Svaret beror på vilken definition som 

används. Enligt senaste forskningen från PwC (2014) beräknas cirka 80% av alla företag i 

världen vara familjeföretag. Över hela Europa är andelen nära 85% och de står för cirka 70% 

av BNP och 60% av sysselsättningen (EY, 2014). I Sverige är siffran nära. Av alla företag är 
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ungefär tre fjärdedelar familjeföretag och dessa beräknas stå för cirka 25 % av landets BNP 

och 20% av landets arbetstillfällen (Bjuggren et al., 2011, Brundin et al., 2012). Att BNP och 

sysselsättnings procentandel är liten jämfört med antalet familjeföretag beror på att de flesta 

svenska familjeföretagen är små i storleken (Emling, 2000). 

 

Familjeföretag är och har varit viktiga för många länders ekonomier och social utveckling 

(IFERA, 2003; Mandl, 2008). Dessa anses ge betydande bidrag till bruttonationalprodukten 

och sysselsättning, vilket gör att dessa är i hög grad relevanta både ekonomiskt, politiskt och 

socialt (Lindow, 2013). De bidrar även med entreprenörskap och innovation (Brundin et al., 

2012) och har därför spelat en viktig roll i moderniseringen av världens ekonomier (Sharma, 

2004). Med detta som utgångspunkt är familjeföretag en ägarform som är viktig även för hela 

världsekonomin och kommer därför att ha en fortsatt stor betydelse för framtiden också 

(Brundin et al., 2012). 

 

Att familjeföretag tidigare blivit en förbisedd ägarform har berott på att samhällets inställning 

till familjeföretag har karakteriserats av en viss misstänksamhet (Gandemo, 2000). I flera 

årtionden ansågs en av de vanligaste invändningarna mot familjeföretag att det saknades 

professionellt ledarskap eftersom familjeföretag betonar betydelsen av familjen framför 

akademisk utbildning (Leach, 1994; Poutziouris, 2002; PwC, 2014). Även på grund av att 

vissa av familjeföretag inte mäter upp till de ekonomiska målen har dessa ansetts vara en 

bristfällig ägarform (Distelberg och Sorenson, 2009). Till exempel, Tyskland där 

familjeföretag stolt anses som tyska ekonomins ryggrad ansågs under 1990-talet som ett 

hopplöst fall utan framtid, just på grund av det starka inslaget av familjeföretag (Emling, 

2000). Men i finanskrisens spår (2009) har familjeföretag äntligen fått revansch. Det har 

bevisats att det starka inslaget av familjens identitet har spelat en viktig roll i klarande av den 

ekonomiska lågkonjunkturen. Speciellt värderingar identifierades som en viktig resurs för att 

förstå hur familjeföretag faktiskt överlever krisperioder (PwC, 2014; Siakas et al., 2014). 

Men vilka värderingar har familjeföretag och på vilket sätt påverkar de företags verksamhet? 

Det är ett område som väcker många intressanta frågor. 
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1.2 Problemdiskussion 

”Familjeföretaget är ett av de mest fascinerande områdena inom företagsekonomin och ett 

av de minst utforskade” (Johansson, 2005, s. 58). En tillräckligt aktuell forskningsvolym som 

skulle ge en samlad bild av familjeföretagande har länge saknats (Gandemo, 2000; Sharma, 

2004). Detta eftersom studier ofta brukar fokusera på ett specifikt ämne inom företagandet 

såsom konflikter mellan familjemedlemmar (Eddleston, Otondo och Kellermanns, 2008; 

Memili et al., 2013; Tagiuri och Davis, 1982), problematiken som finns vid 

generationsskiften (Miller et al., 2003; Morris et al., 1997) eller kunskapsöverföring mellan 

generationer (Chirico, 2008; Zahra, Neubaum och Larrañeta, 2007). Huvuddelen av forskning 

har till syfte att kunna förklara familjerelationer och därmed förbättra företagets ställning vad 

gäller framtiden. Medan en bättre förståelse för familjens frågor är viktig, finns det många 

andra aspekter att undersöka, till exempel verksamhetsfrågor. 

 

Familjeföretag skiljer sig från icke-familjeföretag eftersom familjens inflytande, intressen och 

värderingar har mer överskuggande betydelse (Brundin et al., 2012; Ward, 2008). I världen 

har det förekommit ett antal intressanta och användbara studier kring familjeföretags 

värderingar av forskare som Ceja och Tapies (2011), Dyer (2006), García-Álvarez och 

López-Sintas (2001), Koiranen (2002) och Ward (2008). För närvarande är dock området 

kring familjeföretags värderingar i hög grad beskrivande. Med detta menas att forskare 

tenderar att studera vilka gemensamma värderingar familjeföretag har eller hur dessa skiljer 

sig från icke-familjeföretags värderingar snarare än att förklara hur värderingar påverkar 

andra aspekter i företaget. Av tidigare forskning har det förekommit bland annat att de 

värderingar familjeföretag har är mer egenartade än icke-familjeföretags värderingar samt att 

värderingar skapar starkare företagskulturer och ger mer konkurrensfördelar (Aronoff, 2004, 

Johansson, 2005; Ward, 2008). Ett område som till en relativ stor del har förbisetts av 

forskning gällande värderingsfrågor handlar om värderingars påverkan på beslutsfattande. 

Forskningen har slagit fast att värderingar har betydande roll i familjeföretags verksamhet 

(Habbershon och Williams, 1999; Ibrahim et al., 2001; Neubauer och Lank, 1998) men inte 

hur värderingar påverkar olika strategiska ledningsfunktioner och därmed beslutsfattande. 

Vad gäller svensk forskning har värderingar diskuterats en del i litteraturen (Cordialstudien, 

2005; Johansson, 2005, Ramirez-Pasillas och Melin, 2009) men ofta utan tydliga empiriska 

bevis. 
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Att kunna förstå i vilken utsträckning familjen påverkar företags verksamhet kan vara 

speciellt användbar vid beslutsfattande (Sharma et al., 1997). De beslut familjeföretag tar har 

en stor inverkan inte bara på själva familjen men också på det dagliga livet för många 

företags intressenter. Att kunna veta vilka värderingar som styr viktiga beslut vad gäller till 

exempel organisationsstruktur eller affärsstrategi är därför av stort intresse. Det är viktigt att 

förstå hur värderingar influenserar beslutsfattande och hur man kan utnyttja de potentiella 

styrkorna dessa förmedlar. Vi avser därmed att svara på följande forskningsfråga:  

Vilka värderingar har familjeföretag och hur påverkar dessa beslutsfattande? 

 

1.3 Syfte 

Vi vill med denna studie identifiera vilka värderingar familjeföretag har och därmed förklara 

hur sådana knyts till ledningens beslutsfattande, vilket är ännu relativt outforskat område i 

Sverige. Familjeföretag är särskilt relevanta i många nationella ekonomier och därför är det 

viktigt att kunna förstå hur dessa företag egentligen fungerar, vilket även tidigare litteratur 

har hävdat (Brundin et al., 2012; Sharma et al., 1997). Värderingar har visats vara en viktig 

tillgång för familjeföretag för att kunna överleva finanskrisen, vilket gör det intressant att 

undersöka hur värderingar påverkar olika beslut som tas. Denna forskning kan även vara 

speciellt användbar i den strategiska ledningens arbete. Syftet med denna studie är därmed att 

få en djupare förståelse för vilka värderingar familjeföretag har och hur beslutsfattandet 

påverkas av dessa. Denna studie ger oss ett tillfälle att göra en sådan undersökning kvalitativt. 

 

1.4 Avgränsning 

Denna studie bygger på fem praktiska fall som är baserade på intervjuer med fem svenska 

familjeföretag. Genom att behandla endast fåtal företag blir det enklare att få träffa de 

relevanta personerna inom företagen, samt att samlandet av materialet blir mer grundligt. Vi 

har även valt att avgränsa oss till personer som är ansvariga för beslutsfattandet i företaget. 

Således har vi inte valt att fokusera på andra relationer såsom andra personer i familjer eller 

medarbetare. Vi är medvetna om att sådan avgränsning gör att det kan finnas aspekter som 

inte täcks in i studien, men vi anser också att detta är nödvändigt med avseende på arbetets 

storlek, tid för studien, samt vår problemformulering. 
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1.5 Disposition 

För att lättare kunna följa arbetet beskriver vi i enkelhet hur det är upplagt. Efter denna 

inledande del fortsätter vi med kapitel 2 som består av de teorier vi anser är relevanta för 

arbetet och utifrån vilka vi avser analysera empirin. Kapitel 3 beskriver arbetets 

vetenskapliga metod samt hur vi har gått tillväga för att utföra denna studie. Efter detta följer 

kapitel 4 studiens företag och respondenter presenteras och sedan resultatet av de genomförda 

intervjuerna. Under kapitel 5 analyseras det empiriska resultatet med hjälp av teorierna från 

referensramen. I kapitel 6 diskuteras resultatet och i kapitel 7 presenteras de slutsatser och 

reflektioner vi kommit fram till samt förslag till fortsatta studier inom området. Därefter 

följer kapitel 8 där uppsatsens källor presenteras och arbetet avslutas med kapitel 9 där 

intervjufrågorna är bifogade. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

2.1 Familjeföretag som system 

Under 1980-talet fick familjeföretag växande uppmärksamhet. Från ett systemteoretiskt 

perspektiv, vilket beskriver organisationer som består av flera komplexa och självreglerande 

system som berör varandra, gjordes det ett av de första framstegen inom forskningen kring 

familjeföretagande. Tagiuri och Davis (1982) utvecklade en trecirkelmodell, vilken mer 

specifikt särskiljde familjeföretag från icke-familjeföretag. Modellen blev snabbt den centrala 

ramen för att förstå, forska och bilda teori kring familjeföretagande. Den används fortfarande 

som en stark grund av familjeföretagare själva, konsulter och akademiker i hela världen 

(Sharma, 2004). 

 
 

Figur 1. En egen bearbetad Trecirkelmodell utifrån Tagiuri och Davis (1982). 

 

Denna modell beskriver familjeföretag som tre självständiga men överlappande delsystem: 

familj, företag och ägande (Tagiuri och Davis, 1982). Forskning som har försökt att titta på 

familjeföretag som tre självständiga men ändå ett beroende system var Gersick et al (1997). 

Studien kom fram till att varje system har sina egna gränser, behov, mål, värderingar och 

utvecklingsfaser, men också påverkar och påverkas av andra system genom en delad miljö 
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(Gersick et al., 1997). Modellen är ett användbart verktyg för att förstå en del av 

familjeföretags speciella dynamik. En av de centrala tankegångarna i modellen är att 

familjeföretag har en annan sorts ägarlogik, på grund av just överlappningen. Denna logik 

kallas för familjeägarlogiken (Brundin et al., 2012). 

 

Enligt Brundin et al. (2012) är det främst familjeföretagslogiken som skiljer ett familjeföretag 

från andra typer av företag. Till exempel nämner Brundin et al (2012) att familjeägarlogiken 

och aktieägarlogiken står i stort sett i motsatsställning till varandra. Aktieägarlogiken innebär 

bland annat osynliga ägare och frekventa VD-byten, samt fokus på lönsamhet, tillväxt och 

avkastning i ett kvartalsperspektiv. Familjeägarlogiken beskrivs däremot av aktiva, synliga 

och stabila ägare som har en emotionell bindning till företaget, samt att företaget har 

långsiktighet i fokus. Familjeföretag har också multipla ägarmål och autonomi gentemot 

kapitalmarknaden genom att företaget vill ha ett oberoende till finansiella institut. 

Familjeägarlogiken kännetecknas av snabba informations- och beslutsvägar vilket leder till en 

flexibel styrning. (Brundin et al., 2012). 

 

När en familj äger och driver ett företag, krävs det en öppen syn på familj och företag då 

dessa tenderar att dominera samspelet i verksamheten. En viktig utgångspunkt för att kunna 

förstå familjeföretag är att relationerna mellan människor spelar en avgörande roll. För de 

flesta familjeföretagarna har relationerna med familjen en inverkan på deras syn på företaget 

och hur de agerar i praktiken (Johansson, 2005). Familjen och familjens historia skapar en 

känsla av identitet och företaget har ett stort emotionellt värde för företagarna (Karlsson, 

2000). Speciellt företag som har överförts i arv brukar uppfattas som en tillgång som tillhör 

alla medlemmar i familjen. Ägare ser sig inte som ägare utan snarare som förvaltare av 

kommande generationers tillgångar. Familjer som ägt ett företag över flera generationer tycks 

utveckla en mer sammansatt och mångfacetterad relation till företaget. Det brukar då 

utvecklas till en symbol för familjens sociala, kulturella och finansiella varaktighet, 

kontinuitet och enhetlighet (Karlsson, 2000). Familjens relation till företaget behöver dock 

diskuteras mer. Relationen och interaktion mellan familj är av central betydelse för 

förståelsen av bland annat hur familjers ledning och kontroll fungerar, samt hur dessa 

reproduceras över generationerna (Karlsson, 2000).  
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2.2 Företags värderingar 
Värderingar är ett företags egna normer och principer, det vill säga de grundläggande 

uppfattningarna om vad som är önskvärt eller icke önskvärt i företaget och är därför viktiga 

att stå bakom och hålla fast vid (Koiranen, 2002). Värderingar brukar skapa ett sätt att tänka 

kring företaget då sådana står för, exempelvis, vad företaget ska representera och hur 

medarbetare förväntas agera (Ward, 2008). Värderingar påverkar också olika handlingsval 

och hjälper ta ställning till olika strategier (Deal och Kennedy, 2000). Eftersom värderingar 

styr processer och beteenden i företaget, påverkar dessa även olika relationer både till 

medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter (García-Marzá, 2005). Vad gäller 

familjeföretag medför överlappande av de tre delsystemen att värderingar från olika system 

har påverkan på familjeföretags värderingar. För att tydliggöra detta är familjesystemet 

emotionellt grundat och uppbyggt på sociala värderingar, det vill säga det värdesätter tillväxt 

och utveckling av familjen. Företagssystemet värderar typiskt sett tillväxt och överlevnad av 

företaget. Företagets egna värderingar måste därför vara i balans och ta hänsyn till både hälsa 

och överlevnad av de alla tre systemen (Gersick et al., 1997). 

 

Enligt Koiranen (2002, s. 177) är definitionen av familjeföretags värderingar ”explicit or 

implicit conceptions of the desirable in both family and business life”. Han hävdar också att 

det finns en utmaning för företaget att inkorporera de olika systemens värderingar eftersom 

det ofta finns intressekonflikter mellan familjen och företaget. Därför måste ett företags 

värderingar definieras så att de skapar en gemensam grund för ett varaktigt värderinssystem 

som gynnar alla parter (Koiranen, 2002). Tillsammans fungerar alla system som ett tätare 

familjeföretagssystem som styrs med egna värderingar (Klein, 2000; Sharma, 2004). 

 

Forskningen belyser att ett företags värderingar är något som utmärker familjeföretag från 

andra ägarformer (Klein, 2000). Ward (2008) hävdar att familjeföretags värderingar 

representerar ägares intressen och mål och är mer mänskliga och känslomässiga, medan 

värderingar i icke-familjeföretag tenderar att vara mer transaktions- och resultatdrivna. 

Neubauer och Lank (1998) har betonat att familjeföretags värderingar tenderar att vara mer 

kollektiva än individuella samt stödjer ett långsiktigt perspektiv. Dessa forskare föreslog att 

familjens engagemang och vilja att bidra till verksamheten har sina rötter i företagets 

värderingar, på grund av det faktumet att familjen har en avsikt att säkerställa den långsiktiga 

överlevnaden av företaget. Ett flertal forskare har presenterat forskning om hur viktiga själva 
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företags grundare är vad gäller företags värderingar och agerande. Grundarna framstås som 

en förebild och därför skapas en stark företagskultur med vissa normer och värderingar. I 

sådana företag finns det en känsla hos medarbetarna av att arbeta enligt gemensamma 

värderingar, något som också främjar engagemang och motivation i företaget (Klein, 2000; 

Sharma, 2004). 

 

Till exempel, i en studie rörande gamla finländska familjeföretag identifierade Koiranen 

(2002) värderingar som ansågs vara topprioriterade: ärlighet, trovärdighet, kvalitet och hårt 

arbete. Värderingar såsom viljan att uppnå socialt igenkännande samt att växa både 

ekonomiskt och storleksmässigt ansågs inte vara av stort intresse. I en studie om de 100 

största familjeägda företagen år 2009 upptäcktes värderingar som generositet, ödmjukhet, 

kommunikation, service och kvalitet som var mer unika för familjeägda företag (Ceja och 

Tapies, 2011) 

 

2.3 Teorier och modeller kring beslutsfattande 

Enligt Bratton et al. (2010) är beslutsfattandet en medveten process av att göra val bland flera 

alternativ med avsikt att nå vissa önskade utfall och anses vara en av de viktigaste 

ledningsfunktionerna. I en rationell beslutsprocess, som ofta beskrivs som det klassiska 

perspektivet (Whittington, 1993), nås beslutet först efter det att ett strategiskt tänkande har 

genomgåtts, vilket innebär att först samla all tillgänglig information och sedan analysera den 

insamlade informationen. Den rationella beslutsprocessens centrala betydelse är att all 

osäkerhet reduceras eftersom man har använt sig av all tillgänglig information, övervägt alla 

omständigheterna och möjliga konsekvenser (Bratton et al., 2010; Sjöstrand, 1997). Vad som 

faktiskt är tänkt som rationellt beslut är oftare kalkulativ rationalitet (Sjöstrand, 1997) vilket 

kommer från ekonomi och bygger på begreppet "economic man". De beslut som till slut 

fattas anses ge de bästa möjliga utfallen ur ett ekonomiskt perspektiv (Simon, 1997). Bilden 

som målas upp här handlar alltså om beslutsfattaren som utan sentimental hänsyn fattar beslut 

eftersom den väljer de allra bästa alternativen baserat på nyttomaximering. Modellen 

beskriver dock inte alltid hur människor faktiskt agerar vid beslutsfattande. (Bratton et al., 

2010). 
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Att besluta enligt rationella principer kan skapa osäkerhet vid bedömning av olika 

handlingsval (Simon, 1997). Ofta beskrivs en irrationell beslutsprocess som en motsats till 

den rationella modellen. Att handla irrationellt betyder att beslutsfattaren väljer att inte 

använda sig av all den information som finns tillgänglig utan istället väljer att basera valen på 

olika situationer och på psykologiska faktorer (Simon, 1997). Simon (1997) skapade en 

modell, “administrative man”, som visar på att individer agerar ur ett tillfredsställande syfte 

och gör sina val med hänsyn till några av faktorerna som anses vara de mest relevanta och 

avgörande såsom vanor, värderingar, specifika mål eller kunskap. Irrationalitet leder därmed 

till beslut som anses tillräckligt tillfredställande och som inte nödvändigtvis behöver vara de 

mest optimala. Flera forskare beskriver det irrationella handlandet som en politisk 

beslutsprocess (Cetin och Pekince, 2011; Bratton et al., 2010) vilken karakteriserar 

organisationen som ett ändamålsenligt miniatyrsamhälle med egen politik som styr 

ledningens beslutsfattande. Med företagets politiska verktyg menas det makt och inflytande, 

relationer, samt olika intressen och mål. Denna process tvingar beslutsfattaren att förlita sig 

mer på subjektiva kriterier och därmed hjälper att fatta beslut som bättre passar in i egna 

intressen (Cetin och Pekince, 2011). 

 

2.4 Beslutsfattande i familjeföretag 

I ett familjeföretag brukar familjens centrala roll kopplas till makten vilket utgår ifrån att 

familjeföretag har sin egen ägarlogik (Brundin et al., 2012). I de flesta fallen är den 

psykologiska aspekten det särdrag som skiljer beslutsfattande i familjeföretag eftersom att 

just familjen har den centrala makten. Faktumet är att på grund av trecirkelmodellen placeras 

strategiformulering i skärningspunkten mellan familj, företag och ägarintressen (Gersick et 

al., 1997). Detta perspektiv antyder att strategi i familjeföretag måste överväga ett antal 

faktorer som är unika för familjeföretag, bland annat hur familjemedlemmarnas känslor och 

olika relationer knyts till olika strategiska beslut. Denna korsning gör att beslutsfattande i 

familjeföretag är mer grundat på betydelsen av familjen och därmed på icke-finansiella 

faktorer (Gersick et al., 1997). Till exempel kan olika finansieringsbeslut markant påverkas 

av familjens personliga beteende (Koropp et al., 2013). 

 

Forskningen visar även på skillnader i långsiktigt perspektiv vid beslutsprocessen. 

Familjeföretag brukar investera mer långsiktigt istället för att jaga kortsiktiga vinster som 
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majoriteten av icke-familjeföretag gör (Gersick et al., 1997). Detta eftersom att familjens 

namn och rykte hör till företaget samt att företagsledarna har kommande generationer i 

åtanke (Ibrahim et al., 2004). Flera studier tyder att på grund av den dubbla identiten som 

familjeföretagare har, tenderar beslutsprocessen vara unik eftersom den tjänar både familjens 

och företagets intressen (Habbershon och Williams, 1999; Gersick et al., 1997; Tagiuri och 

Davis, 1982). Från ett agent-principal teoretiskt perspektiv, tyder detta på suboptimal 

beslutsfattande eftersom det är samma person som äger och leder företaget. Forskningen 

påvisar dock att sådana familjemotiv kan innebära unika fördelar (Chua et al., 2003).  

 

 

2.5 Analysmodell 

Syftet med denna studie är att utveckla en fördjupad förståelse för värderingar i 

familjeföretag samt hur sådana påverkar beslutsfattande. För att visa hur de presenterade 

teorierna kopplas tillsammans och för att tydliggöra uppsatsens struktur använder vi en egen 

bearbetad modell. Modellens grundsten utgår från familjeföretag, där vi använder Tagiuri och 

Davis (1982) trecirkelmodell (familj, ägande och företag). Vidare smalas modellen ned till att 

undersöka vilka värderingar familjeföretag har och till sist avslutas den med hur värderingar 

påverkar beslutsfattande i familjeföretaget. Denna modell kommer därmed vara till hjälp när 

respondenternas svar analyseras. 

 

 
Figur 2. Egen analysmodell 
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3. VETENSKAPLIG METOD 
 

3.1 Undersökningsprocess 

Då området är relativt outforskat behövs en tydlig genomgång av tillvägagångssättet för 

denna studie. Studien ämnar undersöka vilka värderingar familjeföretag har samt hur 

beslutsfattande påverkas av dessa. Forskningsfrågan kan besvaras via en explorativ studie, då 

studien syftar till att undersöka ett problem vars natur är okänt (Saunders et al., 2012). 

Undersökningen blev en explorativ studie och därmed blev tillvägagångssättet en 

litteratursökning och djupgående intervjuer. Denna typ av explorativ studie har som fördel att 

den är flexibel och anpassningsbar (Saunders et al., 2012). Studien ämnar inte beskriva ett 

exakt händelseförlopp eller situation eller förklara samband mellan två fasta variabler vilket 

utesluter en beskrivande och en förklarande studie (Saunders et al., 2012). 

  
3.2 Val av metod 

För att uppnå studiens syfte passar en kvalitativ metod bäst då den syftar till att få en djupare 

förståelse av det som undersöks samt beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms 

i (Holme och Solvang, 1997). Vid en kvalitativ undersökning får man en mer ingående 

förståelse för det som studeras då man får mer specifierad information än vid en kvantitativ 

datainsamling (Bryman, 2008). Studiens ämnesområde - värderingar och beslutsfattande - 

handlar om att kunna förklara dessa och inte att försöka ge en kvantitativ data i form av 

siffror. Därav har kvalitativ metod valts. 

  
En fallstudie är en bra metod för att undersöka fenomen i sin rätta kontext (Yin, 2014). Då vi 

undersökte värderingar i familjeföretag var en fallstudie därmed en passande metod. Vi 

ämnade även applicera en befintlig teori på en rådande situation, vilket ledde till en studie 

med en deduktiv ansats. Fallstudien som metod behöver avgränsas vidare genom att välja 

mellan en enkel och multipel fallstudie (Yin, 2014). Genomförandet av en multipel fallstudie 

krävs mer tid och resurser men resultat från flera fall anses ofta vara mer övertygande, och 

studien betraktas därför som mer robust (Yin, 2014). Vi valde därmed att göra en multipel 

fallstudie och undersöka fem olika fall. 
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3.3 Val av litteratur 

Materialet har samlats in genom Uppsala universitets biblioteks databaser och det omfattar 

både vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar området. Vi har valt att teoridelen ska 

kortfattat behandla värderingar utifrån en systemteorins perspektiv och beslutsfattande utifrån 

beslutsteorins perspektiv. 

 

Förståelsen för familjeföretags tillkomst har vi främst hämtat från forskarna och lärarna inom 

området, exempelvis Emling, Gandemo, Brundin et al och Karlsson. Mer omfattande teorier 

kring företags värderingar finns i tidigare studier i området, vilket vi har tagit del av. Att hitta 

teorier kring hur familjeföretags ledare fattar olika beslut blir dock svårare eftersom det inte 

finns mycket forskning kring detta. Däremot finns det teorier som förklarar hur individer 

använder sig av information vid beslutsfattande mer generellt. Välkända beslutsteorier inom 

detta område är rationell och irrationell beslutsteori. Dessa övergripande teorier utgör en bra 

källa för att förstå hur familjeföretagare använder olika beslutsaspekter i praktiken. 

 

3.4 Intervjuer 

Materialet som denna studie bygger på baseras på primärdata som är inhämtad från 

intervjuer. Intervjuer bedömdes som lämpligaste insamlingsmetod då intresset var att öka 

förståelse för hur företagsledare resonerar. Det mest funktionella sättet att få reda på detta är 

genom intervjuer (Bryman, 2008). Personliga intervjuer var lämpliga då följdfrågor behövde 

ställas (Christensen et al., 2001). Detta passade in på studien och blev därmed valt som 

intervjuteknik. Det krävdes både öppna och mer specifika frågor för att nå syftet och således 

blev semistrukturerade intervjuer mest passande i denna studie. I semistrukturerade intervjuer 

har forskare en lista med teman och frågor som tas upp. Vidare tillåter sådana intervjuer att 

respondenterna får förklara sina svar och utveckla dem. Detta är av stor betydelse för studiens 

värde (Saunders et al., 2012). Det är även det bästa sättet att utföra intervjuer på när det är 

många frågor som behöver besvaras och frågorna kan vara relativt komplexa. Frågorna och 

ordningen på dem varierade mellan respondenterna beroende på flödet av konversationen. 

Även ytterligare frågor krävdes för att få svar på det som undersöktes. 

 

3.5 Definition av familjeföretag 

För en fullständig och trovärdig studie är det av vikt att tydligt klargöra definitionen av 
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familjeföretag. Den definition som tillämpas i denna studie är hämtad från Brundin et al. 

(2012, s. 8) - En ägarfamilj har ägarmajoriteten, minst en familjemedlem är aktiv i företagets 

ledning och att ägarna också betraktar företaget som ett familjeföretag. Denna definition 

valdes eftersom ägande och ledning som två sammankopplade komponenter är viktiga för 

studiens frågeställning. Det är även en viktig aspekt inom familjeföretagande att ägare själva 

uppfattar företaget som familjeföretag eftersom de faktiska familjerelationerna är viktiga. 

Enligt forskare påverkas relationerna inom både familjen och företaget om företaget inte 

uppfattas som ett familjeföretag (Frank, 2005). 

     

3.6 Val av företag och respondenter 

För denna studie kontaktades företag som vi sedan tidigare visste är familjeföretag och några 

som vi fick reda på under studiens gång. Grund för valet av företagen var främst den valda 

definitionen av familjeföretag. Andra kriterier var att företagen skulle vara av olika storlekar 

och inom olika branscher, samt bekvämlighetsprincip, det vill säga företag som finns i eller i 

närheten av Uppsala. Företag som verkar i olika branscher och är av olika storlekar ger ett 

starkare underlag för arbetet (Yin, 2014).  

 

Fem svenska företag som passade in i kriterierna valdes till slut för intervju. Dessa företag 

var Medeca Pharma AB, Allt I Sten AB, Spendrups Bryggeri AB, Chocolat AB och Lindvalls 

Kaffe AB. Företagen är 100% familjeägda, alla uppfattas som familjeföretag, alla har eller 

har haft familjerelationer inom företaget, samt i fyra av dessa har det skett ett eller flera 

generationsskiften.  

 

För att öka informationsvärdet och skapa en grund för mer fullständiga uppfattningar om 

ämnet som studerades var det viktigt att hitta rätt respondenter inom dessa företag. 

Respondenterna kan beskrivas som delaktiga i den företeelse som avses att undersöka. Detta 

innebär att urvalet av respondenterna inte skedde slumpmässigt utan var ett ändamålsenligt 

urval (Holme och Solvang, 1997). Kriteriet för respondenterna som valdes ut var att de både 

äger och leder företaget. En person från varje företag valdes ut och de presenteras i tabellen 

nedan. 
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Respondent Befattning Företag Plats Tidslängd 

Larsson, Ingegerd Ägare, f.d. VD Medeca Pharma AB Uppsala 40 minuter 

Rönnberg, Jörgen Ägare, VD Allt I Sten AB Vallentuna 69 minuter 

Spendrup, Ulf Ägare, f.d. vice VD Spendrups Bryggeri AB Stockholm 57 minuter 

Panossian, Hrair Ägare, VD Chocolat AB Uppsala 75 minuter 

Lindvall, Ulf Ägare, VD Lindvalls Kaffe AB Uppsala 48 minuter 

 Tabell 1. Respondenterna  

  
För att stärka arbetet, valdes en ytterligare intervju med en expert. En intervju gjordes därmed 

med Annelie Karlsson som är VD i Family Business Network (FBN) och även en av de 

författarna vems forskning användes för att bygga upp teoridelen i denna studie. Karlssons 

medverkan ansågs vara givande och hennes kunnande ansågs bidra till värdefull information 

då hon har både teoretisk och praktisk information och erfarenhet inom området. Vi fick 

kontakt med Karlsson efter vi deltog KPMG:s Affärsdagen i Stockholm den 16:e april, 2015 

där hon var en av föreläsarna. Affärsdagen var en dag för familjeföretagare och hade temat 

Varför är familjeföretagen ofta mer framgångsrika än aktieägarledda organisationer? 

(KPMG:s hemsida, 2015). 

 

3.7 Insamling av primärdata 

Några dagar innan intervjuerna med företagsledarna skickades i förberedande syfte en kort 

beskrivning om studien samt några huvudfrågor till samtliga respondenter. Utifrån detta 

hoppades vi få mer genomtänkta svar samt att respondenterna skulle känna sig mer bekväma i 

intervjusituationen då intervjuns tema redan var bekant (Holme och Solvang, 1997). 

 

Alla fem företagsintervjuerna genomfördes som individuella besöksintervjuer då det var 

viktigt att få en personlig kontakt för att skapa ett förtroende samt att få en möjlighet att även 

notera icke-verbala reaktioner hos respondenterna (Holme och Solvang, 1997). Inledningsvis 
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ställdes mer allmänna frågor för att skapa en avslappnad stämning, bygga upp en positiv 

social relation samt att få igång dialogen. Detta är något som enligt Christensen et al (2001) 

är rekommenderat. Under intervjuerna följdes det en intervjuguide som innehöll breda frågor 

för att rikta diskussionen mot studiens syfte utan att styra den för mycket. Respondenterna 

fick således i största möjliga utsträckning själva styra utvecklingen av intervjun. Med detta 

säkerställdes att de synpunkter som kom fram var ett resultat av respondenternas egna 

uppfattningar (Holme och Solvang, 1997). 

 

Efter överenskommelse med respondenterna spelades intervjuerna in för att kunna lyssna på 

dem igen vid eventuella oklarheter. Detta möjliggjorde även att vi kunde uppmärksamma 

både vad respondenterna sa och hur de sa det då vi fick en fullständig redogörelse av de 

utbyten som ingick i intervjuerna (Bryman, 2008). Vi kunde även ha all uppmärksamhet på 

respondenterna under intervjuerna då vi inte behövde anteckna det som sades. I analysfasen 

var det en stor fördel att vi hade intervjuerna inspelade då vi hade en ordagrann återgivning 

av intervjun, utan den filtrering som anteckningar och minne innebär.  

 

Intervjun med studiens expert, Annelie Karlsson, genomfördes per telefon på grund av 

tidsbrist hos Karlsson. Intervjun varade 25 minuter och även denna intervju spelades in för att 

kunna lyssna på den igen. 

 

3.8 Insamling av sekundärdata 

Utöver de intervjuerna som genomfördes, har det även använts en liten del sekundärdata till 

studien. Detta är främst hämtat från företagens hemsidor för att få mer fundamental 

bakgrundsfakta om verksamheten. Förutom denna information har även tidigare studier 

gällande familjeföretag undersökts för att skapa en bild över den forskning som gjorts och 

öka förståelsen för det unika med familjeföretag. 

 

3.9 Metodkritik 

Vi är medvetna om att respondenterna kan ha undvikit att tala om känsliga ämnen samt 

vinklat sanningen. Respondenterna kan även ha varit subjektiva och trott att företaget har 

vissa värderingar som inte ändå uppfylls i praktiken (Saunders et al., 2012). Syftet i studien 

var dock att undersöka vad ledningen anser att företaget har för värderingar och hur dessa 



 

21 
 

påverkar beslutsfattandet, vilket gör att denna eventuella vinkling inte påverkar studiens 

resultat. 

 

När intervjuerna genomfördes försökte vi undvika att påverka respondenterna och deras svar. 

Ledande frågor undveks och en objektiv inställning till frågorna försökte hållas (Saunders et 

al., 2012). Det är viktigt att även beakta miljön och dess påverkan på respondenterna och 

deras svar (Holme och Solvang, 1997). Intervjuerna skedde därmed på en plats som 

respondenterna själva fick välja. Detta minskade risken att miljön var obekväm eller 

stressande för respondenterna på något sätt, vilket hade vidare kunnat påverka deras svar. 

 

En nackdel med en telefonintervju är att intervjuaren inte ser respondenten och varken kan 

läsa av kroppsspråk eller minspel. Bristen på personlig kontakt gör även att det är svårare att 

skapa förtroende (Saunders et al., 2012). Då informationen som samlades in genom denna 

intervju var inte så personlig utan mer teoretisk och allmän, anses telefonsamtalet och bristen 

på denna personliga kontakt inte ha påverkat resultatet. 

 

Vi är också medvetna om att olika publiceringar som vi har tagit del av, främst för att bygga 

upp teoridelen, till exempel böckerna om familjeföretagande och beslutsfattande, kan ha varit 

vinklade och därför måste granskas med kritiska ögon. Därför har vi även använt andra 

källor, såsom vetenskapliga artiklar, för att studien skulle vara mer trovärdig. Dessa är 

granskade av experter vilket gör att de är i högre skala mer trovärdiga. 
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4. FALLSTUDIE 
 

4.1 Företagsinformation 

 

4.1.1 AB Medeca Pharma 

Medeca Pharma är ett litet läkemedelsföretag i Uppsala som sedan 1990 specialiserar sig 

inom allergi och eksem. Företaget har sex anställda och arbetar främst med återförsäljning av 

utländska produkter, men har även utvecklat en egen allergipenna. Idag säljs Medeca 

Pharmas produkter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Företaget 

fortsätter även att expandera i flera europeiska länder (Medeca Pharmas hemsida, 2015).  

 

Företagets grundare Ingegerd Larsson har 40 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen. Hon 

är en utbildad apotekare och har en masterutbildning i Business Administration. Larsson var 

företagets VD i 24 år, fram till mars i år. Nu är det övergångsperiod och Larsson agerar som 

Senior Devicer och styrelseordförande. Hennes efterträdare har arbetat på företaget i 10 år, 

men är inte en familjemedlem. Idag är det sammanlagt fyra familjemedlemmar som arbetar i 

företaget (Larsson, 2015). 

 

4.1.2 AB Allt I Sten 

Allt I Sten har varit verksamt i över 40 år. Företaget har 18 anställda och drivs nu av den 

andra generationen. Företaget startades 1973 och sålde ett sortiment av jord och sand. Idag är 

dock företaget specialiserat på sten (Rönnberg, 2015). 

 

Företaget ägs och leds av Jörgen Rönnberg, sonen till företagets grundare. Rönnberg har 

jobbat på företaget sedan 1988 och tog över som VD 1998. Under flera år arbetade Rönnberg 

tillsammans med sin bror och far men 2008 köpte han ut dem och fortsatte driva företaget 

själv. Rönnberg tar hand om företagets ledning men har ingen utbildning relaterat till sina 

arbetsuppgifter (Rönnberg, 2015). 

 

4.1.3 AB Spendrups Bryggeri 

Spendrups är ett stort svenskt familjeföretag som har funnits i över 100 år och drivs nu av den 

fjärde generationen. Företaget har cirka 850 anställda varav åtta är familjemedlemmar. 

Spendrups är ett bryggeri sedan 1897 som levererar drycker för alla tillfällen. Spendrups 
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vision är att vara branschens bästa bryggeri, skapa mervärde för kunden och 

dryckesupplevelser i världsklass för konsumenten (Spendrups hemsida, 2015). 

 

Ulf Spendrup är den tredje generationens familjeföretagare. Han är en styrelseledamot och en 

representant för företaget. Spendrup tillbringade mycket tid i familjens bryggeri som barn, 

men när han och bror Jens tog över företaget efter sin far 1970, blev Jens VD och Ulf Vice 

VD. Han har en ekonomutbildning och arbetade mest med marknadsföring i företaget 

(Spendrup, 2015). 

 

4.1.4 AB Chocolat 

Chocolat är ett litet familjeföretag i Uppsala med åtta anställda. Företaget har funnits sedan år 

2006 och drivs nu av den andra generationen. Idag finns det två butiker i Uppsala som 

erbjuder ett brett sortiment av choklad, tryfflar, olika lakrits- och godissorter, samt cigarrer. 

Chocolat har under sina verksamma år arrangerat två chokladfestivaler i Uppsala och blivit 

stadens största choklad och cigarrsäljaren (Chocolats hemsida, 2015). 

 

Grundaren Sarkis Panossian var choklad- och cigarrälskare och agerade som företagets VD 

tills han gick bort 2014. Sonen Hrair Panossian tog över företaget och blev VD. Panossian 

har läst en del olika kurser inom ekonomi och IT, men har ingen färdig utbildning. Panossian 

har varit med och jobbat på företaget sedan det startades. I företaget arbetar totalt tre 

familjemedlemmar, varav en studerar i USA men har planer att komma tillbaka (Panossian, 

2015). 

 

4.1.5 AB Lindvalls Kaffe 

Lindvalls Kaffe är ett lokalt känt familjeföretag från Uppsala sedan 115 år tillbaka och har nu 

rostat kaffe i snart fem generationer. Lindvalls Kaffe kan med andra ord mycket om kaffe 

men något som säger mer om smaken är att rosteriet varit Kunglig Hovleverantör sedan 

Gustav V:s tid (Lindvall Kaffes hemsida, 2015). Företaget har 23 anställda och är ett av de 

mindre kafferosterierna i Sverige med en marknadsandel på 2% (Lindvall, 2015). 

 

Ulf Lindvall representerar den fjärde generationen. Han är företagets VD sedan 1998 då han 

officiellt tog över VD-posten från sin pappa, men har arbetat på företaget innan det med 

bland annat produktion och marknadsföring. Lindvall är utbildad maskiningenjör. Idag 
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arbetar tre familjemedlemmar på företaget, dock blir de fyra till hösten, då en av sönerna 

kommer tillbaka (Lindvall, 2015). 

 

4.2 Studiens expert – Annelie Karlsson 

Annelie Karlsson är ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har verkat som 

forskare vid Handelshögskolan och varit professor i Family Business and Ownership vid 

IMD Business School i Schweiz (Karlsson, 2015). Hon leder även Sveriges nätverk för 

familjeföretagande, Family Business Network (FBN), vilka samlar och utbildar svenska 

familjeföretag. Syftet med organisationen är att bidra med kunskap om frågor rörande bland 

annat ägarstyrning, samarbete inom familjen och generationsskifte. Organisationen ämnar 

hjälpa familjeföretagare att redan i god tid undvika olika uppkommande strider (FBNs 

hemsida, 2015). 

 

För 15 år sedan presenterade Karlsson sin doktorsavhandling "Familjen och Firman" där hon 

studerade dynastier och familjer som har under minst tre generationer ägt och lett ett företag. 

Framför allt studerades familjen Bonnier. Syftet med arbetet var att undersöka relationerna 

mellan familjer och företag, samt att undersöka hur relationer konstrueras över flera 

generationer. Resultaten från avhandlingen visar bland annat att familjeföretag synliggör fler 

mål än vad som syns i publikt ägda företag (Karlsson, 2000). 

 

 

4.3 Värderingar och beslutsfattande 

 

4.3.1 Värderingar 

När det gäller värderingar inom företaget, belyser samtliga fem respondenterna att de är 

viktiga för företaget och genomsyrar hela verksamheten. “Värderingarna ligger i väggarna” 

(Spendrup, 2015). Värderingarna påverkar allt och avspeglar sig i hur företaget agerar. 

Spendrup menar att man lever sina värderingar. Man behöver inte skriva ner dem utan alla 

ska se vad företaget står för i det att företaget lever dem (Spendrup, 2015). Rönnberg (2015) 

påpekar att det är viktigt att få ut det i personalen också så att kunderna ska känna det 

automatiskt och sprida det i sin tur. Det ska vara något man kan stå för och något som känns 

ärligt ifrån alla. 
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Samtliga respondenter var eniga även om att familjens egna värderingar förs över till 

företaget (Larsson, 2015; Lindvall, 2015; Panossian, 2015; Rönnberg, 2015; Spendrup, 

2015). Personalen känner av hur ägarna tänker och lever (Panossian, 2015). Rönnberg (2015) 

menade att det är signaler man sänder i alla lägen. Det är ens känslor och värderingar som 

smittar av sig. En företagare kan inte leva på ett sätt privat och på ett annat sätt som en 

företagare och inte låta sina värderingar smitta av sig. Det skulle inte hålla i längden 

(Lindvall, 2015). 

 

Respondenterna ansåg att det är en stor fördel att uppfattas som familjeföretag. Att driva ett 

familjeföretag medför framför allt till de sociala aspekterna som ökad lojalitet och tillit. Detta 

uppstår mellan familjemedlemmarna men även mellan företagets intressenter (Lindvall, 2015; 

Panossian, 2015; Rönnberg, 2015). Enligt Panossian (2015) är det viktigaste att kunna lita på 

sin personal. Han menade att man kan lita på sina familjemedlemmar på ett helt annat sätt 

och därför anser han att det är en stor fördel att ha dem med i företaget. Även Rönnberg 

(2015) påpekade att när han drev företaget med sin bror kunde han lita på honom och vara 

säker på att de beslut som togs var för företagets bästa. 

 

Att alla ska trivas på jobbet kom upp i samtliga intervjuer (Larsson, 2015; Lindvall, 2015; 

Panossian, 2015; Rönnberg, 2015; Spendrup, 2015). Enligt Panossian (2015) blir 

gemenskapen annorlunda i ett familjeföretag. Han har även delat ut mer ansvar till personalen 

då det enligt honom genererar en mer givande arbetsplats. Han anser att detta lönar sig i 

längden. Enligt Spendrup (2015) är familjeföretagets stora fördel öppenhet, att kunna bjuda in 

de anställda. Anställda som kan påverka sin arbetssituation trivs bättre. Han berättade att i 

företaget finns det en princip att låta de anställda sköta sitt eget jobb och lita på att de kan 

bäst själva. 

 

Samtliga respondenter tog upp vikten av kunskap och erfarenhet. De respondenterna som 

har gått igenom ett generationsskifte i sina företag berättade att den kunskap och erfarenhet 

de har införskaffat sig på familjeföretaget lärdes av den tidigare generationen (Lindvall, 

2015; Panossian, 2015; Rönnberg, 2015; Spendrup, 2015). Rönnberg (2015) har vuxit upp i 

företaget och fick vara med på alla möten och diskussioner och genom detta lärde sig sedan 

början. Även Panossian (2015) berättade att han är uppväxt med företaget och det är det enda 
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han kan. Han har lärt allt från sin far, både av hans misstag och framgångar. Han menade att 

denna kunskap är det viktigaste. Även om han inte har någon säljutbildning anser han att han 

vet vad som kommer att sälja och inte sälja, troligtvis bättre än någon med en rätt utbildning. 

Detta är tack vare den långa erfarenheten bakom företaget (Panossian, 2015). Spendrup 

(2015) var enig och sa att detta är familjeföretags inbyggda fördel. Familjföretag har 

ackumulerad kunskap om hur branschen fungerar. Det är kunskap om allt som rör företagets 

verksamhet och är nödvändigtvis inte några hemligheter om produkten utan det är den långa 

erfarenheten som familjeföretag har (Spendrup, 2015). 

 

Respondenterna nämnde att produktens kvalitet är en viktig värdering. Larsson (2015) 

menade att som medicinföretag är det viktigt att endast hålla på med produkter som de vet att 

någon kommer ha någon nytta av. De vill också alltid vara ärliga och tala även om brister i 

produkterna. Redan när företaget startades blev Medeca Pharmas plan att skapa förtroende 

mot sina kunder genom denna ärlighet om produkternas kvalitet (Larsson, 2015). Även 

Rönnberg (2015) höll med och menade att det att kunderna ska komma ihåg det arbete som 

man har utfört och att de kommer tillbaka senare är viktigt. Enligt Panossian (2015) är det 

viktigt att även skapa en personlig kontakt med kunderna och ta hänsyn till varje kunds 

personliga behov. Lindvall (2015) förklarade fenomenet med att i familjeföretag är det alltid 

någon som ansvarar för att produkten ska vara bra. Ingen vill sätta sitt namn på något som 

inte är bra. Han anser att detta även gör att det är marknadsmässigt värdefullt att vara ett 

familjeföretag. 

 

Familjemedlemmar kan inte heller bara lämna om det går dåligt, utan då får man göra andra 

typer av prioriteringar (Larsson, 2015). Larsson (2015) menade att de har till exempel avstått 

från löner för att kunna göra vissa utvecklingar som antogs vara viktiga för företaget. “Jag 

skulle göra mitt yttersta så att jag inte skulle behöva lägga ned detta. Allt möjligt. Jobba dag 

och natt.” (Panossian, 2015). Två av respondenterna hänvisade även till sitt företag som sin 

“lilla bebis” som man ska ta hand om och vårda (Panossian, 2015; Rönnberg, 2015). Behöver 

någon flexiblare arbetstider eller kortare arbetsdagar, får denna ha det och allt görs i företaget 

för att få ihop det. Meningen är att alla ska vara kvar länge och företaget ska finnas i många 

år (Rönnberg, 2015). Respondenterna kände att de också har mer ansvar för anställda i 

företaget. Larsson (2015), Lindvall (2015) och Panossian (2015) nämnde att det blir svårt om 
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man måste avskeda någon eftersom kontakten är så pass personlig. 

 

En annan viktig aspekt som nämndes av samtliga respondenterna var att företaget är det 

viktigaste. Det blir som ett sätt att leva (Lindvall, 2015; Spendrup, 2015). Några av 

respondenterna berättade att de har fått erbjudanden att sälja företaget, men de har valt att 

tacka nej. Pengarna skulle ha gynnat familjen men det är inte det det handlar om (Lindvall, 

2015; Spendrup, 2015). Familjen kommer i andra hand vad gäller företagets vinst. Alla 

respondenter menade att de försöker att återinvestera i företaget för att kunna ta företaget till 

nästa nivå och växa istället för att ta utdelningar till sig själva. Det viktigaste är inte att tjäna 

så mycket pengar som möjligt. Om alla får sina löner och trivs tillsammans, blir det bra över 

tiden (Rönnberg, 2015). Enligt Lindvall (2015) är det även en form av pensionsförsäkring 

eftersom man lägger nästan hela sin framtid i företaget. 

 

Respondenterna ansåg att det är viktigt att företaget ska drivas långsiktigt samt utvecklas till 

kommande generationer. De fyra respondenterna som fick företaget i arv ansåg att eftersom 

de tidigare generationerna har byggt upp företaget vill man sköta det bra (Lindvall, 2015; 

Panossian, 2015; Rönnberg, 2015; Spendrup, 2015). Ägarna lägger ned hela sin själ i 

företaget på grund av detta (Panossian, 2015). Även Spendrup (2015) menar att de inte är här 

för att sälja företaget eller “casha hem” utan för att utveckla företaget för kommande 

generationer. Som familjeföretag ska man också göra långsiktigare investeringar och 

satsningar. Det spelar inte så stor roll om något kostar lite mer i början om det kommer att 

löna sig senare (Lindvall, 2015). Även Rönnberg (2015) nämnde att man ska skapa 

långvariga relationer med sina kunder. Allt behöver inte mätas i pengar utan det viktigaste är 

att det ska vara bra för alla och att kunderna blir nöjda. Lindvall (2015) berättade att de inte 

heller är så noga med att skriva avtal och tvinga kunder under tidsperioder. Om affären inte är 

bra för kunden kommer den inte att fortsätta. Det är viktigt att agera schysst i alla 

affärssammanhang (Lindvall, 2015; Rönnberg, 2015). 

 

4.3.2 Beslutsfattande 

Samtliga respondenter berättade att företagets värderingar genomsyrar en stor del av 

ledningens agerande. Beslutsfattandet handlar mycket om det företaget står för (Larsson, 

2015; Lindvall, 2015; Panossian, 2015; Rönnberg, 2015; Spendrup, 2015). Familjen vet vad 
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som är viktigt för dem och agerar därmed enligt dessa värderingar. Alla har ett sätt att leva 

och tänka och det är svårt att gå emot det. Det håller inte i längden (Lindvall, 2015). Familjen 

ska ändå inte låtas påverka besluten utan samtliga respondenter var eniga om att företaget 

kommer först. Beslut tas med tanke på vad som är bäst för företaget (Larsson, 2015; Lindvall, 

2015; Panossian, 2015; Rönnberg, 2015; Spendrup, 2015). 

 

Enligt Lindvall (2015) och Spendrup (2015) är det viktigt att även ha icke-familjemedlemmar 

med i styrelsen för att skapa en balans. Styrelsen får en annan dynamik när familjen inte 

dominerar för mycket (Spendrup, 2015). Det är bra att ha någon extern som säger åt att något 

måste göras när det uppstår problem. Det är lätt att bli hemmablind i familjeföretag (Lindvall, 

2015). Även Panossian (2015) nämnde att det finns personer utanför familjen som får 

bestämma även om det mesta deles är han med hjälp av sina systrar som fattar beslut i 

företaget. Detta motiverar han med att han inte kan allting och alltid vill fråga den som kan 

mest om de olika områdena. Att familjen har haft företaget länge medför därmed risken att 

allt görs som på rutin utan att tänka vad som egentligen är bäst. Han menar dock att den som 

har sista ordet måste vara någon från familjen så att själva familjeföretags idén ska leva kvar 

(Panossian, 2015). 

 

Respondenterna var eniga om att det finns fördelar i beslutsfattandet på grund av att företag 

är ett familjeföretag. En stor fördel var korta beslutsvägar och att det är lätt att ta beslut. På 

familjeföretag tror familjen på någonting och agerar enligt det. Det är ingen som kan säga att 

det gjordes fel utan det är upp till en själv att ta risken att göra det. Det är enklare att styra på 

det sättet (Lindvall, 2015). Enligt Larsson (2015) är det ett väldigt stort ansvar när man startar 

ett företag och därför vill man påverka allt så mycket det går. 

 

4.4 Resultat av intervju med expert 

Det finns ett antal olika ägarlogiker och familjeägandet är en av dem. Familjeägarlogiken 

hänger ihop med att det faktiskt är en familj som äger företaget. Till exempel i börsnoterade 

bolag är en stor del av ägandet spritt, vilket gör att det inte finns en ägare som påverkar utan 

där kommer styrelsen och företagsledningen peka ut riktningen på bolaget. Det finns även 

ideella organisationer som inte ägs av någon utan där har man ett medlemskap och man drivs 

av att verka för en idé och syfte som är väldigt tydliga. 



 

29 
 

 

För ett familjeföretag finns det ofta en längre tidshorisont som gör att ägarlogiken skiljer sig. 

Det kan vara hundra år mellan att ens föräldrar och barnbarn födds. Hundra år är alltså inte 

mycket för en familj men för ett företag är det en lång tid. Denna tidshorisont skapar en 

ägarlogik som blir mer långsiktig. Man har målsättningen att försörja sig och kanske inte 

tjäna maximalt pengar, medan en ägarlogik på ett börsnoterat bolag handlar om att maximera 

avkastningen på kort sikt. 

 

Det finns ett antal aspekter som hänger ihop med den annorlunda ägarlogiken som 

familjeföretag har. Familjeägarlogiken skapar förutsättningar eftersom i företaget finns det 

personer som bär familjens värderingar och på så sätt skapar en väldigt tydlig inriktning. 

Grundfundamenten är samma som hur familjen funkar och därmed påverkar familjen de 

värderingar som bolaget har. 

 

Att skapa relationer blir viktigt för familjeföretag. Detta gäller olika intressenter som bank, 

leverantörer, kunder och anställda. När man har en familj som kan bära dessa relationer över 

en längre tid är dem lättare att bevara. Detta gör att man får ett ägarskap som är närmare 

knutet till verksamheten och ägarskap som faktiskt kan verksamheten. Delägare i noterade 

bolag har ingen kunskapsmässig relation på bolaget på samma sätt. 

 

En annan värdering är att i och med att ägarna är synliga och varan är enkelt identifierad får 

man ett personligt ägaransvar. I noterade bolag bär styrelse och företagsledning ansvaret på 

ett annat sätt. Det utkrävs ansvar när man vet vem man ska gå till. I familjeägda bolag finns 

det ägare som är kött och blod som man kan peka på och utkräva ansvar. Detta gör att ägarna 

är identifierbara och det de gör får konsekvenser för bolaget. Detta personliga ansvar skapar i 

sig också ett krav på engagemang. Utkrävs man ansvar så vill man påverka det man utkrävs 

ansvar för. Den långsiktiga tidshorisonten hänger också ihop med att man kanske inte känner 

att man är fri att sälja bolaget hur som helst utan man måste ta ansvar. Dessa ägare kan 

mycket om verksamheten och inte bara om hur man tjänar pengar på investerat kapital. När 

det sen går bra för företaget blir man stolt och glad för att tillhöra. Allt detta gör att man i 

familjeföretag får det man inte har i noterade bolag: engagerade, aktiva och närvarande ägare 

med ett ansvar och stolthet (Karlsson, 2015). 
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5. ANALYS 
 

5.1 Värderingar och dess påverkan på beslutsfattande 

Utifrån intervjuerna kan det konstateras att värderingar handlar om att kunna uttrycka 

verksamhets identitet. Men värderingar handlar också om beteende i familjeföretag och i stort 

sätt förenklar uppfattningen av vad familjen vill, vad företaget ska stå för och hur företaget 

ska agera i olika situationer. Det framkommer tydligt att värderingar förankras även i 

företagskulturen genom att dessa görs till en mer integrerad del av beteendet i företaget. 

Speciellt viktigt att nämna är att enligt respondenterna kommer värderingar till stor nytta för 

familjeföretag, vilket är en stor fördel gentemot icke-familjeföretag. Detta har även tidigare 

forskning bevisat (Gersick et al., 1997; Ward, 2008). Men värderingsfrågorna verkar ha en 

större betydelse för ledningsarbete än man kan föreställa sig. Värderingar visade sig vara en 

av de främsta påverkande faktorerna vid beslutsfattande i familjeföretag. 

 

5.1.1 Kunskap + Kvalitet 

 
     Figur 3. Kunskap + Kvalitet 

 

 

I de flesta intervjuerna nämndes först vikten av kunskap och produkternas kvalitet när 

värderingar togs upp. Att kunna erbjuda kvalitativa produkter utgår så klart även från själva 

kunskapen om verksamheten och därför har vi valt att analysera dessa värderingar 

tillsammans. Vikten av produkternas kvalitet blir hög då man har ett stort personligt ansvar 

för produkterna. Ingen vill sätta sin familjs namn på en produkt som inte är bra och därmed 
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vill man endast hålla på med produkter som företagare vet är kvalitativa (Larsson 2015; 

Lindvall, 2015) och därmed även konkurrensmässiga. Tack vare denna erfarenhet och 

kunskap finns det ägare som är närmare knutna till verksamheten och som faktiskt har 

kännedom om produkten, kunderna och leverantörerna. Sådant är svårt att föreställa sig hos 

personer som endast jobbar i ett företag under en viss period eller är delägare i ett bolag som 

de investerar i. Då företaget går i arv, ärver man även den långvariga kunskapen och 

erfarenheten av själva branschen.  

 

Enligt respondenterna brukar dessa värderingar ligga till grund för beslutsfattande i 

familjeföretag. Dessa två sammankopplade värderingar kan ses påverka beslutsfattande i en 

rationell riktning. Om man som företagare tänker ekonomiskt rationellt betyder det att man 

använder all tillgänglig information och överväger alla omständigheterna (Bratton et al., 

2010). Att ha kvalitativa produkter samt kunskap om verksamheten är förväntningar som 

används för att man ska kunna fatta beslut som ska gynna företaget ekonomiskt. Dessa blir då 

allt mer viktiga inslag i beslutsprocessen. Sådan kunskap går inte att kopiera och utifrån det 

kan man ta grundligare beslut. Man har lärt sig av de tidigare generationernas misstag och 

framgångar och ärvt viktig information om branschen under en lång tid. Denna ärvda 

kunskap och erfarenhet gör att företagarna även känner sig tryggare i sina beslut. En 

ackumulerad kunskap, som Spendrup (2015) kallade detta, kan konstateras vara en av de 

största fördelarna i familjeföretag. Att kunna erbjuda hög kvalitet är en konkurrensmässig 

fördel för ett företag och därför måste kvalitet vara djupt rotad i företagets verksamhet för att 

säkerställa sin framgång även i framtiden.  
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5.1.2 Tillit 

 
Figur 4. Tillit 

 

Eftersom värderingar styr attityder och beteenden, påverkar dessa även olika relationer i 

företaget. När det finns nära relationer och samarbete i verksamheten, är det viktigt att bygga 

tillit. I familjeföretag jobbar ägarna och anställda sida vid sida med varandra och detta 

möjliggör att anställda ser vad ägarna vill, vad de har för värderingar och hur de tänker. 

Ägarna kan då ge personalen mer ansvar och lita på deras beslut då de vet att de beslut de 

anställda fattar passar ihop med företagets värderingar. Utifrån beslutsteorierna kan ses att 

tillit som värdering påverkar beslutsfattande irrationellt. Det vill säga att det rena 

ekonomiska kalkylerandet får mindre betydelse vid denna värdering eftersom 

familjeföretagare låter relationerna och tillitskänslan styra företagets handlingsval.  

 

Att bygga tillit mellan andra intressenter blir lättare i familjeföretag då ägarna är synliga och 

närvarande. Kunder och leverantörer litar mer på företaget eftersom det finns någon som är 

ansvarig för allt (Lindvall, 2015). Att man vill ha förtroende och långvariga relationer tyder 

på rationell beslutsprocess. Man tänker mer långsiktigt och dessa relationer skapar något 

ekonomiskt positivt i framtiden. Spendrup (2015) nämnde även att det är viktigt att inte peka 

på anställdas arbetsuppgifter utan låta dessa sköta sitt eget jobb. Att anställda verkligen trivs 

och uppskattar sitt arbete gör att de stannar kvar länge. Litar man på företaget och 

produkterna är det enklare att ha stabila relationer med andra företagets intressenter såsom 

kunder eller leverantörer. Det är av vikt att dessa är nöjda med olika transaktioner och 
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kommer tillbaka vid kommande tillfällen. Denna tillit hjälper vid beslutsfattande vad gäller 

till exempel olika typer av investeringsbeslut eller förbättra planering och kontroll för 

framtiden då man vet att dessa relationer kommer bevaras även i framtiden på grund av de 

personliga kontakterna. Karlsson (2015) hävdar också att relationerna blir viktiga i 

familjeföretag och när det finns en familj som kan bära dessa relationer över en längre tid är 

relationerna lättare att bevara. Detta kan påstås även utifrån studiens intervjuer. Tillit kan ses 

som en grund till att stärka relationer då detta gör kommunikationen enkel, snabb och effektiv 

mellan företagets olika intressenter. Som underlag gör detta bland annat att företaget skapar 

värde i sig och därmed blir framgångsrikt. 
 
5.1.3 Ägaransvar 

 
Figur 5. Ägaransvar 

 

Med aktiva och synliga ägare finns det även ett större intresse av att agera på ett mer 

ansvarsfullt sätt. På grund av att det finns olika sorts relationer är det värdefullt att ha omsorg 

för olika saker. Detta kopplas i hög grad till irrationellt beslutsfattande. För att förklara, tar 

ägarna i familjeföretag mer ansvar om anställda då man har närmare relationer emellan vilket 

kan göra det svårt att ta vissa beslut även fast de skulle vara nödvändiga för företaget. Flera 

av respondenterna angav att det är svårt att avskeda anställda eftersom kontakten är så pass 

personlig (Lindvall, 2015; Panossian, 2015).  

 

Att man har ärvt företaget gör också att det blir personligt och man har en stolthet och en 
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tradition som anses vara värd att bevara. Att ägarna har denna starka företagsidentitet medför 

ansvar att behålla och utveckla företaget så att man inte känner skam att man inte gjort 

tillräckligt. Därför vill man inte sälja företaget utan allt görs för att kunna behålla detta arv 

(Lindvall, 2015; Panossian, 2015; Rönnberg, 2015; Spendrup, 2015). Eftersom man har 

familjens namn, eget hårda arbete såväl som egna pengar i verksamheten agerar ägarna mer 

ansvarsfullt. Även detta relateras till irrationellt beslutsfattande då många beslut kan vara 

känslobaserade eftersom man inte vill förknippas med något man inte står för. Ägaren är som 

ett ansikte utåt och allt företaget gör ligger på ägarens ansvar. Är det ett dåligt beslut eller 

något som går fel vet alla vem man ska peka på. Detta stöds även av Karlsson (2015) som 

menar att då företagare utkrävs ansvar vill de också påverka det man utkrävs ansvar för. 

Enligt respondenterna skapar detta ansvar engagemang hos ägarna och de vill jobba ännu 

hårdare för att skapa en bra arbetsmiljö och ett gott rykte på marknaden. Utifrån allt detta kan 

tolkas att en del ekonomisk information som underlag inte har så stor vikt vid beslutsfattande 

i familjeföretag. Beslutsfattare väljer då att använda sig av den information som baseras på 

andra faktorer såsom egna preferenser eller andra psykologiska faktorer (Simon, 1997). 

 

Men vid olika investeringsbeslut används dock strategi som är baserad på en rationell analys. 

Detta eftersom i familjeföretag är det egna pengar som är investerade och ägarna är väl 

medvetna om att familjen får betala för eventuella felbeslut. Sådant ansvarfullt agerande är 

svårare att föreställa sig hos icke-familjeföretag där det finns agent och principal modellen 

där agenter inte känner lika stor risk vid beslutsfattande jämfört med familjeföretagare (Chua 

et al., 2003).  
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5.1.4 Långsiktighet 

 

 
Figur 6. Långsiktighet 

 

Långsiktighet var den värdering som lyftes starkast upp av samtliga respondenter. Enligt 

Karlsson (2015) finns det en längre tidshorisont för familjeföretag på grund av den 

annorlunda ägarlogiken. Hon menar också att familjeföretag har bättre förutsättningar att ta 

den långa synen eftersom de inte är under press att leverera resultat för att tillfredsställa 

aktieägarnas intressen på kort sikt (Karlsson, 2015). Detta kan förstås i att familjen har den 

centrala rollen i familjeföretag (Brundin et al., 2012), vilket betyder att familjeföretag har 

annorlunda mål än vad icke-familjeföretag har. Detta långsiktiga tänkande skapar en tydlighet 

på vart företaget ska och vilka mål som gäller, det vill säga den andra tidshorisonten som styr 

arbetet gör det enklare att fatta beslut eller välja beslutsalternativ som passar bäst.  

 

Det syns tydligt bland de undersökta företagen att om man äger och driver ett familjeföretag, 

är idén att företaget ska leva vidare och frodas över längre tidsperioder. Långsiktighet kan 

därmed i stor utsträckning kopplas till irrationellt beslutsfattande eftersom familjen och 

företaget blandas ihop, och man tvingas tänka på ett annorlunda sätt. Familjeföretagare 

försöker tänka mer långsiktigt vid olika beslut eftersom de bryr sig mer om företagets 

överlevnad och framtiden än vad som är ekonomiskt bäst vid en specifik tidpunkt.  

Respondenterna angav även att de inte vill sälja företaget eller ta utdelningar till sig själva, 

eller som Spendrup (2015) utryckte det, “casha hem”. Det är ett bevis på en stark framtidstro 

som finns i familjeföretag. Familjeföretagare har också en annorlunda respekt för själva 
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företaget, antagligen på grund av arvet, vilket gör att de tänker mer på företagets långsiktiga 

överlevnad. Även enligt Karlsson (2000) brukar företag som har överförts i arv uppfattas som 

tillgång som tillhör alla medlemmar i familjen. Ägare ser sig som förvaltare av kommande 

generationers tillgångar (Karlsson, 2000). Har man fått en sådan gåva, måste det utvecklas för 

att kunna föras vidare. Detta kan tydligt ses även vid olika investeringsbeslut. Att ägare väljer 

att återinvestera i företaget kan bero på att familjen vill bibehålla sin kontroll som ägare. 

Detta tyder på att familjeföretag vill vara oberoende av finansiella institut, vilket också är ett 

av kännetecknen för familjeägarlogiken (Brundin et al., 2012). 
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6. DISKUSSION 
 

Överlappningen av familj, företag och ägande gör att ett familjeföretags värderingar skapas 

på ett annorlunda sätt (Gersick et al, 1997). I denna mening, visar även denna studie på att 

överlappningen har en påverkan på familjeföretags värderingar. Enligt Karlsson (2015) 

skapar familjen en tydlig inriktning för företaget då det finns personer som bär ett 

värderingssystem. Även Ward (2008) har konstaterat att familjeföretag brukar agera utifrån 

ägares värderingar och detta stödjer också denna studie. I de undersökta företagen är det 

familjen som står centralt. Värderingar indikerar tydligt att familjen inte bara finns i företaget 

men också påverkar företaget. Därför är det ingen överraskning varför dessa värderingar 

angavs av de undersökta familjeföretagen. De värderingssystem som dessa fem 

familjeföretag har ger ett syfte och mening till familj, företag och ägare, och dessa system 

interagerar med varandra på ett bra sätt. Värderingar som långsiktighet och ägaransvar visar 

på att familjen bryr sig om sin framtid. Detta skapar även en dynamik i företaget där 

medlemmarna sköter verksamheten på ett annat sätt då de redan vet vad familjen vill och 

vilka mål som gäller. Även kvalitet och tillit visar tydligt på familjens långsiktiga perspektiv. 

Tillit som värdering är människoorienterad och betonar kollektivitet. Den står för att alla är 

värda uppmärksamhet i företaget och arbetar även för att skapa en högre nivå av 

kommunikation, engagemang, lojalitet och samhörighet i företaget. Kvalitet i meningen att 

leverera bra och unika produkter medför en acceptans och igenkännelse, med andra ord, 

överlevnad av ett familjeföretag beror mycket på produktens kvalitet. Kunskap visar i sin tur 

att familjen faktiskt står i centrum. Detta medför en stark känsla av identifikation både för det 

som skett tidigare och för det som kommer hända i framtiden. Dessa fem värderingar är något 

som syns tydligt i de undersökta företagen genom att de lever varje dag enligt dessa. 

 

I studien har det framkommit att värderingar som de undersökta familjeföretagen har går i 

linje med tidigare forskning. Värderingar som kvalitet, socialt och moraliskt ansvar, samt 

tillit har ansetts tidigare som unika och viktiga värderingar för familjeföretag, både vad gäller 

företagets verksamhet och framgång (Ceja och Tapies, 2011; Koiranen, 2002). Det visas även 

att familjeföretags värderingar är mer mänskliga och känslomässiga (Ward, 2008) samt 

stödjer kollektivitet och lånsiktighet (Neubauer och Lank, 1998). Detta kan förklaras först 

och främst med hjälp av trecirkelmodellen (Tagiuri och Davis, 1982) som klassar familjen 
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som ett av de tre delsystemen i familjeföretag och därför har den en påverkan på företaget. 

Familjen är ofta även emotionellt grundad i sin helhet och karakteriseras av socialt 

ansvarstagande, vilket kan förklara varför familjeföretag bryr sig mer om sina anställda och 

andra intressenter. 

 

Beslut som påverkar ett företags framtid är viktiga för alla familjemedlemmar. Detta gör i sin 

tur att familjen mer än annat vill påverka beslutsfattande i företaget. Då det är familjens 

pengar investerade i verksamheten vill man vara mer försiktig med olika handlingsval. Att 

företaget tryggar familjens ekonomi kan också ses som en viktig faktor vid beslutsfattande, 

vilket gör att olika beslut måste vara för företagets bästa. Familjen i familjeföretag skapar 

därför en miljö där beslutsfattande sker i enlighet med mål som alla familjemedlemmar har 

gemensamt. Det som skiljer familjeföretags beslutsfattande från beslutsfattande i andra typer 

av företag är därmed en viss anpassning till krav på information. Enligt beslutsteorier brukar 

den beslutsalternativ som väljs bero mycket på den informationen som besluten grundar sig 

på (Bratton et al., 2010). Beslutsrationalitet handlar om att analysera all tillgänglig 

information och alla möjliga konsekvenser av eventuella beslut. Beslutsirrationalitet är 

däremot en beslutsprocess som bygger mer på psykologiska faktorer än på samlande av all 

tillgänglig information för beslutsunderlag. Information som väljs går i linje med 

beslutsfattarens egna preferenser och bortser därmed från information som kan stå i konflikt 

med dessa preferenser (Simon, 1997). I familjeföretag visar sig inte alltid informationen från 

marknader vara den rätta för beslutsfattande utan familjens roll och värderingar är ofta högre 

värderade än alla andra regler. Till exempel, beslutsfattaren brukar värdera sin kunskap högre 

och därför använder inte någon annan information som underlag. Man vill också som 

familjeföretag förknippas med schyssta affärer och nöjda kunder. Därför kan det fattas beslut 

som nödvändigtvis inte gynnar företaget maximalt just då men kan tänkas gynna företaget på 

lång sikt, till exempel genom att skapa långvariga kundrelationer. 

 

Aktieägarlogiken brukar präglas av kortsiktiga avkastningar medan familjeägarlogiken har 

mer fokus på familjens intressen, tänkande och mål (Karlsson, 2015; Brundin et al, 2012). 

Utifrån denna studie kan ses att familjeföretag verkligen spelar efter andra spelregler då dessa 

är mer värna om icke-finansiella mål som fokuserar mer på framtiden. Detta stödjs också av 

trecirkelmodellen. Denna modell placerar strategiformuleringen och därmed beslutsfattandet i 
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korsningen mellan familjen, ägandet och företaget (Gersick et al., 1997). Beslutsfattandet 

inom familjeföretag kan därför innebära mer entreprenöriellt förhållningssätt eller mer 

familjeförhållningssät. Utifrån detta har vi kommit fram till att värderingar anses påverka 

beslutsfattande i både rationell och irrationell riktning. När det fattas mer kortsiktiga 

beslut tänker man först på verksamheten och därmed företagets bästa, till exempel om man 

ska investera in en maskin eller inte. Då spelar den rationella analysen en stor roll för 

beslutsfattarna, det vill säga de gör finansiella överväganden och är intresserade av 

information kring avkastningen. Det går att säga att familjeföretag är kortsiktigt ekonomiskt 

rationella. Men när man tänker mer långsiktigt, tänker man mer på familjen och därmed väljs 

den strategi som baseras på irrationell analys. Utifrån intervjuerna kan konstateras att 

familjeföretagare brukar fatta beslut som går i enlighet med deras egna tankar, situationer och 

mål, vilket har avseende för teorin om den irrationalla beslutsprocessen. Familjeföretag kan 

alltså ses som ett samhälle som styrs med egna politiska verktyg (Bratton et al, 2010; Cetin 

och Pekince, 2011). Även om sådant agerande kan tänkas vara felbaserat och indikera att det 

inte alltid är det mest lönsamma alternativet, visar det dock att familjenamnet och att ha något 

bestående för framtiden har en inneboende fördel för familjeföretag (Chua et al., 2003). 

 

Teorin om irrationell beslutsmodell kan dock kritiseras en del. Att familjen har annorlunda 

ägarlogik samt att relationerna mellan företaget och familjen är mer känslomässiga, ger ett 

intryck att beslutsfattande sker irrationellt och därmed på ett sämre sätt eftersom man inte 

följer den ekonomisk rationella principen. Detta kan tolkas som att ett företag inte fattar de 

mest effektiva besluten. Egentligen borde man se familjeföretags beslutsfattande på ett annat 

sätt. Värderingsfrågorna kan ge en annan dimension till beslutsfattande och därför följa en 

annan typ av rationalitet. Eftersom familjeföretag har som mål att vara långsiktiga, anses 

beslut som är i linje med detta mål vara rationella. Familjeföretag som organisationer borde 

istället ses utifrån flera olika rationella beslutsmodeller. Det vill säga att ekonomisk rationella 

beslut fattas genom att all tillgänglig information analyseras grundligt och social rationella 

beslut fattas i enlighet med olika känslomässiga antaganden. Detta skulle ge ännu tydligare 

förståelse för hur strategiska beslut fattas i familjeföretag. 
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7. SLUTSATS 
 

Denna studies forskningsfråga var att undersöka vilka värderingar familjeföretag har och hur 

dessa påverkar beslutsfattandet. Studien betonar att värderingsfrågorna genomsyrar företagets 

verksamhet och visar hur företaget ska agera. Det visade sig även att värderingar överförs 

från generation till generation. Dessa ses därmed inte bara som en grund för verksamheten, 

men också som ett sätt att behålla drivkraften och skapa något för framtiden och de 

kommande generationerna. Värderingar kan även ses som ett hjälpmedel att representera vad 

ett företag står för och hur familjeföretagare vill att andra ska se dem. Värderingar är ett ideal 

som upprätthålls i alla situationer, de både vägleder och påverkar olika handlingsval i 

familjeföretag. Kunskap, kvalitet, tillit, långsiktighet och ägaransvar var de värderingar som 

kom upp i studien. Detta bekräftar även mycket av vad tidigare forskning har kommit fram 

till vad gäller familjeföretags värderingar. 

 

Ytterligare undersöktes vilken roll dessa värderingar har vid beslutsfattande. Familjeföretag 

kännetecknas av mer icke-finansiella mål och därmed kännetecknas även beslutsfattandet av 

de olika värderingar som företaget har. Studien visar att värderingar hjälper familjeföretag att 

utveckla strategier och affärsmodeller och därmed påverkar dynamiken att driva 

verksamheten. De är alltså viktiga ingredienser i familjeföretag vad gäller beslutsfattande. 

Denna studie antyder att beslutsfattandet i familjeföretag i mindre grad påverkas av finansiell 

information då familjeföretag har mer kunskap om själva verksamheten och branschen, samt 

andra ägarmål. Vi hävdar därför att ju närmare koppling företaget har med familjen och 

företagets olika intressenter, desto mindre använder man sig av ekonomisk information. 

 

Det som vi slutligen har kommit fram till är att värderingar gör att beslutsprocessen i 

familjeföretag bygger på både rationell och irrationell modell då företaget inte bara fokuserar 

på ekonomiska intressen men även på familjens intressen. Detta möjliggör prioriteringar som 

ska placeras både på familjefrågor och verksamhetsfrågor. Även andra studier har visat att på 

grund av den dubbla identiteten, tenderar beslutsprocessen i familjeföretag vara mer unik 

eftersom den tjänar både familjens och företagets intressen (Taguiri och Davis, 1982; 

Habbershon och Williams, 1999). 
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7.1 Studiens begränsningar 

Studien syftade till att få en djupare förståelse för familjeföretags värderingar samt hur 

sådana påverkar beslutsprocesser i företaget. I studien forskades det fem familjeföretag vilket 

är relativt litet antal. Studien är därmed delvis begränsad och kan inte helt rättvist 

representera alla familjeföretag och dess värderingar. Fyra av de fem undersökta företagen 

var även små företag och det kan därmed finnas likheter på deras svar på grund av detta. I 

och med att studien även har med en av Sveriges största familjeföretag, Spendrups, kan man 

på så sätt tydligare se gemensamma drag hos familjeföretagen och göra studien mer 

omfattande. 

 

7.2 Vidare forskning 

Under arbetets gång har det uppkommit ett antal intressanta ämnen för framtida forskning. 

Denna studie har ett begränsat urval av företag och är mer av explorativ karaktär, men den 

betydelsen av värderingar som verkar finnas när företagsledare tar sina beslut, skulle vara 

intressant att forska djupare i större skala, till exempel mellan olika länder. Det vore 

intressant att se om olika länders kulturen spelar någon roll i vilka värderingar anses som de 

viktigaste och i vilken skala de påverkar beslutsfattandet. En annan intressant aspekt att 

undersöka ämnet kring är att se detta från ett annat perspektiv; hur resonerar anställda som 

inte är familjemedlemmar kring företagets värderingar? Anser de att värderingar påverkar 

företagets inriktning och beslut? 
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9. APPENDIX 
 
9.1 Intervjufrågor - företag 

1. Öppning 
1. Vi presenterar oss själva, berättar om examensarbetet och syftet med intervjun. 
 
2. Vi frågar om det går bra att vi spelar in intervjun. 
 
2. Företaget 
1. Berätta lite om Ert företag. 
● Vad gör ni? 
● Hur många anställda? 
● Hur gammalt är företaget? 
 
2. Vad har du för roll i företaget? 
● Vad har du för arbetsuppgifter? Hur länge har du haft dina nuvarande uppgifter? Hade du 
någon annan roll innan det? Hur länge? 
● Har du utbildning relaterat till dina arbetsuppgifter? Vad för utbildning? 
 
3. Familjen 
1. Hur många familjemedlemmar är med i företaget? Vad har de för roll? 
● Hur mycket jobbar ni tillsammans? I vilka sammanhang? 
 
2. Består ledningen av personal som ej är familjemedlemmar? 
 
3. Beskriv för- och nackdelar med att ha familjemedlemmar i ledningsgruppen? 
 
4. Hur stor del av företaget ägs av en familj? (%) 
 
5. Hur många generationsskiften har ert företag genomgått? 

6. Uppfattar Ni företaget som familjeföretag? Varför? 

7. Vad är speciellt med att arbeta inom ett företag med ett starkt familjeägande? 
 
8. Upplever Ni att familjen har inflytande över den dagliga verksamheten? På vilket sätt? 
● Vilka möjligheter/begränsningar ser Ni med detta? 
 
9. Hur går beslutsfattande till? Har familjen inflytande över det? På vilken sätt? 
● Anser du att det är en för- eller nackdel? 

 

4. Värderingar 
1. Vilka värderingar har Ni som företag? 
● Varför just dessa? 
● Har ert företag haft dessa värderingar alltid eller är det de nya? 
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● Har de varit samma från generation till generation? Hur överförs dessa värderingar till en 
ny generation? 
● Vem är det som har “skapat” värderingarna? 
● Är de skriftliga eller endast muntliga? 
 
2. Hur påverkar era värderingar verksamheten? 
● Vilka aspekter? 
 
3. Kan familjens egna värderingar föras över till företaget? Hur? 
 
4. Anser Ni att familjeföretag har starkare värderingar än icke-familjeföretag? 
 
5. Anser Ni att ert beslutsfattande påverkas av dessa värderingar? Hur? 
● Anser du att det är en för- eller nackdel? 
 
5. Slutfrågor 
1. Hur ser er situation ut på marknaden idag? 
● Konkurrenter? 
 
2. Vilka för- och nackdelar ser Ni med ett familjeföretag i förhållande till ett 
ickefamiljeföretag? 
 
3. Tycker ni att familjeföretag agerar mer ansvarsfullt än icke-familjeföretag? 
 
4. Har du något att tillägga? Någonting vi inte tog upp? 

 

 

9.2 Intervjufrågor - expert 

 
1. Vi presenterar oss själva, berättar om examensarbetet och syftet med intervjun. 
 
2. Vi frågar om det går bra att vi spelar in intervjun. 
 

3. Berätta lite om dig själv. 
• Vad har du för arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du haft dina nuvarande uppgifter? 
• Har du utbildning relaterat till dina arbetsuppgifter? Vad för utbildning? 

 
4. Vilka för- och nackdelar ser du med ett familjeföretag i förhållande till ett icke-
familjeföretag? 
 
5. Beskriv för- och nackdelar med att ha familjemedlemmar i ledningsgruppen? 
 
6. Anser du att familjeföretag agerar mer ansvarsfullt än icke-familjeföretag? 
 
7. Du har jobbat mycket med familjeföretag. Kan du berätta lite om värderingar? 
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• Vilka värderingar brukar familjeföretag ha? 
• Kan familjens egna värderingar föras över till företaget? Hur? 
• Hur påverkar värderingar verksamheten? Vilka aspekter? 
• Anser du att familjeföretag har starkare värderingar än icke-familjeföretag? 
• Anser du att beslutsfattandet påverkas av dessa värderingar? Hur? 

 
 8. Har du något att tillägga? Någonting vi inte tog upp? 
 
 


