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Sammanfattning 

 

Familjeföretagsformen är en fascinerande och vida spridd företagsform som med 

spännande särdrag utvecklar och driver företag på sitt eget sätt. De särskiljande dragen 

som sätter sin prägel bland de olika familjeföretagen leder till att forskning inom 

företagsformen har blivit så fängslande och färgrik. Dessa särdrag kommer mer ingående 

att förklaras senare i uppsatsen, men ett samlingsnamn på de dessa 

familjeföretagsspecifika särdragen är socioemotional wealth. 

Vidare så skapas värdeskapande i företag genom att på ett eller ett annat sätt genomföra 

eller utveckla olika strategier. Vägen till en effektiv och effektfull strategi inleds således 

med att beslutsfattaren inhämtar relevant information. Här inledes därmed ett 

informationsinhämtande som ska hjälpa beslutsfattaren med att utveckla sin strategi på 

bästa möjliga sätt. Olika grader av rationalitet kan dock komma att användas av 

beslutsfattaren, när det kommer till informationsinhämtningen. 

I denna uppsatsen kommer syftet med arbetet att vara att ta reda på hur socioemotional 

wealth påverkar de strategiska besluten som fattas i ett familjeföretag. Fokuseringen 

kommer alltså ligga på hur socioemotional wealth påverkar strategiska beslut, centralt 

inom hur det påverkar de strategiska besluten kommer sedermera ligga i hur det påverkar 

graden av rationalitet i de strategiska besluten. 

Genom att anta en deduktiv ansats i uppsatsen så kommer syftet att angripas med teorier 

inom närliggande ämnen. Vidare så kommer en kvantitativ metod, i form av en 

enkätundersökning, att användas i arbetet för att inhämta empiri, från familjeföretag, för 

att därefter testa empirin och fynden gentemot hypotesen.  

Fynden som uppsatsen hittar kommer delvis att styrka de resultat som den tidigare 

forskningen inom området socioemotional wealth har hittat, att familjeföretag innehar en 

hög grad av socioemotional wealth i sina företag. Dock så lokaliseras det inga 

signifikanta empiriska bevis som skulle styrka att det fanns ett samband på att en hög 

grad av socioemotional wealth skulle ge en låg grad av rationalitet i det strategiska 

beslutsfattandet i familjeföretag. 

Nyckelord: Familjeföretag, Socioemotional wealth, Beslutsfattande, Strategiskt 

beslutsfattande.  
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Abstract 

 

The family business form is a fascinating and widespread business form where exciting 

distinctive characteristics develop and drive businesses in their own manner. The 

distinctive characteristics that define the different family businesses are leading to 

research on the business from becoming increasingly captivating and colorful. These 

distinctive characteristics will be explained in more depth later in this paper, but a generic 

name for these family-specific characteristics is socioemotional wealth.  

Furthermore, value creation in companies is created by implementing or developing 

different strategies in one way or another. The path to an effective and impactful strategy 

begins with the decision maker gathering the relevant information. This way, information 

gathering is initiated to help the decision maker develop their strategy in the best possible 

manner. Differing degrees of rationality can however be used by the decision maker 

when it comes to information gathering.  

The purpose of this paper is to discover how socioemotional wealth affects strategic 

decisions made within family businesses. The paper will focus on how socioemotional 

wealth affects strategic decisions and, in particular, how it affects the degree of rationality 

in strategic decision making.   

By adopting a deductive approach, the paper will tackle the above purpose using theories 

from similar topics. Additionally, a quantitative method, in the form of a survey, will also 

be used to obtain empirical data from family businesses in order to validate the 

empiricism and findings against the hypothesis.   

The findings of this essay will in part strengthen the findings of previous research within 

the field socioemotional wealth; family businesses demonstrate a high degree of 

socioemotional wealth within their companies. However, no significant empirical 

evidence can be localized to support a conclusion that a high degree of socioemotional 

wealth entails a low degree of rationality when it comes to strategic decision making 

within family businesses.  

Key words: Family business, Socioemotional wealth, Decision making, Strategic 

decision making. 

.  
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Förord 

 

Denna uppsatsen är kulmen av en tre år lång företagsekonomisk utbildning på Högskolan 

i Kristianstad. Under de sista tio veckorna under vår utbildning hade vi för avsikt att 

använda oss av allt det vi tidigare hade lärt oss, någonting som vi snabbt kom underfund 
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skutan hela vägen in i mål, så ett oerhört stort tack till vår handledare Elin Smith. 

Vi vill även tacka de respondenter som har tagit sig tid att besvara vår enkät och gett oss 

möjligheten att tolka data i vårt arbete. Vi vill också även naturligtvis tacka vår nära och 

kära som antingen har fått höra oss prata om uppsatsen om och om igen kvällarna till 

ända eller som inte hört av oss alls under långa perioder. 
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____________________   ____________________ 

Truls Bretz      Joel Holgersson  



 

5 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning               8 

1.1 Bakgrund               8 

1.2 Problematisering              9 

1.3 Frågeställning              11 

1.4 Syfte               11 

1.5 Avgränsningar              11 

1.5.1 Definition av familjeföretag             11 

1.6 Disposition               12 

 

2 Vetenskaplig metod              14 

2.1 Vetenskapligt synsätt              14 

2.2 Vetenskaplig forskningsansats             15 

2.3 Val av forskningsmetod              15 

2.4 Litteraturinhämtning              16 

2.5 Sammanfattning av vetenskaplig metod             17 

 

3 Teoretisk referensram              18 

3.1 SEW               18 

3.1.1 Familjekontroll och inflytande             19 

3.1.2 Identifiering av familjen med företaget             20 

3.1.3 Sociala band               21 

3.1.4 Känslomässig tillgivenhet              22 

3.1.5 Intention av att föra företaget vidare i generationen            23 

3.2 Strategiska besult              24 

3.2.1 Vad är strategiska beslut?              24 

3.2.2 Beslutsfattande              25 

3.2.3 Strategiska beslut i familjeföretag             26 

3.3 Sammankoppling mellan SEW och strategiska beslut            27 

 

4 Empirisk metod              30 

4.1 Datainsamlingsmetod              30 

4.2 Population och urval              30 

4.3 Enkätens utformning              31 

4.4 Operationalisering              32 

4.4.1 Sortering av företag              34 

4.4.2 Kontrollfrågor              35 

4.4.3 Familjekontroll och inflytande             36 

4.4.4 Identifiering av familjen med företaget             37 

4.4.5 Sociala band               38 



 

6 

 

4.4.6 Känslomässig tillgivenhet    38 

4.4.7 Intention av att föra företaget vidare i generationen  39 

4.4.8 Strategiska beslut     40 

4.5 Svarsfrekvens     41 

4.6 Reliabilitet     43 

4.7 Validitet     45 

4.8 Etiska beaktanden     46 

 

5 Analys     48 

5.1 Tillvägagångssätt     48 

5.2 Oberoende variabler    48 

5.3 Beroende variabler     53 

5.4 Kontrollvariabler     54 

5.5 Regressionsanalyser    54 

5.6 Analys mot hypotes    57 

 

6 Slutsats     61 

6.1 Diskussion     61 

6.2 Etiska och sociala aspekter    62 

6.3 Övergripande reflektioner    63 

6.4 Framtida forskningsförslag    64 

6.5 Avslutande kommentarer    64 

 

Referenslista     65 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Missiv     70 

Bilaga 2: Påminnelsemejl     71 

Bilaga 3: Enkät     72 

Bilaga 4: Spearman's rho 1     76 

Bilaga 5: Spearman's rho 2     77 

 

Tabellista 

Tabell 4.1 Bortfall vid utskick    42 

Tabell 4.2 Bortfall efter utskick    43 

Tabell 4.3 Totalt bortfall     43 

Tabell 5.1 Kolmogorov-Smirnovtest 1    49 

Tabell 5.2 Resultat från faktoranalysen    52 

Tabell 5.3 Nya komponenter    53 

Tabell 5.4 Nya komponenters nya värden   53 

Tabell 5.5 Beroendevariabler    54 

Tabell 5.6 Kontrollvariabel 1    54 

Tabell 5.7 Kontrollvariabel 2    54 

Tabell 5.8 Kolmogorov-Smirnovtest 2    55 



 

7 

 

Tabell 5.9 Regressionsanalys 1              57 

Tabell 5.10 Regressionsanalys 2              57 

 

Figurlista 

Figur 3.1 Teoretisk modell              29 



 

8 

 

1 Inledning 

I inledningskapitlet så kommer bakgrunden till det valda ämnet att introduceras, här 

kommer det att presenteras varför ämnet är intressant och varför det har valts att göras 

en studie kring familjeföretag. Olika medier kommer att användas i detta kapitel, för att 

påvisa att ämnet är aktuellt. Vidare så kommer problematiseringen att redogöra för vad 

den tidigare forskning har gjort för studier inom området och ett forskningsgap kommer 

därmed även att presenteras. Därefter kommer en kort framläggning av syftet och 

frågeställningen, för att slutligen nämna vilka avgränsningarna i arbetet är och hur 

disposition i arbetet ser ut. 

1.1 Bakgrund 

Det finns en rad olika anledningar till varför det är av intresse att göra studier och 

forskning kring företagsformen familjeföretag. Bland annat beskrivs det hur 

familjeföretag i Sverige är en ständigt växande företagsform som redan nu står för stora 

delar av den totala svenska bruttonationalprodukten (BNP) (Bjurgren, Johansson & 

Sjögren, 2011). Bjurgren et al. (2011) menar på att den BNP-andel som man kan härleda 

till de svenska familjeföretag var upp emot 25 procent av Sveriges totala BNP för år 

2006. Forskningen inom familjeföretagsformen är även av intresse tack vare deras 

speciella karaktär och de speciella särdragen som finns inom företagsformen, där det 

bland annat kan beskrivas hur familjerelationer och privata problem, som exempelvis 

mamma och pappas skilsmässa, till och med kan bli viktiga styrelsefrågor (Affärsliv, 

u.å.). 

Familjeföretag får även ta emot en hel del kritik i samhället enligt Nordqvist (2013, 13 

december), det sägs att familjeföretag inte är effektiva nog och att de inte heller tar in 

någon extern ekonomisk kompetens som kan hjälpa dem med att effektivisera företaget. 

Kritiken uppstår trotts en rad faktorer som skulle kunna tolkas som det motsatta. Det går 

bland annat att hitta en rad exempel på familjeföretag som är väldigt effektiva och en hel 

del familjeföretag som i många fall kan påvisa en motsvarande eller kanske till och med 

större vinst än likartade icke familjeföretag inom samma genre (Nordqvist, 2013, 13 

december). 

Den tradition som familjeföretagsformen har i Sverige tillsammans med den viktiga 

ekonomiska faktorn som familjeföretagen utgör, gör att mer forskning kring de svenska 

familjeföretagen är nödvändig (Bjurgren et al., 2011). Även att forska vidare kring de 
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eventuella icke finansiella målsättningar som ligger till grund för den succé som 

Nordqvist (2013, 13 december) tidigare beskrev är någonting som det krävs mer 

forskning kring (Gómez-Mejía, Takács Haynes, Nuñez-Nickel, Jacobson & Moyano-

Fuentes, 2007). 

1.2 Problematisering 

Ett relativt nytt koncept inom forskningen kring familjeföretag är ett begrepp som kallas 

socioemotional wealth (SEW). Berrone, Cruz & Gómez-Mejía (2012) har i sin definition 

av SEW delat in SEW i fem delar; familjekontroll och inflytande, identifiering av 

familjen med företaget, sociala band, känslomässig tillgivenhet och slutligen intention av 

att föra företaget vidare i generationen. SEW beskrivs även som en vilja av att bland 

annat ha icke finansiella målsättningar (Leitterstorf & Rau, 2014) och som ett 

affektionsvärde hos beslutsfattaren inom familjeföretagen (Gómez-Mejía et al., 2007), 

vidare så beskrivs SEW som en företeelse som ofta återfinns i stor utsträckning i just 

familjeföretag (Gómez-Mejía et al., 2007). Gómez-Mejía et al. (2007) menar bland annat 

att familjeföretag oftast hellre vill behålla kontrollen i företaget än att ta beslut som 

gynnar dem bättre ekonomiskt. Berrone et al. (2012) tillägger att VD:n i företaget ofta är 

en familjemedlem och att familjemedlemmar ofta återfinns i styrelsen vilket ger just stor 

kontroll i företaget. Gómez-Mejía et al. (2007) menar på att känslor, tankar, affektioner 

och företagsledaren, som ofta är en familjemedlem, är av stor vikt i familjeföretag och att 

dessa faktorer kan genomsyra hela styrningen av familjeföretaget. Berrone et al. (2012) 

menar att de sociala banden som återfinns i familjeföretag blir som nätverksliknande 

relationer mellan de olika familjemedlemmarna, men att banden även kan påverka andra 

instanser i företaget och därmed även påverka icke familjemedlemmar att känna ett 

socialt band med företaget likväl. Denison, Lief och Ward (2004) beskriver hur en stark 

kultur ofta återfinns i familjeföretag och antar att det är en stabil och kontinuerlig 

ledningsgrupp som skapar en kontinuitet i familjeföretaget, som i sin tur skapar väl 

inpräntade värderingar i företaget, så som exempelvis likartade kärnvärden och en 

likartad företagsstyrning. När företaget således överlåts i nästkommande generationer 

följer de fundamentala koncepten och värderingar med i generationsskiftet, och det blir 

även viktigt för den andra generationen att exempelvis överlåta företaget till deras barn i 

fortsättningen (Denison et al., 2004). 

Det beskrivs även att familjeföretags särskilda särdrag många gånger är att de viktigaste 

målsättningarna inte är de finansiella målsättningarna, utan att andra icke finansiella 
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målsättningar är viktigare (Gómez-Mejía et al., 2007; Johansson, 2005). Exempel på icke 

finansiella målsättningar är bland annat att man vill att nästa generation i familjen ska ta 

över verksamheten någon gång i framtiden (Denison et al., 2004; Gómez-Mejía et al., 

2007; Mustakallio, Autio & Zahra, 2002) och då familjeföretag ofta har en stor andel 

familjemedlemmar inom ägargruppen (Lee, 2006) så är det även en vanlig målsättning 

för familjeföretag att satsa på en förstärkt självkänsla inom ägargruppen (Emling, 2000). 

Dessa exempel och andra icke finansiella målsättningarna gör att det i familjeföretag 

mycket väl kan fattas strategiska beslut som får företaget att prestera finansiellt sämre, 

bara för att uppnå något av de icke finansiella målen (Gómez-Mejía et al., 2007). 

Harrison och Pelletier (2001) menar att strategiska beslut handlar om att sätta upp mål, 

söka alternativ, värdera alternativen, besluta om ett alternativ och implementera beslutet. 

Bengtsson och Skärvad (2008) beskriver hur de strategiska besluten i företag och hur 

målsättningar inom företag har ett tydligt samband. De visar på hur strategin i ett företag 

ska föra företaget fram till företagets målsättningar. Tolkningen av detta är att alla beslut 

som kräver informationsinsamling och tid för att kunna skapa och utvärdera alternativ 

kan räknas som strategiska beslut.  

Inom den tidigare forskningen kring SEW fokuseras forskningen mycket kring hur SEW 

påverkar det finansiella resultatet i företaget, hur SEW påverkar slutresultaten inom 

familjeföretagen. Här uppkommer således ett forskningsgap, främst då tidigare studier 

inte kollar på hur SEW påverkar de strategiska besluten som fattas inom familjeföretagen 

för att nå fram till resultaten. Man kan säga att den tidigare forskningen i första hand 

fokuserar på slutresultatet än att leta kring de olika faktorer som kan ligga till grund för 

slutresultatet. Gómez-Mejía et al. (2007) menar även bland annat på att begreppet SEW 

är så pass starkt inom familjeföretag att beslut utan ekonomisk bas kan ligga till grund 

inför de strategiska besluten som fattas inom familjeföretagen. Som tidigare skrivits så 

har känslor, familjemedlemmarnas värderingar och familjetradition en påverkan på 

företagets styrning och kan således påverka många olika beslut (Denison et al., 2004; 

Gómez-Mejía et al., 2007).  

Trotts att den tidigare forskning menar på att företagsledare i familjeföretag inte är mer 

riskaverta än i icke familjeföretag (Gómez-Mejía et al., 2007), så är forskningen ytlig 

kring hur begreppet SEW faktiskt påverkar de strategiska besluten som fattas i 

familjeföretag. Hatch (2002) antyder att när känslor blandas in i beslutsfattande så 

resulterar detta i att irrationella beslut fattas och att resultaten inte heller blir så effektiva 
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som ett rationellt beslut skulle ha blivit. Simon (1997) i sin tur menar på att psykologiska 

faktorer är det som påverkar vid beslutsfattande istället för verklig information, vilket kan 

tolkas som att det borde fattas många irrationella beslut i familjeföretag, där känslor och 

personliga värderingar finns kopplade till familjeföretagens målsättningar.  

En studie som kan påvisa en kopplingen mellan SEW och strategiska beslut kan visa på 

hur känslor, värderingar och övriga icke finansiella aspekter spelar en roll i de svenska 

familjeföretagen, som tidigare nämndes, även representerar en stor andel av den svenska 

ekonomin. 

1.3 Frågeställning 

Hur påverkar SEW de strategiska besluten som fattas i ett familjeföretag? 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur SEW påverkar de strategiska besluten som fattas i 

ett familjeföretag. 

1.5 Avgränsningar 

Den avgränsning som har gjorts i studien handlar om vilken definition av familjeföretag 

som har använts i studien. Detta då det finns en mängd olika sätt att beskriva ett 

familjeföretag på. Sharma (2004) beskriver att ingen allmängiltig definition används 

bland forskningen inom familjeföretag. Bland annat beskriver Hall och Nordqvist (2008) 

att de använder en definition om att ett familjeföretag är ett företag som förvaltas med 

avsikt att fullfölja den vision som en dominerande familj i företag har och som är hållbart 

över generationer. Vidare så beskriver Emling (2000) att en orsak kring varför det finns 

för lite forskning kring de svenska familjeföretagen är då det är svårt att ha en tydlig och 

klar definition kring vad som är ett familjeföretag. Emling (2000) har således ytterligare 

en definition på vad som är ett familjeföretag.  

1.5.1 Definition av familjeföretag 

Den definition som Emling (2000) beskriver i sin avhandling, och som han använder sig 

av, kommer även att användas i denna studie. Emling (2000) definierar att ett 

familjeföretag ska kontrolleras av en individ eller en familj och att ägaren själv ska anse 

att företaget är ett familjeföretag, detta är således relativt likt den definition som Hall och 

Nordqvist (2008) använde sig av, men Emling (2000) lägger dessutom till beskrivningen 

att minst ett av följande tre påstående ska vara uppfyllda: 
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1. Nuvarande huvudägare planerar att överlåta verksamheten till sin familj eller 

släkt. 

2. Företaget har funnits i nuvarande huvudägares familj eller släkt i minst två 

generationer. 

3. Minst tre representanter från ägarfamiljen eller släkten är aktiva i företaget (i 

verksamheten eller i styrelsen). 

Slutligen gäller det även att: 

 Den juridiska formen ska vara antingen enskild firma, handelsbolag, 

kommanditbolag, aktiebolag eller stiftelse. 

 Företaget ska vara svenskägt. 

 Företaget ska ha minst fem miljoner i omsättning och minst fem anställda. 

Då Emling (2000) definierar bort alla nystartade enmansföretag och främst fokuserar på 

familjeföretag med familjetradition bör den definitionen passa bäst in till vår studie.  

1.6 Disposition 

Studien består av sex stycken kapitel, varav det första snart har kommit till sin ändpunkt. 

I det första kapitlet presenterades det en bakgrund och en problematisering som även 

resulterade i en frågeställning och ett syfte. Det andra kapitlet kommer sedan att ta upp 

den vetenskapliga metoden som innehåller angreppssättet, forskningsansatsen som 

används i uppsatsen. Kapitlet avslutas med vilket val av forskningsmetod som gjorts i 

arbetet och hur tillvägagångssättet i litteraturinhämtningen gick till. Det tredje kapitlet i 

uppsatsen handlar om hur den teoretiska referensramen i arbetet ser ut, där beskrivs det 

tydligare och noggrannare om hur kopplingen mellan SEW och de strategiska besluten 

ser ut. Det tredje kapitlet avslutas med en sammanfattning över den teoretiska 

referensramen och det presenteras även en hypotes samt en modell som förklarar 

sambandet. Vidare så kommer det fjärde kapitlet att presentera den empiriska metoden, 

vilket tillvägagångssätt som har använts i studien för att inhämta data, varför vissa val har 

fallit på de ageranden som det har gjorts kommer också att till viss grad diskuteras i 

kapitlet. I det femte kapitlet kommer analysen att presenteras, svaren från respondenterna 

kommer att presenteras och en statistiskt bearbetning kommer att demonstreras. I detta 

kapitel kommer således även hypotesen att prövas, beroende på vilka svar respondenterna 

givit i enkätundersökningen. I det sjätte och även det sista kapitlet i detta arbete kommer 

en diskussion över arbetet att inledas och en presentation över arbetets slutsats att 
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utläggas, här kommer det även att nämnas vilka eventuella bidrag vår studie kan tänkas 

ha efterlämnat sig. Därefter avslutas uppsatsen med en reflektion över arbetet, även 

förslag på framtida forskningsförslag kommer att omnämnas.  
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2 Vetenskaplig metod 

Synen som man har på kunskap är av värde för att förstå hur vissa bitar i en studie 

hänger ihop, i nedanstående kapitel kommer det därför att beskrivas vilken det 

vetenskapliga synsättet kommer att vara i detta arbetet, även hur den vetenskapliga 

forskningsansatsen ser ut och vilken forskningsmetod som har använts kommer att 

beskrivas i detta kapitel. Avslutningsvis så kommer en förklaring kring hur 

litteraturinhämtningen har sett ut och en kort sammanfattning kommer att redogöras för 

kapitlet.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Lantz (1993) beskriver hur det finns två stycken olika synsätt som man kan ha på 

kunskap, antingen är man hermeneutisk eller så är man positivistisk. Skillnaden förklaras 

ligga i hur man ser på kunskap, om det ontologiska ställningstagandet är att verkligheten 

är subjektiv eller objektiv. Det hermeneutiska synsättet handlar om att det inte finns 

någon sann kunskap, att det handlar om hur någon uppfattar någonting och att denna 

kunskapen således är subjektiv. Lantz (1993) beskriver vidare hur det även är just en 

djupare förståelse inom ett fenomen som ska ligga i fokus inom hermeneutiken. 

Denscombe (2009) förklarar däremot att ett positivistiskt synsätt främst används när man 

är ute efter att hitta mönster och regelbundenheter i någonting. Att försöka förklara vad 

som orsakar någonting (Lantz, 1993), då vår frågeställning och syfte handlar om hur 

SEW påverkar de strategiska besluten som fattas i ett familjeföretag så passar detta väl in 

i ett positivistiskt synsätt. Inom det positivistiska synsättet är det till skillnad från det 

hermeneutiska synsättet även fullt möjligt att få fram en sann kunskap om någonting 

(Lantz, 1993). Det beskrivs även hur fenomen kan studeras med strikt åtskillnad mellan 

forskare och objekt och att metoderna således kan bli helt objektiva. Lantz (1993) 

beskriver även hur målet i ett positivistiskt synsätt på vetenskap blir att söka efter ett 

allmängiltigt och bestående svar. 

Med ovanstående diskussion i åtanke och med en bedömning av arbetets frågeställning 

och syfte står det fast att ett positivistiskt synsätt på kunskap genomsyrar arbetet, en 

objektivitet kommer att sätt sin prägel på den fastställning av data som senare kommer att 

samlas in i arbetet.  
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2.2 Vetenskaplig forskningsansats 

Patel och Davidsson (2011) menar att valet av ansatsen ges av det tillvägagångssätt som 

forskaren väljer och beroende på vilket objekt eller ämne som forskningen görs på. Valet 

av ansats beskrivs som om att det står mellan tre stycken olika ansatser, dessa kallas 

induktiv, abduktiv och deduktiv (Alvehus, 2013). En användning av en strikt induktiv 

ansats i arbetet skulle innebära att man inhämtar kunskapen enbart genom empirin i 

arbetet, utan någon teoretisk förförståelse som helst, när man bygger sin slutsats 

(Alvehus, 2013). I detta arbetet har vi redan inhämtat kunskap från olika teoretiska källor 

och då vi redan har en förförståelse och planerar att inhämta än mer kunskap under 

arbetets gång passar således inte en induktiv ansats in i detta arbete. Alvehus (2013) 

menar även på att det generellt sett är svårt att hålla sig till en strikt induktiv ansats då det 

är svårt att tänka sig att en tolkning skulle ske helt utan någon teoretisk förståelse. En 

abduktiv ansats beskrivs av Alvehus (2013) som "en växling mellan empirisk och 

teoretisk reflektion, där man arbetar med teorin, återvänder till empirin och funderar på 

vad den kan betyda i ljuset av teorin." (Alvehus, 2013, s. 109). Vidare förklarar även 

Alvehus (2013) hur man med hjälp av abduktion på ett lättare sätt kan modifiera och 

förfina sina förklaringar och slutsatser, att ständigt växla mellan teori, empiri och 

reflexion. Denna ansats ligger betydligt närmare vårt arbetes ansats, men då vi inte 

kommer att hinna göra växlingar mellan teori och empiri i den omfattning som en 

abduktiv ansats skulle kräva, så passar inte heller denna ansatsen in i arbetet. Alvehus 

(2013) förklarar därefter en tredje ansats, en deduktiv ansats. Alvehus (2013) beskriver 

att en deduktiv ansats utgår från tydliga teoretiska hypoteser och kräver en omfattande 

litteraturinhämtning när man ska genomföra sin studie (Alvehus, 2013). Användningen 

av fastställda, tidigare teorier är någonting som det i arbetet kontinuerligt har använts, 

arbetet inleddes även med en omfattande litteraturgenomgång för att fastställa en god bas 

inom ämnet, detta är således två faktorer som starkt skulle argumentera för en deduktiv 

ansats. I detta arbetet kommer det således att användas en deduktiv ansats för att angripa 

frågeställningen och syftet.  

2.3 Val av forskningsmetod 

När det kommer till metodval finns det en mängd olika metoder att välja mellan, men i 

stora drag finns det till att börja med två grupper, kvalitativa och kvantitativa. Ett 

kvalitativt metodval skulle innebära att intervjuer eller observationer skulle vara att 

fundera över. Men återigen går vi tillbaka till syftet med arbetet och ser hur 

syfteformuleringen istället beskriver hur arbetet ska försöka beskriva hur någonting 
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påverkar någonting annat. Då intervju och observation båda två är tidskrävande och ofta 

ger en mer ingående bild över någonting (Denscombe, 2009) passar dessa inte till fullo 

för arbetets syfte. Ett kvalitativt metodval skulle istället ha passat bättre om syftet skulle 

ha varit att få en större förståelse om SEW och om det inte skulle ha krävts data från flera 

olika håll (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) menar på att valet av metod måste 

spegla vad forskaren vill få fram i sin studie. Om syftet ligger i att hitta mönster eller i att 

upptäcka eller pröva teorier i praktiken beskrivs det som att en kvantitativ metod istället 

är att föredra (Denscombe, 2009). I arbetet är syftet att ta reda på hur SEW påverkar de 

strategiska besluten som fattas i ett familjeföretag, således att förstå kopplingen mellan 

SEW och familjeföretags strategiska beslut. Här rekommenderas det istället att använda 

en datainsamlingsmetod som exempelvis enkäter (Denscombe, 2009), som man kan 

skicka ut till många respondenter samtidigt och som man med mer lätthet kan hitta 

mönster i (Denscombe, 2009). Valet av metodval hamnar därför på en kvantitativ metod, 

mer specifikt på en enkätundersökning som kommer skickas ut via mejl. 

2.4 Litteraturinhämtning 

Insamlingen av information kring vårt valda ämne inledes genom en omfattande 

litteraturgenomgång inom ämnet. Främst fokuserades det på vetenskapliga artiklar som 

fanns tillgängliga genom antingen scholar Google eller via någon av de elektroniska 

databaserna som finns tillgängliga via Högskolan i Kristianstad. Valet av att främst 

fokusera vår litteraturinhämtning via vetenskapliga artiklar gjordes då vår uppfattning var 

att den senaste forskningen med högst trovärdighet och som är mest tidsenlig återfinns 

via sådana artiklar. Det hjälper oss således att främst fokusera på att använda 

vetenskapliga artiklar för att skapa en så trovärdig och tillförlitlig teoretisk referensram 

som möjligt. De sökord som vi har använt oss av för att hitta artiklar är: family business, 

family company, family firm, socioemotional wealth, decision making, strategic decision 

making. 

Men förutom vetenskapliga artiklar så har kompletterande litteratur också använts, 

inledningsvis användes källor från en internettidning och en ekonomiblogg, dessa båda 

källorna användes för att belysa det aktuella med vår studie och för att påvisa att ämnet 

diskuteras i många olika typer av medier. Utöver dessa källorna har det även används 

tidigare kurslitteratur som har använts under våra tidigare studier samt relevant 

kompletterande facklitteratur från högskolans bibliotek. De sistnämnda källorna har i stor 

utsträckning använts för att komplettera de vetenskapliga artiklarna, då kurslitteratur och 
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facklitteratur har en tendens av att omfatta ett bredare spektrum. Kurslitteraturen och 

facklitteraturen har även används för att vi skulle kunna förstå och på ett tydligare sätt 

kunna förmedla olika teoriers påverkan på det valda ämnet. 

Slutligen har det även använts tidigare uppsatser i vårt arbete, tidigare uppsatser har 

hjälpt oss att hitta olika infallsvinklar och relevanta vetenskapliga artiklar som tidigare 

student har använt. 

2.5 Sammanfattning av vetenskaplig metod 

Studien kommer att utföras med ett positivistiskt synsätt på kunskap för att förstå hur 

SEW påverkar familjeföretags strategiska beslut. Den vetenskapliga forskningsansatsen 

kommer att vara deduktiv då det kommer att användas tidigare forskning inom området 

för att analysera den tillkommande empirin. Den empiriska metoden som har valts 

kommer att vara av kvantitativ karaktär och kommer att vara i form av en 

enkättundersökning via webben. Slutligen i kapitlet beskrivs även hur tillvägagångssättet 

för litteraturinhämtningen har fortgått och det beskrivs även hur valen av litteraturen har 

varit välgrundade beslut som noga har övervägts för att på bästa sätt kunna föra arbetet i 

rätt riktning.  
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3 Teoretisk referensram 

I nedanstående kapitel kommer det att presenteras en tydligare förklaring kring 

begreppet SEW, det kommer även att beskrivas vad som är strategiska beslut och en 

integrering kommer här att göras med begreppet familjeföretag. Kapitlet kommer att 

avslutas med en presentation kring kopplingen mellan de två begreppen, SEW och 

strategiska beslut, detta kommer sen även att illustreras med hjälp av en modell och en 

hypotes allra längst bak i kapitlet. 

3.1 SEW 

Azarian (2014) menar på att en sociologiskt syn på ekonomi har växt fram under senare 

tid, den sociologiska synen studerar hur ekonomin fungerar och vilka konsekvenser 

ekonomin får för individer, grupper och samhällen. För att förstå ekonomi i sin helhet 

menar Azarian (2014) att man måste ta hänsyn till de sociala och kulturella faktorer som 

finns i samhället och att man inte ska se ekonomi som ett slutet system. Relationen 

mellan människor och företag är viktigt för företag i dagens samhälle och någonting som 

i stora drag påverkar de besult som fattas (Azarian 2014). Berrone et al. (2012) menar att 

relationer mellan olika intressenter och företaget innefattas av den del av SEW som tar 

upp sociala band. 

Leitterstorf och Rau (2014) förklarar att SEW är de icke ekonomiska faktorerna som 

definierar familjeföretags målsättningar och agerande. Leitterstorf och Rau (2014) 

fortsätter att förklara att familjeföretag är villiga att förlora stora vinstmöjligheter bara för 

att upprätthålla och bevara en hög grad av SEW, Gómez-Mejía et al. (2007) håller med i 

detta påstående och menar på att det många gånger handlar om att bibehålla kontrollen i 

företaget på ett eller annat sätt som istället är det viktiga inom familjeföretagen. Gómez-

Mejía et al. (2007) beskriver att det i familjeföretag till och med kan fattas beslut som gör 

att risken i familjeföretaget ökar på grund av att beslut fattas som är baserade på 

familjeföretagens önskan att bibehålla en hög grad av SEW och att risken då samtidigt 

ökar på ett sätt som det inte skulle ha kunnat göra i ett icke familjeföretag som inte 

försöker upprätthålla sin SEW. Men en rad olika forskare förklarar och beskriver SEW på 

andra sätt, bland annat tar Lee (2006) upp det faktum att familjeföretag föredrar att ha 

andra familjemedlemmar i bestämmande positioner och menar på att detta är viktigare än 

själva resultatet, en mängd forskare beskriver även hur generationsskiftet är en viktig 

aspekt inom familjeföretag och deras SEW (Denison et al., 2004; Gómez-Mejía et al., 

2007; Mustakallio et al., 2002). Gómez-Mejía, Makri och Larraza Kintana (2010) 
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förklarar vidare att det finns flera särdrag i familjeföretag och i familjeföretags SEW som 

skiljer dessa från icke familjeföretag i sitt sätt att agera, men även som skiljer 

familjeförtagen mellan varandra. För att lättare förklara hur SEW definierar 

familjeföretagen så kan SEW delas upp i fem stycken delar (Berrone et al., 2012). Hur 

varje del definierar familjeföretagen är väldigt olika beroende på hur just det 

familjeföretagets specifika särdrag är. De olika delarna beskrivs av Berrone et al. (2012) 

som; familjekontroll och inflytande, identifiering av familjen med företaget, sociala band, 

känslomässig tillgivenhet och slutligen intention av att föra företaget vidare i 

generationen. Berrone et al. (2012) ger en uttömmande och välrefererad studie vilket gör 

att detta arbete kommer att följa indelning som Berrone et al. (2012) gjort. Detta för att få 

en god täckning på begreppet SEW. Nedan kommer en närmare förklaring kring de olika 

delarna och deras eventuella påverkan i familjeföretag. 

3.1.1 Familjekontroll och inflytande 

Den första delen är familjekontroll och inflytande, vilket refererar till det faktum att 

familjeföretag hellre vill behålla kontrollen i sitt företag än att ta ett beslut som eventuellt 

skulle kunna gynna dem ekonomiskt, men göra att de tappar kontrollen över sitt företag. 

Bland annat tar Gómez-Mejía et al. (2007) upp ett fall där en rad familjeföretag tackade 

nej till ett lokalt samarbete mellan en mängd olika olivodlare i Spanien, vilket skulle 

innebära att ett flertal kostnader skulle kunna minskas för företagen. Gómez-Mejía et al. 

(2007) menar här på att då samarbetet även skulle innebära en förlorad mängd kontroll 

över sitt eget företag och begränsa det rörelseutrymme företagen hade, så togs beslutet att 

inte inleda samarbetet av de flesta olivodlarna vilket gjorde att projektet inte blev lönsamt 

och inte heller blev av. Blanco-Mazagatos, Quevedo-Puente & Castrillo (2007) fortsätter 

detta argumentet och beskriver att familjeföretag ogärna tar in främmande kapital som 

skulle kunna minska familjens egen ägandeandel utan hellre ser till att låna på banken för 

att på så vis kunna finansiera sina investeringar och bibehålla kontrollen i 

familjeföretaget. 

Berrone et al. (2012) menar dock på att vikten av att ha kontroll i sitt familjeföretag ofta 

kan speglas än närmare, bland annat i att en familjemedlem ofta är VD:n, sitter i styrelsen 

och besitter de flesta top management positions i företaget, detta resulterar i att familjen i 

företaget har en tydlig kontroll. Då familjeföretag ofta har en stor andel 

familjemedlemmar inom ägargruppen så är det även en vanlig målsättning för 

familjeföretag att satsa på en förstärkt självkänsla inom ägargruppen (Emling, 2000). 
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Allouche, Amann, Jaussaud och Kurashina (2008) beskriver dock en risk i att ha 

familjemedlemmar i de bestämmande positionerna då det går att se en tendens bland 

familjeföretagen att dessa har en ovilja i att avskeda eller degradera andra 

familjemedlemmar, trots att dessa kanske inte är de bästa på just de utsatta positionerna i 

företaget. Detta medför en ökad kontrollkostnad och kanske till och med ger ett behov för 

företaget att anställa en person extra för att göra samma arbetsuppgifter fast på ett bättre, 

mer korrekt sätt (Allouche et al., 2008). 

Således kan man sammanfatta att familjekontroll och inflytandet finns dels inom det 

faktum att de flesta beslutsfattande positionerna besitts av just familjemedlemmar och 

således borde även de flesta besluten tas av familjemedlemmar och dels att 

familjeföretagen värderar behållen kontrollen i företaget före vinstresultat.  

3.1.2 Identifiering av familjen med företaget 

Den andra delen av SEW beskriver hur familjen identifieras med företaget, Berrone et al. 

(2012) förklarar hur en stark företagskultur skapas då familjemedlemmar många gånger 

växer upp med företaget, Denison et al. (2004) fortsätter detta påstående med att förklara 

att den kontinuitet som ett familjeföretag får genom att bland annat ha en stabil och 

kontinuerlig ledningsgrupp skapar en känsla av behörighet. Denison et al. (2004) menar 

även likt Berrone et al. (2012) att lyckade generationsskiftningar skapar en väldigt stark 

identitet hos företaget och dess ledningsgrupp. Vidare beskriver Berrone et al. (2012) att 

då familjemedlemmarna så pass starkt kan identifiera sig med företaget innebär detta att 

företagets agerande blir en direkt påverkan på dem själva. Om företaget inte etiskt sett 

förs framåt, känner familjemedlemmarna att de själv inte heller agerar etiskt, vilket enligt 

Berrone et al. (2012) har lett till att corporate social responsibility (CSR) är mer vanligt 

bland familjeföretag än i övriga företag, även rykte, främst lokalt rykte, blir till en väldigt 

viktig punkt i företagandet (Berrone et al., 2012; Emling, 2000). 

Den starka identifieringen som beskrivs ger även upphov till en stark likartad målsättning 

inom familjeföretag. Med en likartad målsättning kan man dra paralleller med vad den 

tidigare forskningen refererar till som stewards, att det finns stewards som har samma 

målsättningar som organisationen som de jobbar för. Att det snarare blir som en inre 

måluppfyllelse för dessa individer när organisationens målsättningar slår in och att dessa 

således i första hand jobbar för företaget (Aldén, Bacevac & Chiem, 2012; Donaldson & 

Davis, 1991; Eddleston & Kellermanns, 2007; Van Slyke, 2006). Det finns dock en 

baksida med identifieringen inom företaget och i hur medarbetarna identifierar sig själv 
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och sin roll i företaget samt företagets vidare utveckling. Chrisman, Chua, Kellermanns 

och Chang (2007) beskriver de här negativa sidorna genom att förklara att just 

agentkostnader uppstår lättare och mer ofta i familjeföretag på grund av 

informationsasymmetri. Chrisman et al. (2007) menar på att en positiv stewardship 

påverkan visst kan uppkomma inom företaget, men att det även, trotts att det inte finns ett 

typiskt egenintresse hos agenten i familjeföretag, ändå kan uppkomma agentkostnader i 

form av att de olika individerna drar företaget åt olika håll. 

Enligt ovanstående diskussion beskrivs det en rad olika aspekter som essentiella inom 

identifieringen av familjen med företaget. Bland annat beskrivs det hur kulturen som 

uppstår då ett företaget har en kontinuerlig vision och företagsform torde vara positiv för 

företaget. Familjen i familjeföretaget kan även känna sig så pass associerade till företaget 

att de känner att företagets agerande reflekterar tillbaka till dem själv, vilket leder till mer 

CSR i familjeföretag. Även att stewards med likartade målsättningar mer ofta 

förekommer i familjeföretag ses som en positiv aspekt av identifieringen. Dock så 

beskrivs det även hur agentkostnader kan förekomma i vissa situationer då bland annat 

informationsasymmetri kan komma att uppkomma i familjeföretag. 

3.1.3 Sociala band 

De sociala banden som presenteras av Berrone et al. (2012) går i stor del in i det som 

tidigare presenterats kring de två tidigare delarna, där kulturen är av stor vikt i 

familjeföretagen. Men de sociala banden handlar även om att det ofta skapas ett 

nätverksliknande förhållande mellan de olika familjemedlemmarna. Där sociala band 

knyts samman och blir starkare och mer sammanhållna. Även en känsla av behörighet 

skapas, vilket gör att man känner att familjeföretaget är en viktig del av ens sociala liv 

(Berrone et al., 2012). Dessa sociala band gäller dock inte endast familjemedlemmar utan 

är någonting som Berrone et al. (2012) menar på kan genomsyra alla instanser i ett 

familjeföretag och även påverkar icke familjemedlemmar att känna ett socialt band med 

företaget. Berrone et al. (2012) beskriver hur man kan förvänta sig att de sociala banden 

som skapas i familjeföretag troligen gör att satsningar görs i lokalsamhället i form av 

sponsring av lokala idrottsföreningar och dylikt, även att avtal med leverantörer eller 

liknande görs på ett mer personligt plan och över längre tidsperioder är vanligt. 

Här kan man dra slutsatser om att en företagskultur inom familjeföretag gör att en känsla 

av behörighet skapas i dessa företag. Även att satsningar på lokalsamhället och att jobba 

med personliga relationer hos intressenterna ligger i familjeföretagens intresse. 
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3.1.4 Känslomässig tillgivenhet 

I denna del, som beskrivs som känslomässig tillgivenhet i familjeföretag beskrivs 

affektioner och känslor som två stycken nyckelord (Berrone et al., 2012). Vanliga känslor 

så som glädje och kärlek eller ilska och oro finns visserligen hos alla människor, men 

beskrivs som faktorer som är extra påverkande i familjeföretag. Berrone et al. (2012) 

beskriver hur det i familjeföretag många gånger kan bli så att övergången mellan 

familjelivet och företagslivet är väldigt suddig (Berrone et al., 2012). Detta gör således 

även att besluten påverkas av känslorna, det beskrivs hur känslorna kring sin egen 

självbild, hur andra tycker om en och liknande har en stor betydelse inom familjeföretag 

(Berrone et al., 2012; Emling, 2000). Enligt Berrone et al. (2012) är även känslorna en 

riskabel aspekt inom ett familjeföretag, om hierarkin inom företaget inte är densamma 

som den är i familjen kan många konflikter uppstå på grund av detta. Sammanfattningsvis 

menar således Berrone et al. (2012) att känslorna visst kan skapa en positiv effekt i form 

av likartade målinriktningar och en känsla av måluppfyllelse när företaget når sina mål. 

Men Berrone et al. (2012) menar även på att om identiteten hos individerna blir tvetydlig 

kan det uppstå en sänkt arbetsvilja och i vanliga företag skulle detta troligen slutligen 

leda till att individen lämnar företaget. I familjeföretag finns det dock ett begrepp som 

kallas family handcuff och detta innebär att konflikten som finns i företaget och bristen på 

arbetsvilja fortgår inne i organisationen då man som familjemedlem inte med lätthet 

lämnar sin familjeorganisation, detta leder således även till en negativ effekt inom hela 

organisationen. Här talar dessutom Allouche et al. (2008) om en agentkostnad då det inte 

enbart är en svårighet i att komma loss från the family handcuff utan att det även är så att 

ägaren i familjeföretaget har svårigheter i att avskeda andra familjemedlemmar trotts att 

dessa gör ett dåligt arbete. 

När det handlar om den känslomässiga tillgivenheten beskrivs det hur bland annat 

känslorna ibland kan påverka vilka besluten för familjeföretagen blir, känslor som 

handlar om andra familjemedlemmar eller familjemedlemmars känslor gentemot 

företaget beskrivs också som väsentliga för att definiera SEW. Man kan således även här 

se tendenser om hur stewards kan förekomma i familjeföretag. Det beskrivs dock även 

om hur ett begrepp som kallas family handcuff kan göra att dels familjemedlemmar som 

inte har nått intresse av att jobba inom företaget stannar kvar, men även att ägaren i 

familjeföretaget har svårigheter i att avskeda andra familjemedlemmar, vilket det i båda 

dessa avseenden finns tendenser om agentkostnader. 
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3.1.5 Intention av att föra företaget vidare i generationen 

Den sista delen som presenteras är intentionen av att föra företaget vidare till nästa 

generation, vilket är en av de mest använda icke finansiella målsättingarna som används 

av familjeföretag (Emling, 2000). Varför man vill att företaget ska fortsätta föras vidare i 

generationsledet beskrivs som en effekt av tidigare nämnda delar där känslorna, det 

sociala sambandet och kulturen gör att man vill föra företaget vidare till nästkommande 

generationer. Detta har bland annat lett till att familjeföretag ofta övervärderar sina 

företag, och att priset för att sälja företaget till någon som inte är i familjen blir ofta 

alldeles för högt (Berrone et al., 2012; Zellweger, Kellermanns, Chrisman & Chua, 

2012). 

Intentionen med att föra företaget vidare i generationen leder även detta till tydliga 

familjeföretagsspecifika beslut, så som tidigare nämnts ovan i att sponsra lokala 

idrottsorganisationer och att satsa mer på CSR än vad andra företag skulle gjort (Berrone 

et al., 2012). Företagsledaren känner en plikt i att nästa generation ska ta över ett företag 

med bra rykte. Även långsiktigheten är någonting som tack vare generationsskiftningen 

genomsyrar familjeföretag mer än vad det gör i icke familjeföretag, då företagsledaren 

även i detta fallet hellre skulle vilja lämna över ett företag till nästkommande generation 

med goda möjligheter till avkastning än vad en företagsledare i ett icke familjeföretag 

skulle vilja göra (Berrone et al., 2012; Emling, 2000). Zellweger et al. (2012) menar till 

och med på att just att föra företaget vidare i nästa generation är den viktigaste aspekten 

vad gäller SEW. Zellweger et al. (2012) argumenterar vidare att hans forskning, kring 

vikten av att föra företaget vidare till nästa generation, även styrker det argument som 

tidigare nämndes, rörande att familjeföretag ofta har familjemedlemmar på styrande 

positioner (Berrone et al., 2012). Det som Zellweger et al. (2012) dock lägger till inom 

detta är att det många gånger även förklarar varför just de styrande positionerna i 

familjeföretagen så ofta besitts av icke utbildade personer, då det verkliga värdet alltså 

istället sitter i generationsövergången och inte i det finansiella resultatet (Zellweger et al., 

2012). Även teorin om stewards förstärks av Zellweger et al. (2012) då företagets 

styrande positioner eventuellt besitts av de framtida ägarna av företaget, vilket således 

gör att målsättningarna sammanfogas mellan ägare och beslutsfattare. 

I den sista delen av de fem SEW delarna förklaras intentionen av att föra generationen 

vidare, här beskrivs det även hur det många gånger kan förkomma familjemedlemmar i 

styrande positioner av anledning kring just att det är dessa som senare ska ta över 
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företaget och föra det vidare i generationsskiftet. Även vikten kring att de som senare ska 

ta över företaget ska ta över ett respekterat företag med goda förutsättningar för fortsatta 

vinstresultat beskrivs som någonting som kommer före de resultatdrivande 

målsättningarna. Emling (2000) tar till och med upp generationsövergången som den 

viktigaste icke ekonomiska aspekten i familjeföretag. 

3.2 Strategiska beslut 

I denna studie som behandlar SEW och hur SEW påverkar de strategiska besluten som 

fattas i familjeföretag kommer således även de strategiska besluten att analyseras. Graden 

av rationaliteten i beslutsfattande kommer att beskrivas och det kommer även att 

framställas hur detta ser ut i familjeföretag. 

3.2.1 Vad är strategiska beslut? 

Strategiska beslut kan definieras så som Johnson, Whittington och Scholes (2011) 

beskriver det, att det är någonting som påverkar riktningen på företaget för att nå den 

långsiktiga målsättningen. 

Men exakt vad som är ett strategiskt beslut och exakt vilka delar som finns i de 

strategiska besluten är lite svårare att svara på då det är ett enormt område som är svårt att 

få grepp om. Strategiska beslut kan vara allt från att genomföra outsourcing för 

komplicerade arbetsuppgifter eller att välja ut vilken leverantör man ska använda sig av 

(Mazzucato, 2002) Det kan även vara att fatta beslut om att söka efter ett nytt 

kundsegment (Jobber & Fahy, 2009) eller besluta sig om att samarbeta med andra företag 

för att exempelvis kunna skaffa sig stordriftsfördelar (Johnson et al., 2011). Mazzucato 

(2002) menar till och med hur beslutsfattare i vissa företag i princip tar strategiska beslut 

varje dag inom vissa verksamhetsområden. Harrison och Pelletier (2001) bygger vidare 

på begreppet och menar på att komponenterna för att ta strategiska beslut handlar om att 

sätta upp mål, söka alternativ, värdera alternativen, besluta om ett alternativ och 

implementera beslutet.  En tolkning som kan göras är att alla större beslut, det vill säga de 

beslut som kräver informationsinsamling och tid för att effektivt kunna utvärdera 

alternativen bör räknas till strategiska beslut när man fokuserar sitt blickfång på 

företagsvärlden, även att besluten på nått sätt ska härleda till ett företags långsiktiga 

målsättning torde finnas med i begreppet strategiska beslut.   
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3.2.2 Beslutsfattande 

Danielsson (1983) menar på att ett korrekt beslut fattas då beslutsfattaren eller 

beslutsfattarna har tillgång till alla möjliga handlingsalternativ och då det går att 

bestämma utfallet och konsekvenserna av varje handlingsalternativ. Därefter görs en 

värdering över konsekvenserna och av detta görs olika värderingar av olika alternativ, 

vilket senare leder till att beslut fattas på det alternativ som fått den högsta värderingen. 

Denna process kallas även för en process för att beslutsfattaren ska ta ett rationellt beslut 

(Danielsson, 1983). Simon (1997) menar på att beslutsfattaren bör ha ett system där det 

går att göra kalkyleringar över vilka de olika alternativen är och över vilka de olika 

möjligheterna är. En beslutsfattare måste ha detta systemet för att kunna värdera 

alternativen på ett korrekt sett, för att sedan komma fram till, och välja, det alternativ som 

är bäst utifrån beslutsfattarens preferenser (Simon, 1997).  

Dock är det så att de beslut som är rationella i teorin kommer aldrig att fattas i 

verkligheten enligt Hatch (2002), Hatch (2002) menar nämligen att beslutsfattaren inte 

kan ha all information till hands och att det därför inte kan fattas ett helt rationellt beslut. 

Istället menar Hatch (2002) att ett begränsat rationellt beslut är den typ av beslut som 

används i praktiken när beslutsfattare tar sina beslut. Vidare kan frågor vara så pass 

komplexa att det blir helt omöjligt att ta ett fullt rationellt beslut, på grund av bristande 

information och att människan ibland inte kan processera all information och gör därför 

mer subjektiva beslut (Hatch, 2002). 

Irrationella beslut kan fattas då beslutsfattaren väljer att inte använda sig av den 

information som finns tillgänglig utan väljer ett alternativ för att denne känner att det är 

rätt, använder magkänslan (Hatch, 2002). Hatch, (2002) anser att psykologiska faktorer 

som till exempel känslor och personliga erfarenheter inte är ett rationellt beteende vid 

beslutsfattande. Simon (1997) syftar även på att individens kunskaper och värderingar 

samt företagets arbetsmiljö påverkar valet av beslut. Simon (1997) menar att det är det 

psykologiska som påverkar beslutet istället för den verkliga information, att det är 

psykologiska tolkningar som görs av individer så att informationen helt enkelt ska passa 

in i dennes preferenser (Simon, 1997). Igelström (2008) menar att människans 

preferenser styr hur mycket trovärdighet som man ger och får. Till exempel om man är 

kritisk i sin inställning till någon så kommer man heller inte att se det positiva i denne 

personens arbete, utan letar istället efter fel för att bekräfta den inställning som fanns från 

början (Igelström, 2008). Det som syftas här är att människan ser det som människan vill 
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se och därför påverkas beslutsfattande av hur vi är som personer och vår inställning eller 

våra känslor till de som finns runt omkring oss. 

Förtroendet hos andra är också av betydelse, Hatch (2002) menar att aktörer kan ha starka 

relationer med varandra och Garcia (2013) tillägger att människor med lägre ekonomisk 

utbildning eller låg lön lyssnar mer på vad människor runt omkring har att säga. Det 

förtroende som finns påverkar rationaliteten i besluten då beslutsfattaren kan lita mer på 

vad någon säger än att kontrollera om det som sägs är korrekt (Garcia, 2013).  

Osäkerhet vid beslutsfattande behöver inte bara få korttidseffekter i form av att ett beslut 

kan få ett negativt resultat, utan det kan även ge negativa effekter under en lång tid. 

Förtroendet för beslutsfattarna kan minska och ett ökat behov av kontroll kan uppstå. I 

värsta fall kan företaget behöva anställa en annan person som tar över. Detta kan även 

kopplas till agentteorin där fel kompetens ger en högre kontrollkostnad för företaget 

Allouche et al. (2008).  

Ovanstående text syftar således på att beslut som ska fattas på ett rationellt sätt ska 

ignorera personliga åsikter och känslor för att istället fokusera på att värdera de olika 

handlingsalternativen på ett så objektivt sätt som möjligt för att ta bästa möjliga 

ekonomiska beslut. Detta kan tolkas som att många beslut som fattas av familjeföretag är 

irrationella då familjeföretag enligt (Gómez-Mejía et al., 2007; Johansson, 2005) har 

känslor och personliga värderingar som en hög prioritering i de icke finansiella 

målsättningarna. 

3.2.3 Strategiska beslut i familjeföretag 

Beslutsfattandet i familjeföretag skiljer sig från många andra företag då det ekonomiska 

kanske inte alltid är i fokus utan känslor och engagemang hos familjemedlemmarna är en 

stor del i familjeföretag (Gómez-Mejía et al., 2007). Beslut i familjeföretag handlar inte 

alltid om att värdera handlingsalternativ i pengar utan som tidigare nämnts av bland annat 

Berrone et al. (2012), Denison et al. (2004) och Gómez-Mejía et al. (2007), att kulturen i 

företaget, känslorna samt att kunna överlåta företaget till nästa generation är viktigare. 

Beslutfattande kan således vara annorlunda i ett familjeföretag än i många andra företag 

där ekonomiska faktorer har en större betydelse. Gómez-Mejía et al. (2007) menar på att 

den ekonomiska risken till och med kan bli högre då besluten fattas på helt andra grunder 

som ska ge företaget bättre förutsättningar för familjen inom ramen för SEW. Hatch 

(2002) beskriver även vidare att just känslor och personliga preferenser är någonting som 
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skulle tyda på att besluten som fattas är irrationella, vilket således även skulle innebära att 

familjeföretags beslutsfattandeprocess inte var baserad på rationalitet och grundliga 

rationella processer. Familjeföretags beslutsprocess påverkas också av strukturen i 

företaget, Filbeck och Lee (2000) menar på att familjeföretag inte alltid har den 

kompetens eller förmåga i företagets ledande positioner som krävs för att använda de 

olika ekonomiska verktygen som finns tillgängliga. Detta kan ge en högre 

kontrollkostnad enligt Allouche et al., (2008) som tar upp att det trots en bristande 

kompetens, inte anställs mer kompetent personal, utan familjemedlemmen får vara kvar 

på företaget och fortsätta jobba, trotts den extra kostnaden. Som det tidigare beskrevs av 

Garcia (2013) så lyssnar människor med lägre utbildning mer på människor runtomkring 

än vad människor med en hög utbildning gör. I familjeföretag, som enligt Filbeck och 

Lee (2000) innehar en lägre utbildningsnivå, torde det således lyssnas mer på varandra. 

Om informationen då inte kommer från någon med högre utbildningsnivå, som 

exempelvis utomstående konsulter eller liknande så ignoreras det en del av den 

informationen som finns. 

Igelström (2008) menar på att vid brist av information kan det uppstå svarta svanar som 

företaget inte förberett sig på, vilket kan kosta företaget mer tid och pengar än vad de 

räknat med, även ryktet kan få sig en törn om företaget är helt oförberedda inför en 

situation. Det kan bli en svår uppgift för vissa företag att undvika en negativ 

ryktesförändring då de kanske har mindre kompetens i företaget och därmed inte har lika 

lätt att ta fram korrekt information och värderingarna blir således felaktiga.  

Beslutsfattande i familjeföretag syftar på att beslutsfattare i familjeföretag kan ta beslut 

som går emot det som Hatch (2002) menar på är rationella beslut. Känslor, samhörighet 

och kultur är av stor vikt i många familjeföretag och beslut som fattas kan påverkas av 

dessa faktorer. Rationaliteten av familjeföretagens beslutsfattande kan således påverkas 

av tillexempel strukturen i företaget, vilken kompetens beslutsfattaren har eller hur 

mycket icke ekonomiska faktorer värderas. 

3.3 Sammankoppling mellan SEW och strategiska beslut 

SEW kan delas upp i fem stycken olika delar; familjekontroll och inflytande, identifiering 

av familjen med företaget, sociala band, känslomässig tillgivenhet till familjemedlemmar 

och slutligen intention av att föra företaget vidare i generationen (Berrone et al., 2012). 
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Beslutsfattande i familjeföretag kan påverkas beroende på hur varje del i SEW ser ut. Vid 

familjekontroll kan beslut bli olika beroende på vilken struktur familjeföretagen har. Vid 

en högre grad av familjemedlemmar i styrelsen kan detta påverka beslutet så att familjens 

personliga värderingar kommer före de ekonomiska målen. Identifieringen av familjen 

med företaget kan göra att beslut fattas efter hur familjens anseende påverkas beroende på 

vilket handlingsalternativ som väljs och därmed är det inte säkert att det blir rationella 

beslut som fattas. De sociala banden kan komma in och ändra hur information samlas in 

och värderas, beslutsfattaren kanske lyssnar mer på sin familj och vänner än vad 

konsulter och beslut kan därför bli annorlunda i familjeföretag än i många andra icke 

familjeföretag. I familjeföretag värderas det sociala ofta högre än det finansiella. Att föra 

familjeföretaget vidare till nästa generation kan ge effekter på hur pass långsiktigt 

beslutsfattaren ser när de olika besluten fattas. Då familjeföretag ofta har en målsättning 

om att företaget ska föras vidare till nästa generation i familjen är det inte säkert att 

rationella beslut tas, då mycket känslor är inblandat och påverkar beslutet. Många 

kortsiktiga investeringar som kan påverka företagets anseende negativt, men som skulle 

kunna ge större intäkter, blir inte av på grund av att företaget och familjen ska vara väl 

representerat i samhället då många intressenter anser att familjen är desamma som 

familjeföretaget. 

De beslut som fattas i familjeföretag handlar således mycket om att nå upp till de icke 

finansiella målsättningarna som tidigare har beskrivits. Även att beslutsfattandet i 

familjeföretag är väldigt komplicerat och måste se till att ett flertal parter blir nöjda är 

uppenbart. Familjeföretagens beslut kan anses vara irrationella då besluten som ska fattas 

kan påverkas mycket av hur beslutsfattaren i familjeföretaget tänker och agerar gällande 

SEW. Exempelvis att företaget ska gå i arv till nästa generation, hur övriga i familjen kan 

påverka besluten, hur beslutet kan påverka företaget både på kort och på lång sikt, men 

beslutsfattaren måste även agera rörande vad intressenterna kan tänkas tycka om dem 

som privatpersoner. 

Således, med hänsyn till ovanstående text och kring vad syftet med uppsatsen är så 

kommer det här att presenteras en enkel modell och en hypotes. 
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Figur 3.1 Teoretisk modell 

Vår hypotes i arbetet blir således endast en: 

Hyopotes: En hög grad av SEW i familjeföretag ger en låg grad av rationella strategiska 

beslut i familjeföretag.  
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4 Empirisk metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av datainsamlingsmetoden som användes i arbetet, 

därefter beskrivs det hur enkätens utformning ser ut, vilket urval som har gjorts och hur 

vi har tagit beslut som har haft för avsikt att höja kvaliteten i arbetet. Efter detta kommer 

ett långt kapitel som handlar om att beskriva operationaliseringen bland frågorna som 

användes i enkäten. Avslutningsvis beskrivs reliabiliteten och validiteten i arbetet. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur SEW påverkar de strategiska besluten som fattas i 

ett familjeföretag, detta leder således till att, som det tidigare nämnts i arbetet, att 

datainsamlingsmetoden kommer att bli en enkätundersökning. De hypoteser som tidigare 

beskrivits kommer därefter att jämföras med den data som insamlas. 

Enkätundersökningen skedde vid ett tillfälle och skapade således ett tvärsnitt på vår 

population. En enkätundersökning ger oss också en möjlighet att undersöka en väsentligt 

större del av populationen än vad ett metodval kring intervju skulle ha gett (Körner & 

Wahlgren, 2005). Körner och Wahlgren (2005) beskriver även hur det passar sig väldigt 

bra med en enkätundersökning i en statistisk undersökning för att förklara samband och 

regelbundenheter. En enkät lämpar sig även om populationen är utspridd på ett stort 

område (Körner & Wahlgren, 2005), vilket fallet är i detta arbetet. 

4.2 Population och urval 

Studien riktar sig som sagts tidigare, till familjeföretag i Sverige, detta innebar en hel del 

problem för vår studie, då ingen lista fanns över vilka företag som är familjeföretag i 

Sverige (Emling, 2000) och således inte heller någon lista över hur man skulle få tag på 

familjeföretag i Sverige. Det som vi hade att utgå från var därför i stor utsträckning den 

forskning som Emling (2000) tidigare gjort om familjeföretag, då vi även använder hans 

definition på familjeföretag blir detta än mer relevant. Emling (2000) beskriver att det 

finns 16372 familjeföretag under hans definition i Sverige för året 1999, vidare så 

beskriver även Emling (2000) att de 16372 familjeföretagen innefattar 54.48 procent av 

den totala mängden företag i Sverige som har den storleken som efterfrågas. Då vi inte 

har möjlighet att varken kartlägga alla familjeföretag i Sverige för år 2014 eller att 

använda oss av någon ny tillgänglig lista, så utgår vi från antagandet av Emling (2000) att 

54.48 procent av företagen i Sverige inom den storleksdefinition som denna studie 

använder sig av är familjeföretag enligt hans definition. Vi antar även att den procentuella 
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andelen familjeföretag har förblivit oförändrad. I Retriever Business finns det med 

storleksdefinitionen gjord av Emling (2000), den 15:e maj 2014, totalt 65675 sådana 

företag. Vilket innebär att antalet familjeföretag och vår population då torde bli 35780 

(65675*.5448). Då det inte finns något sätt för oss att sortera bort de företagen som inte 

ingår i vår definition på familjeföretag, det vill säga att minska populationen från 65675 

till 35780 så får vi sortera bort dessa efter att enkäten har skickats ut, de inledande 

frågorna i enkäten handlade således, som tidigare nämnts, om att definiera företaget som 

antingen ett familjeföretag eller ett icke familjeföretag. 

För att få ett så säkert och korrekt resultat som möjligt menar Körner och Wahlgren 

(2005) att det är bästa sättet är att kontakta hela den populationen som man ska 

undersöka, men Körner och Wahlgren (2005) menar dock även på att ett urval också kan 

användas om populationen inte finns i ett samlat register eller är väldigt stor. För att få 

fram vilka av de 65675 företagen som vi skulle skicka vår enkät till gjordes det därför, 

med hjälp av verktyget excel, ett obundet slumpmässigt urval av alla företag i vår 

population. 65675 tal radades upp i excel och representerade det motsvarande företaget i 

Retriever Business företagslista, därefter fick varje nummer mellan ett och 65675 ett 

slumpmässigt tal mellan noll och ett, genom funktionen slump i excel. De 2008 numren 

med det lägsta slumptalen var de företag som vi sedan valde att skicka ut enkäten till. Ett 

problem dök dock upp då en del av dessa företagen inte hade någon hemsida, eller inte 

hade någon mejladress på sin hemsida, därför valdes ibland det företaget, med tillgänglig 

mejladress, som var närmast bakom i listan istället in i urvalet. Körner och Wahlgren 

(2005) menar på att detta är ett enkelt sätt att få till ett bra urval, men att risken 

fortfarande kvarstår för att få olika typer av systematiska fel, så som exempelvis 

slumpfelet. 

I vårt fall skickades enkäten ut till 2008 olika företags mejladresser, av dessa var 551 

mejladresser som var till ägaren i företaget direkt, medans 1457 var till en allmän 

företagsadress. Med mejlet som skickades ut fanns det dock en anmodan om att ägaren 

till företaget skulle genomföra enkätundersökningen (Bilaga 1: Missiv). 

4.3 Enkätens utformning 

Enkäten skickades via mejl till ägarna i de olika företagen, av denna anledningen var det 

lättast att göra enkäten som en webbenkät. Webbenkäten gjordes med hjälp av 

surveymonkey, och en länk till enkäten återfanns i det brev som skickades med mejlet. I 

brevet återfanns även en ytlig förklaring kring vad enkäten handlade om och att det 



 

32 

 

handlade om en undersökning på kandidatnivå (Bilaga 1: Missiv). Brevet med enkäten 

skickades ut den 14:e maj 2014, efter detta skickades ett nytt brev ut till samtliga 

adresser, med en påminnelse om att fylla i adressen, generellt så såg brevet ut liknande 

som det första brevet, fast med en förklaring om att det rörde sig om en påminnelse för 

den tidigare enkäten och tillägget att enkäten riktade sig till familjeföretag (Bilaga 2: 

Påminnelsemejl), detta så att vi inte skulle få in fler svar av samma person och fler svar 

från vår målgrupp. För att ytterligare försäkra oss om att samma person inte skulle kunna 

skicka in mer än ett svar, gjorde vi inställningar som begränsade varje IP-adress att fylla i 

enkäten till endast en gång. Påminnelsebrevet skickades ut dem 18:e maj 2014 och 

enkätundersökningen avslutades sedan den 20:e maj 2014, klockan 23:45. 

När valet föll på en webbenkät bedömdes för och nackdelarna noggrant, naturligtvis hade 

det varit allra bäst att dela ut enkäterna för hand till de olika ägarna, det beskrivs av 

Bryman och Bell (2011) att man med får en bättre svarsfrekvens och att man lättare kan 

kontrollera att rätt person får enkäten. Men en handutskickad enkät hade även minimerat 

den geografiska spridningen av undersökningen, vilket i sin tur hade varit svårt att 

försvara. 

När det kommer till en webbenkät kan många anse att det är spam och en webbenkät kan 

således helt enkelt sorteras bort av den som får mejlet (Bryman & Bell, 2011). Ytterligare 

faktorer som kan påverka resultatet på grund av valet att använda en webbenkät är även 

att mejlet inte når fram till den personen som det var ämnat för (Bryman & Bell, 2011), 

en del mejlprogram bedömer massutskick som spam på automatik och en del mejl kunde 

inte skickas direkt till ägaren av företaget och tillit måste då läggas på att receptionen på 

företaget vidarebefordrar mejlet till företagets ägare. För att minimera denna risk har det 

till den grad det var möjligt lokaliserats ägares mejladresser på de olika hemsidorna och 

enkäten har därför i så stor utsträckning som möjligt skickats direkt till denne och inte till 

en informationsmejladress. 

För att se hela enkäten i dess utformning kan man se detta i Bilaga 3: Enkät.  

4.4 Operationalisering 

Körner och Wahlgren (2005) beskriver operationalisering som att man som forskare 

försöker omvandla abstrakta och svårmätbara begrepp till att bli mer hanterbara och 

mätbara variabler. Körner och Wahlgren (2005)  menar på att man istället för att försöka 

mäta någonting som människor kan ha svårt för att förstå, försöker man istället att fånga 
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in det som man anser är centralt för det begrepp som man använder. Det finns dock en del 

risker med operationalisering och Körner och Wahlgren (2005) förklarar att man gärna 

mäter någonting därför att man kan mäta det men att det då inte är den variabeln som man 

egentligen vill mäta. Körner och Wahlgren (2005) menar på att om man inte 

operationaliserar korrekt, så blir giltigheten och validiteten i arbetet lidande. 

Enkäten i sig bestod av frågor berörande några olika delar, dels ville vi få svar som kunde 

utesluta företag som inte var familjeföretag och dessa frågorna benämns nedan för 

sortering av företagen. Där fanns sex stycken frågor som rörde sorteringen av företagen i 

enkäten och dessa ombads antingen att besvaras i nominalskala, Ja och Nej, eller i 

ordinalskala, där svarsalternativen var ordnade i tre olika grupper, 1, 2 och 3 eller flera. 

Efter att de första sex frågorna ställts, ställdes det även tre stycken kontrollfrågor, där är 

tanken att kontrollvariablerna ska kunna förklara den beroende variabeln lika bra eller till 

och med bättre än de oberoende variablerna, det vill säga, de blir viktiga för de 

strategiska besluten. Tidigare forskning menar på att bland annat utbildningsnivån 

(Garcia, 2013; Hambrick & Mason, 1984; Hitt & Beverly, 1991), storleken på företaget 

(Knopf Brüde & Knopf Brüde, 2013) och branschtillhörighet (Hitt & Beverly, 1991) 

spelar en stor roll för graden av rationella strategiska beslut som fattas i företagen. 

När de sex inledande frågorna om sortering av företagen och de tre olika kontrollfrågorna 

hade ställts inledes frågorna angående den oberoende variabeln och den beroende 

variabeln. Den oberoende variabel är den variabel, som i ett ensidigt samband, påverkar 

den oberoende variabeln, i vårt fall är således SEW den oberoende variabeln som antas 

påverka den beroende variabeln, rationella strategiska beslut.   

Frågorna angående den oberoende variabeln, inspirerades i hög grad av de frågor som 

Berrone et al. (2012) nämner som förslag på frågor i sin artikel. Det förklaras något 

tydligare i nedanstående text, vilken fråga som hämtar inspiration från var. Vår 

problemformulering handlar visserligen om hur SEW påverkar de rationella strategiska 

besluten i familjeföretagen, men nedan görs en mer skildrande uppdelning, där frågorna 

kring varje del av SEW finns under en ny rubrik, anledningen till detta är främst på grund 

av uppdelningen gjord av Berrone et al. (2012). Dessa frågorna ställdes dock inte i den 

ordning som de är sorterade nedan, utan fick med hjälp av slump i excel är slumpmässig 

ordning i enkäten, denna ordning går att utläsa från Bilaga 3: Enkät. Detta menar 
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Denscombe (2009) hjälper resultaten att bli mer tillförlitliga då respondenten inte till 

fullo kan lista ut vad vi som undersökare letar efter. 

Dessa frågorna i enkäten var formade så att respondenten skulle bestämma sina svar 

utifrån en uppsatt sjugradig skala. Skalan var från ett till sju, där de två extrema 

punkterna benämndes som 1=Instämmer inte alls och 7=Instämmer helt. Samma skala 

användes kontinuerligt genom hela enkäten, någonting som enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2007) skapar en enhetlig utformning av enkäten, vilket bör leda till ett mindre 

bortfall (Saunders et al., 2007). Körner och Wahlgren (2005) beskriver även att desto 

lättare enkäten är att göra för respondenten, desto större sannolikhet är det att 

respondenten genomför hela enkäten (Körner & Wahlgren, 2005). Ett svarsalternativ som 

berättar att respondenten eventuellt inte har någon åsikt eller vet ej fanns inte med i vår 

enkät. Anledningen till att enkäten inte hade med ett sådant svarsalternativ var ett 

medvetet val, dels bedömdes det att det till den målgrupp som vår enkät var riktad, skulle 

den största delen av frågorna inte i speciellt stor utsträckning kunna besvaras vet ej eller 

ej associerbart, då det handlade om ställningstaganden som de tillfrågade torde ha vetskap 

kring. Då en del frågor trotts allt skulle kunna bli svåra att ta ställning till, exempelvis om 

en ung familjeföretagare tvingades ta ställning till om det var viktigt för denne att hans 

barn skulle ta över företaget eller inte så fanns det en ruta avsedd för kommentarer, detta 

tvingade således respondenten att ta ställning till alla frågorna och att således förklara 

oklarheter i kommentarsfältet. Under analysen kunde dessa svaren således sorteras bort 

om oklarheten gjort att respondenten givit ett tvetydigt svar. 

En fråga, den sista frågan i enkäten, var en fråga som hade en utformning annorlunda från 

övriga frågor, denna frågan kommer dock att uteslutas från undersökningen helt, då 

många av respondenterna kommenterade att denna frågan hade tekniska problem och att 

den valde svaret åt den tillfrågade, resultatet från denna fråga presenteras således inte i 

arbetet. 

4.4.1 Sortering av företag 

Då det är så som det tidigare nämndes, att där finns ett problem med att få tag i endast 

familjeföretag i ett enskilt register, så var de inledande frågorna till för att se huruvida 

företagen som ställde upp på undersökningen var familjeföretag utifrån vår definition 

eller inte. De frågorna som skulle hjälpa oss att urskilja företagen var således frågor som 

gick hand i hand med den definitionen som presenterades av Emling (2000) tidigare i 

arbetet, symbolerna inne i parenteserna till höger om varje fråga är en alternativ 
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benämning på frågorna, som bland annat användes under arbetet med att bearbeta svaren 

i Statistical package for the Social Sciences (SPSS), således följande frågor:  

1. Betraktar du företaget som ett familjeföretag? (S1) 

2. Är företaget börsnoterat? (S2) 

3. Ägs mer än 50% av aktierna i företaget av en och samma familj? (Med familj 

menas personer som är släkt med varandra, också genom ingifte). (S3) 

4. Vilken generationsordning är det i företaget? (Med 1 menas det att det endast är den 

nuvarande generationen som har ägt företaget och med 2 menas det att en 

generationsväxling har skett och så vidare). (S4) - Här ombads den tillfrågade att 

istället för att svara Ja eller Nej, att istället svara mellan 1, 2 och 3 eller fler. 

5. Hur många i din familj är aktiva i företaget idag, antingen inom styrelsen eller inom 

verksamheten? (Inklusive dig själv). (S5) - Liknande föregående fråga, så ombads 

den tillfrågade att svara mellan 1, 2 och 3 eller fler. 

6. Planeras företaget att överlåtas till nästkommande generation i framtiden? (S6) 

Efter att respondenten svarat på dessa sex frågorna fanns det tillräckligt med uppgifter för 

att kunna placera företaget i den definition som arbetet inbegriper över vad som ska 

räknas som ett familjeföretag, detta då det redan sedan tidigare, med Retriever Business 

hjälp, tagits fram de ekonomiska kraven på alla företagen. 

4.4.2 Kontrollfrågor 

För att kunna använda oss av kontrollvariablerna krävdes ytterligare lite jobb, 

utbildningsnivån och branschtillhörighet är nämligen båda variabler som Körner och 

Wahlgren (2005) benämner som icke numeriska variabler, dessa mäts på en 

nominalskala, vilket innebär att de måste kategoriseras innan de kan mätas. 

Utbildningsnivån kategoriseras således i fyra klasser där Grundskola=1, Gymnasium=2, 

Eftergymnasial utbildning=3, Eftergymnasial utbildning med inriktning på ekonomi=4 

samt kategori Annan=5. Kategorin Annan kan både innebära högre utbildningsnivå i 

form av en doktorstitel eller en lägre utbildningsnivå i form av att individen inte klarat 

grundskola, det kan även innebära att individen har svårt att klassa sin egen utbildning 

och har därför valt alternativet Annan. Denna kommer således inte att vara en 

kontrollvariabel, utan kommer endast ingå i motklassen mot kontrollvariabeln. 

Vad gäller bransch har vi för avsikt att klassa branscherna i olika kategorier, vilka som 

passade bäst in i de svar som de tillfrågade ägarna gav. De tillfrågade ägarna fick 
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nämligen ett öppet svarsalternativ, där de tillfrågades att helt enkelt själv skriva in sin 

bransch. Avsikten är att dessa senare ska paras ihop med varandra och användas som en 

kontrollvariabel. 

Variabeln som frågar efter hur många anställda som finns i företaget är istället en diskret 

kvantitativ variabel (Körner & Wahlgren, 2005) som vi har valt att mäta i en kvotskala, vi 

använder alltså varje företags uppgivna, exakt tal på hur många anställda som finns i 

företaget för att se om denna variabeln påverkade graden av rationella strategiska beslut i 

familjeföretag. Antalet anställda torde ha påverkan kring rationaliteten i företagen och 

Knopf Brüde och Knopf Brüde (2013) beskriver att mätningen kring företagsstorlek görs 

genom antingen omsättning eller antalet anställda, i detta arbetet valdes endast antalet 

anställda som en kontrollvariabel.  

1. Vilken är den högsta utbildningsnivån som du har? (K1) - Valen som den 

tillfrågade hade här var Grundskola, Gymnasium, Eftergymnasial utbildning, 

Eftergymnasial utbildning med inriktning på ekonomi eller Annan 

2. Hur många anställda har företaget? (K2) (Inklusive dig själv, ange med siffror) - 

Här användes ett öppet svarsalternativ så att den tillfrågade själv kunde fylla i sitt 

svar. 

3. I vilken bransch är företaget verksamt i? (K3) - Även här fick den tillfrågade själv 

fylla i sitt svar. 

4.4.3 Familjekontroll och inflytande 

Den första delen av SEW är familjekontroll och inflytande, samtliga av nedanstående 

frågor inom familjekontroll och inflytande ombads att svaras på i en skala mellan 1 och 7, 

där 1 betydde detsamma som instämmer inte alls och 7 betydde detsamma som 

instämmer helt. 

Frågorna som ställdes för att se hur starkt SEW var inom ramen för familjekontroll och 

inflytande i de olika företagen var: 

1. I företaget fattas de flesta besluten av dig själv eller någon i din familj?  (FK1) 

2. I företaget bestäms investeringar av dig själv eller någon i din familj? (FK2) 

3. I företaget besitts de flesta ledande positionerna av dig själv eller någon i din 

familj? (FK3) 

4. I företaget är det viktigt att du själv eller familjen bibehåller kontrollen? (FK4) 
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5. Det är viktigare att ha full kontroll över företaget än att hitta nya vinstmöjligheter? 

(FK5) 

De fyra första frågorna inom ramen för familjekontroll och inflytande handlade om att 

mäta de påstående som Berrone et al. (2012) beskriver. De två inledande frågorna handlar 

således om vem det är som tar besluten i företaget medans de nästa två frågorna ska mäta 

om det är av vikt att den största andelen av de bestämmande positionerna besitts av just 

familjemedlemmar, liknande tidigare påstående av Berrone et al. (2012). Vidare ställdes 

även en fråga som inspirerades av Blanco-Mazagatos et al. (2007) och Gómez-Mejía et 

al. (2007) påståenden om att kontrollen av företaget är viktigare än en större vinst i 

familjeföretagen. 

4.4.4 Identifiering av familjen med företaget 

Den andra delen av SEW i vår uppsats är identifiering av familjen med företaget även här 

ombads den tillfrågade att svara på en skala mellan 1 och 7, där 1 betydde detsamma som 

instämmer inte alls och 7 betydde detsamma som instämmer helt. 

Frågor som ställdes för att se hur starkt SEW var inom ramen för identifiering av familjen 

med företaget var: 

1. Du och din familj har en stark anknytning till företaget? (ID1) 

2. Du och din familj känner att företagets framgång är en del av er egen framgång? 

(ID2) 

3. Företaget betyder väldigt mycket, rent personligt, för dig och din familj? (ID3) 

4. Du identifierar dig själv med företaget? (ID4) 

5. Det är viktigt att utomstående associerar dig och din familj med företaget? (ID5) 

Berrone et al. (2012) och Denison et al. (2004) menade på tidigare i texten att kulturen i 

företaget hade en väsentlig påverkan i familjeföretag, detta då familjen många gånger 

växt upp med företaget eller ärvt företaget eller liknande, frågorna ovan har således för 

avsikt att mäta och se huruvida medlemmarna i familjeföretagen också känner av denna 

kulturen och anknytningen. Vidare så kan frågorna även se huruvida tendenser till 

stewardship går att hitta inom företagen (Aldén, Bacevac & Chiem, 2012; Donaldson & 

Davis, 1991; Eddleston & Kellermanns, 2007; Van Slyke, 2006). Berrone et al. (2012) 

menade vidare på att ägarna ofta identifierade sig själv med företaget och satte en vikt på 

att andra också associerade en med företaget, därför ställdes det frågor som skulle hitta 

sådana mönster. 
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4.4.5 Sociala band 

Nästa del var därefter den delen som heter sociala band, samtliga av nedanstående frågor 

ombads även här att svaras på i en skala mellan 1 och 7, där 1 betydde detsamma som 

instämmer inte alls och 7 betydde detsamma som instämmer helt. 

Frågor som ställdes för att se hur starkt SEW var inom ramen för sociala band var: 

1. Det är viktigt att lokala föreningar har en positiv bild av företaget? (SB1) 

2. I företaget behandlas alla anställda som om de vore familjemedlemmar? (SB2) 

3. Det är viktigt att ha en god HR-policy med medarbetarna? (SB3) 

4. Företaget sponsrar lokala föreningar? (SB4) 

5. Det är viktigt med goda relationer till leverantörer och andra utomstående 

intressenter? (SB5) 

6. Det är viktigt att involvera flera parter i företaget inför förändringar? (SB6) 

7. Du hade kunnat anställa eller anlita någon på grund av personliga relationer istället 

för ekonomiska incitament? (SB6) 

8. Det är viktigt att uppmuntra och motivera anställda? (SB7) 

Relationer och sociala band i familjeföretag bedöms som väldigt viktiga inom ramen för 

SEW, Berrone et al. (2012) menade bland annat på att fler relationer skulle bildas inne i 

företagen och att nätverksliknande förhållanden skulle bildas inne i företagen. Härav 

härstammar då även frågorna SB2, SB3, SB6 och SB8. På grund av de starka sociala 

banden som finns i familjeföretag nämns det även att relationer hos de lokala 

föreningarna skulle sättas i fokus och att även investeringar skulle satsas i lokala 

föreningar (Berrone et al., 2012). Långsiktiga relationer med exempelvis leverantörer 

bedöms även detta vara av stor vikt. Frågorna som vi använde oss av för att mäta de 

förhållanden som var utanför företaget var frågorna SB1, SB4, SB5 och SB7 (Berrone et 

al., 2012). 

4.4.6 Känslomässig tillgivenhet 

Den fjärde och näst sista delen av SEW handlade om känslomässig tillgivenhet, även här 

ombads den tillfrågade att svaras på i en skala mellan 1 och 7, där 1 betydde detsamma 

som instämmer inte alls och 7 betydde detsamma som instämmer helt. 

Frågor som ställdes för att se hur starkt SEW var inom ramen för känslomässig 

tillgivenhet var: 

1. Om familjen jobbar i företaget så är det viktigt att ha en närhet även här? (KÄ1) 
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2. Om familjen jobbar i företaget så är det viktigt att familjen trivs på arbetsplatsen? 

(KÄ2) 

3. Beslut fattas snarare för att du själv och din familj ska få en inre utveckling än att 

företagets resultat ska bli bra? (KÄ3) 

4. Det är viktigt att familjen utvecklas med och i företaget? (KÄ4) 

Här ställs frågorna för att kunna se hur pass viktigt känslor om andra familjemedlemmar 

eller känslor gentemot företaget är i familjeföretag. Berrone et al. (2012) talar om hur 

både negativa och positiva känslor kan påverka de beslut som görs i familjeföretag. Det 

talas vidare om hur känslorna således även kan påverka besluten åt både negativa och 

positiva håll. Stewardship theory går att finna bland dessa argumenten, som en mix inne i 

familjeföretagen, där det bland annat talas om att växa med företaget och att de är av stor 

vikt för både familjemedlemmar enligt Berrone et al. (2012) samt av vikt för stewards 

(Aldén, Bacevac & Chiem, 2012; Donaldson & Davis, 1991; Eddleston & Kellermanns, 

2007; Van Slyke, 2006). 

4.4.7 Intention av att föra företaget vidare i generationen 

Den sista av delarna inom SEW som de tillfrågade ombads svara på handlade om 

intentionen av att föra företaget vidare i generationen, och som tidigare beskrivits så 

ombads den tillfrågade att på samtliga av de nedanstående frågor svaras på i en skala 

mellan 1 och 7, där 1 betydde detsamma som instämmer inte alls och 7 betydde 

detsamma som instämmer helt. 

Frågor som ställdes för att se hur starkt SEW var inom ramen för intention av att föra 

företaget vidare i generationen var: 

1. Att någon i din familj kommer att ta över företaget i framtiden är viktigt för dig? 

(G1) 

2. Det långsiktiga resultatet är viktigare än det kortsiktiga? (G2) 

3. Det är viktigt att företaget ger en positiv bild till utomstående, så att nästa 

generation kan ta över ett respekterat företag? (G3) 

Dessa frågor ska ge en bild över hur familjeföretagen ser på att lämna över företaget till 

nästa generation i familjen och att nästa generation ska ha bra förutsättningar för att 

lyckas driva företaget vidare, ekonomiskt och socialt i samhället. Emling (2000) talar om 

att just generationsväxling är den vanligaste icke ekonomiska målsättningen i 

familjeföretag. En rad källor talar även vidare om hur just generationsväxlingen som en 
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viktig beslutsgrundande faktor (Berrone et al., 2012; Zellweger, Kellermanns, Chrisman 

& Chua, 2012). 

4.4.8 Strategiska beslut 

Den beroende variabeln i undersökningen var strategiska beslut, precis som i de frågor 

som behandlade SEW så ombads de tillfrågade att på nedanstående frågor svaras på i en 

skala mellan 1 och 7, där 1 betydde detsamma som instämmer inte alls och 7 betydde 

detsamma som instämmer helt. 

Frågor som ställdes för att se hur företaget fattade sina strategiska beslut var: 

1. När en ny affärssituation uppkommer skulle ni göra en omfattande analys för att 

fastställa dess konsekvenser vid genomförande? (ST1) 

2. När ni utvecklar handlingsalternativ använder ni er av flera verktyg och metoder? 

(ST2) 

3. I ert företag används budgetar, break-even modeller eller andra ekonomiska verktyg 

för att ta strategiska beslut? (ST3) 

4. Likviditet, soliditet, räntabilitet på totalt kapital eller andra ekonomiska mått följs 

upp i ert företag? (ST4) 

5. Att beslutet känns rätt för familjen eller de anställda är lika viktigt som att det 

genererar större vinster? (ST5) 

6. Företagskultur har en stor påverkan på det beslut som fattas? (ST6) 

7. När ni står inför osäkra beslutssituationer intar ni en orädd, aggressiv inställning för 

att maximera chansen att kunna utnyttja eventuella möjligheter? (ST7) 

8. När ni står inför osäkra beslutssituationer avvaktar ni med beslutet och "ser vad 

som händer"? (ST8) 

9. Du har fattat strategiska beslut baserat på din "magkänsla"? (ST9) 

Dessa frågor ställdes för att ta reda på hur rationellt strategiska besluts fattas i 

familjeföretagen och tillsammans med de tidigare frågorna ska detta ta reda på hur SEW 

påverkar rationaliteten i beslutsfattandet vid strategiska beslut. 

De inledande fyra frågorna användes helt enkelt för att se huruvida ekonomiska verktyg 

användes kontinuerligt inom familjeföretagen, olika verktyg och benämningar nämndes 

med inspiration från de teorier som bland annat Filbeck och Lee (2000) och Garcia 

(2013) tar upp sin undersökning. 
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Vidare så användes frågorna ST5 och ST6, med påverkan från många av de tidigare 

artiklarnas påståenden och kändes således oerhört relevanta för undersökningen. 

Frågorna ST7, ST8 och ST9 användes från inspiration från frågorna som ställdes av 

Strand och Thurn (2005) i deras uppsats. Fråga ST9 var även en fråga som i stora drag 

frågade huruvida den tillfrågade tog hastiga och irrationella beslut. 

Utöver dessa nio frågorna fanns även en annorlunda ställd fråga, hämtad från Strand och 

Thurn (2005), där den tillfrågade ombads att rangordna de alternativ i den ordning som de 

bäst passar in vid en kritisk affärssituation i deras företag, där det exempelvis har dykt 

upp en ny stark konkurrent på marknaden eller då deras kunder mer och mer börjar 

förändra sina preferenser kring deras produkter. 

Svarsalternativen på denna fråga handlade i stor omfattning om rationalitet hos 

beslutsfattaren och var enligt följande: 

 Vi skulle utveckla så många olika handlingsalternativ som möjligt som kan ge det 

bästa resultatet? 

 Vi skulle utveckla ett väl beprövat handlingsalternativ för att få det bästa resultatet? 

 Ett beslut skulle ha fattats på magkänslan? 

Denna fråga användes dock inte i undersökningen då ett flertal av de tillfrågade anmärkte 

att det inte gick att ändra på den redan förinställda rangordningen, även andra tekniska 

problem rapporterades kring denna fråga, som att den inte fungerade via iphone etcetera, 

vilket gör att den inte är tillförlitlig för undersökningen och stryks. 

4.5 Svarsfrekvens 

Vad gäller svarsfrekvensen så är det viktigt att denna är så hög som möjligt, desto fler 

företag som är med i undersökningen desto bättre resultat tenderar att kunna presenteras. 

I tabellen som syns nedanför så kan man se att svarsfrekvensen var relativt hög. Av de 

2008 enkäterna som vi skickade ut fick vi totalt in 280 svar, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 13.94 procent. Saunders et al. (2007) menar på att man kan förvänta sig 

en svarsfrekvens på cirka 11.00 procent när man använder sig av enkätundersökningar via 

e-post. 13.94 procent är således en bra svarsfrekvens och överstiger de förväntningarna 

som vi hade kunnat ha. 
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I tabellen ovan kan man således se att av de 2008 utskicken så var där 49 stycken mejl 

som aldrig nådde mottagaren, ytterligare 20 stycken svarade på utskicket att de inte ville 

delta och 1659 stycken som inte gav någon respons, och inte svarade på enkäten. 

Det försvann dock än fler svar än så i undersökningen, detta då en del som svarade inte 

följde de krav som definitionen av Emling (2000) innebar. Definitionen från Emling 

(2000) innebar bland annat att man skulle se sig själv som ett familjeföretag, detta var 

således den första variabeln som kontrollerades, här försvann även hela 135 stycken 

företag ur undersökningen. Efter detta kontrollerades det så att kravet om att en familj 

skulle äga mer än 50 procent av företag uppfylldes, vilket resulterade i att ytterligare 12 

företag inte kvalificerade sig. Den sista sorteringsvariabeln blev således de specifika 

familjekraven som Emling (2000) använder (att nuvarande huvudägare planerar att 

överlåta verksamheten till sin familj eller släkt, att företaget har funnits i nuvarande 

huvudägares familj eller släkt i minst två generationer eller att minst tre representanter 

från ägarfamiljen eller släkten är aktiva i företaget (i verksamheten eller i styrelsen)), 

vilket resulterade i att 29 företag inte uppfyllde kraven. Utöver detta var där en del 

respondenter som valde att hoppa av under undersökningens gång, innan de hunnit svara 

på samtliga frågor, dessa uteslöts också helt från undersökningen, detta innebar därför att 

det var 18 stycken företag som passade in i definitionen som ändå försvann i 

undersökningen. När även dessa faktorerna hade tagits i beaktning så innebar det att 

ytterligare 194 svar inte kvalificerade sig för att vara med i undersökningen. Tabell 4.2 på 

nästa sida visar hur bortfallet efter utskicket såg ut. Detta i sin tur gör att den totala 

svarsfrekvensen i undersökningen, med de svar som vi kan använda är 4.28 procent. Den 

totala svarsfrekvensen ser således ut enligt tabell 4.3, som även denna visas på nästa sida. 

Tabell 4.1 Bortfall vid utskick

Antal Procent Kumulativ

Har deltagit 280 13.94 13.94

Felmeddelande 49 2.44 16.38

Vill eller kan ej delta 20 1.00 17.38

Har valt att ej svara 1659 82.62 100.00

Totalt 2008 100.00
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När svarsfrekvensen således är analyserad så vet vi om att vi har totalt 86 stycken 

deltagare i undersökningen och dessa kan man normalt sett göra en bortfallsanalys på. 

Men som det tidigare beskrevs så är populationen familjeföretag relativt okänd, då det 

inte finns något register som kan beskriva hur hela populationen faktiskt ser ut, den 

Statistiska centralbyrån innehar heller inga uppgifter på detta vilket gör att är det svårt att 

mäta representativheten på undersökningen. Det vi funderade på att göra var att jämföra 

våra kontrollvariabler med hur den totala populationen såg ut, detta gav dock inga 

anmärkningsvärda resultat och berättade heller inte speciellt mycket för oss, då vi i den 

totala populationen även hade med icke familjeföretag. 

Utan en fullständig bild över hur vår totala population ser ut, går det således inte att göra 

någon relevant bortfallsanalys. 

4.6 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att hur bra mätningen är gjord i undersökningen, huruvida 

datainsamlingen i arbetet har tagits fram på ett tillförlitligt sätt eller inte (Saunders et al., 

2007). Wikner (2013) förklarar vidare att en hög reliabilitet är när resultaten i 

undersökningen blir desamma om man gör undersökningen igen. Anderberg och 

Tabell 4.2 Bortfall efter utskick

Antal Procent Kumulativ

Korrekta deltagare 86 30.71 30.71

Betraktar inte sig själv som ett familjeföretag 135 48.21 78.93

Ägde inte mer än 50% av företaget 12 4.29 83.21

Uppfyllde inte Emlings familjekrav 29 10.36 93.57

Svarade inte fullständigt på enkäten 18 6.43 100.00

Totalt 280 100.00

Tabell 4.3 Totalt bortfall

Antal Procent Kumulativ

Använda deltagare 86 4.28 4.28

Bortfall vid utskick 1728 86.06 90.34

Bortfall efter utskick 194 9.66 100.00

Totalt 2008 100.00
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Dahlgren (2007) fortsätter i samma spår som Saunders et al. (2007) och Wikner (2013) 

men punktar upp fyra stycken synvinklar som man kan ha för att diskutera reliabiliteten. 

 Intern konsistens: som syftar på att undersöka hur väl olika frågor som avser att 

belysa samma begrepp också uppvisar samma reslutat. 

 Test-retestreliabilitet: som syftar på att undersöka graden av samstämmighet mellan 

två olika mätillfällen. 

 Parallellreliabilitet: denna typen syftar på att mäta graden av överstämmelse mellan 

olika mätinstrument som har använts i arbetet. 

 Internbedömarreliabilitet: här är syftet istället att se om mätningen är fri från bias 

och skevhet från undersökaren. 

Reliabiliteten som avses i de två mittersta punkterna avser samstämmighet vid två olika 

mättillfällen och med två olika mätinstrument, i vår undersökningen har endast ett 

mätinstrument använts och användandet av enkäten skedde endast under en vecka vid ett 

tillfälle. Reliabiliteten för dessa två punkterna går således inte att mäta. 

Den första punkten däremot går att mäta med hjälp av Cronbach's alpha (Pallant, 2010). 

Med hjälp av Cronbach's alpha kan man således dela upp alla frågorna i alla olika möjliga 

delar och se huruvida dessa frågor fångar samma begrepp eller inte (Pallant, 2010), detta 

gjordes med hjälp av SPSS och resultaten från detta beskrivs under kapitel 5 Analys.  

Den sista punkten gällande reliabilitet, interbedömarreliabilitet, handlar som sagt om det 

finns bias, mätningsfel, eller skevheter från undersökaren i mätningen. För att förhindra 

detta beskrivs det av Matuszak och Piasecki (2012) att en strukturerad insamlingsmetod 

vid inhämtning av data ska användas, av denna anledning valdes en kontinuerlig 

utformning i enkäten i form av samma skala på rankningen och samma utformning på 

bakgrunden. 

Man kan även mäta interbedömarreliabilitet rent kvantitativt, detta mätts då genom att se 

huruvida det finns samstämmighet i flera personers bedömningar, personer med en viss 

typ av preferens torde ha en liknande preferens i nästa fråga, om nästa fråga berör samma 

ämne, testen som man använder här är även det Cronbach's alpha (Pallant, 2010), vilket, 

som sagts tidigare, kommer att presenteras i kapitel 5 Analys. 
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4.7 Validitet 

Validiteten i sin tur handlar inte om huruvida undersökningen gör mätningar på ett 

tillförlitligt sätt, utan om mätningarna görs på saker som är relevanta i sammanhanget 

(Saunders et al., 2007). Saunders et al. (2007) menar att det således handlar om att 

frågorna i enkätundersökningen mäter de sakerna som man också avser att mäta. Det 

beskrivs även att en "hög validitet förutsätter hög reliabilitet." (Thunman & 

Wiedersheim-Paul, 2002a, Reliabilitet, stycke 3) vilket således innebär att det först och 

främst måste finnas en hög kvalitet på reliabiliteten för att validiteten ens ska kunna bli 

hög. 

För att se huruvida man uppfyller det vetenskapliga kravet av att inneha en hög validitet i 

arbetet så påpekas det att ett bra sätt att kontrollera detta är att helt enkelt låta experter 

med stor insikt i det valda ämnet kontrollera validiteten (Bryman & Bell, 2011; Thunman 

& Wiedersheim-Paul, 2002b). Detta har inte gjorts i arbetet, främst på grund av det 

tidskrav som funnits under arbetets gång. 

Thunman och Wiedersheim-Paul (2002b) beskriver dock en rad olika validitetstyper i sin 

beskrivningen av begreppet. Thunman och Wiedersheim-Paul (2002b) menar på att inre 

och yttre validitet är vanliga aspekter att använda sig av. Den inre validiteten handlar om 

överensstämmelse mellan begreppen som man använder sig av och de mätbara 

definitionerna som man använder sig av i empirin. Den yttre validiteten har därefter att 

göra med hur mätvärdet är som ska beskriva begreppet (Thunman & Wiedersheim-Paul, 

2002b). Vad gäller den inre och den yttre validiteten så har det under arbetets gång, 

kontinuerligt arbetats för att validiteten ska bli så hög som möjligt, frågorna har försökts 

utformas på ett sätt så att det ska vara så svårt som möjligt att misstolka svaren. En stor 

del av frågorna är även hämtade från Berrone et al. (2012) vilket kan tänkas ökar 

validiteten något. En kontinuerlig utformning i enkäten har använts för att den svarande 

hela tiden ska kunna svara utan att behöva bry sig om att lära sig nya frågors upplägg. 

Detta har haft för avsikt att underlätta för den tillfrågade så att inga mätningsfel eller 

liknande ska inträffa, som hade kunnat minska validiteten i arbetet. Det har även funnits 

kommentarsfält under varje stycke i enkäten, som man även kan se i Bilaga 3: Enkät, 

även detta av anledningen för att kunna fånga upp missuppfattningar eller tankar som de 

tillfrågade eventuellt kan ha haft kring de olika frågorna. Naturligtvis har inte alla 

aspekter fångats upp, alla enkäter med skalor blir på automatik tolkningar som de 
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tillfrågade ska svara på och som således även kan tolkas på helt olika sätt beroende på 

vem personen är som svarar (Thunman & Wiedersheim-Paul, 2002b). 

Thunman och Wiedersheim-Paul (2002b) beskriver vidare hur kriterievaliditet även är ett 

bra mått för att se huruvida där finns validitet i arbetet eller inte. Thunman och 

Wiedersheim-Paul (2002b) menar på att kriterievaliditet handlar om, likt test-

retestreliabilitet och parallellreliabilitet, att man jämför vad olika mätningar ger för 

resultat, vid olika tidpunkter, men även med gjorda förändringar kring 

operationaliseringen, så att frågorna helt enkelt ställs på annorlunda sätt. I detta arbetet 

har endast en enkät används och aspekten inom kriterievaliditet med skillnader i tid blir 

således inte relevant. Men bland enkätfrågorna har det dock ställts frågor som mäter 

samma aspekter av SEW fast med olika formuleringen, detta är en typ av den 

kriterievaliditet som Thunman och Wiedersheim-Paul (2002b) beskrev, då man kan se 

huruvida svaren dels stämmer överens men även få en större styrka i svaret.  

Bryman och Bell (2011) menar även på att ett sätt att bättre kontrollera validiteten i 

arbetet är genom att låta testpersoner prova att svara på enkätfrågorna och att sedan gå 

igenom frågorna med testpersonerna för att således eventuellt hitta frågor som kan leda 

till missförstånd i ett tidigt skede, alltså att testpersonerna efteråt får förklara att det som 

de svarade på var det som vi ville mäta. Tre stycken testpersoner användes i vår 

undersökning, en del missförstånd uppdagades och frågor justerades således därefter. 

Även kommentarsfältet i enkäten beskrivs som någonting som kan fånga upp 

missförstånd (Bryman & Bell, 2011) och som användes i undersökningen (Bilaga 3: 

Enkät). 

4.8 Etiska beaktanden 

Det metodiska valet i detta arbetet var webbenkäter, som distribuerades via mejl till de 

olika respondenterna. På grund av mängden respondenter som vi försökte nå samt bristen 

av tid som fanns under arbetets gång, så fanns där ingen möjlighet att först be om lov för 

att skicka ut enkäter till de olika mejladresserna. För att minimera den negativa påverkan 

sändes det med ett missiv till alla respondenter som förklarade vilka vi var och att 

avsikten var att göra vårt examensarbete (Bilaga 1: Missiv). Vidare så togs det även 

hänsyn till att frågor angående enkäten och vilka vi var eventuellt kunde uppkomma, 

mejladresser till oss författare samt en beskrivning av vem som var vår handledare fanns 

därför också med på både missivet och påminnelsebrevet (Bilaga 1: Missiv; Bilaga 2: 

påminnelsebrev). Av hänsyn till respondenternas integritet beslöt vi även att enkäten 
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skulle besvaras helt anonymt, personliga frågor eller frågor som kunde relateras tillbaka 

till ett specifikt företag uteslöts därför helt. Endast om respondenten ville ta del av våra 

resultat och lämnade dennes mejladress i enkäten kunde vi följa en specifiks individs 

svar. Anonymiteten i enkäten gjorde dock i sin tur att påminnelsebrevet även skickades ut 

till alla de individer som redan hade svarat, vilket kunde leda till en viss irritation hos 

respondenten.  
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5 Analys 

I det femte kapitlet i arbetet så kommer den data som har samlats in via empirin att 

analyseras och diskuteras. Till en början kommer olika modeller att användas för att se 

huruvida frågorna som ställdes till de tillfrågade var av tillräkligt hög kvalitet. Därefter 

kommer mätningar att göras för att se om det går att påvisa om hypotesen som ställdes 

tidigare ska accepteras eller förkastas. Slutligen så kommer en genomgående analys av 

den tolkade data att presenteras. 

5.1 Tillvägagångssätt 

Till att börja med så överfördes de svar som respondenterna givit oss i 

enkätundersökningen till datorprogrammet SPSS. Här sorterades företagen bort, som inte 

var familjeföretag enligt definitionen av Emling (2000), även de svar som inte var 

fullständiga togs bort, resultatet från gallringen ses i tabellerna 4.1, 4.2 och 4.3. Därefter 

granskades kommentarerna från respondenterna, om en respondent inte förstått en fråga 

så togs detta i beaktning. Variablerna som analyseras var frågorna som vi ställde om varje 

del inom SEW och angående de strategiska besluten, även de tre kontrollvariablerna som 

nämndes tidigare togs i beaktning. När materialet var rensat så behandlades svaren i 

SPSS, här gjordes analyser och tester, för att se hur empirin står sig med vår hypotes. 

Den statistiska bearbetningen i SPSS inledes sedan med en regressionsanalys, en 

regressionsanalys visar på hur varje oberoende variabel, som i vårt fall handlar om SEW, 

påverkar den beroende variabeln, rationalitet. Genom en regressionsanalys kommer man 

även att kunna se huruvida modellen som ska visa hur rationalitet i strategiskt 

beslutsfattande påverkas av SEW blir signifikant eller inte. Den signifikantnivå som 

används är 10 procent. Normalt används 5 procent som en etablerad signifikansnivå 

(Pallant, 2010), men en nivå på 10 procents har vid tidigare tillfällen inom 

företagsekonomi används (Bjørnenak, 1997; Sánches-Ballesta & Garcia-Meca, 2005) och 

ger oss således en större möjlighet att hitta signifikans i uppsatsen. 

5.2 Oberoende variabler 

Då enkätundersökningen innehöll flera olika frågor kring SEW och då det fanns flera 

frågor som mätte varje SEW del, gav detta många variabler. Dessa frågorna var tänkta att 

läggas ihop till fem stycken olika SEW mått för att fånga upp de fem olika dimensionerna 

av SEW som nämns i arbetet, därefter skulle materialet analyseras mot rationaliteten i det 

strategiska beslutsfattandet. 
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Först gjordes dock ett Kolmogorov-Smirnovtest på de olika grupperingarna för att se ifall 

dessa var normalfördelade eller inte, då det påverkar resultatet av senare tester och 

analyser. Om inte detta test görs kan resultaten bli felaktiga i senare skeden av analysen, 

då vi inte kan använda de korrekta inställningarna i SPSS. 

 

Tabell 5.1 Kolmogorov-Smirnovtest 1

Standard-

Medelvärde avvikelse Signifikans

FK1 6.29 1.115 .000ᵃ

FK2 6.49 .891 .000ᵃ

FK3 6.15 1.620 .000ᵃ

FK4 5.48 1.485 .000ᵃ

FK5 5.03 1.522 .000ᵃ

ID1 6.16 1.327 .000ᵃ

ID2 5.84 1.216 .000ᵃ

ID3 5.70 1.488 .000ᵃ

ID4 5.49 1.547 .000ᵃ

ID5 4.30 1.941 .000ᵃ

SB1 5.16 1.741 .000ᵃ

SB2 4.31 1.948 .000ᵃ

SB3 5.95 1.167 .000ᵃ

SB4 4.31 2.417 .000ᵃ

SB5 6.35 .837 .000ᵃ

SB6 5.38 1.528 .000ᵃ

SB7 4.45 1.962 .000ᵃ

SB8 6.50 .837 .000ᵃ

KÄ1 4.74 1.737 .000ᵃ

KÄ2 6.06 1.259 .000ᵃ

KÄ3 2.94 1.604 .000ᵃ

KÄ4 4.95 1.866 .000ᵃ

G1 3.79 1.841 .002ᵃ

G2 6.06 1.033 .000ᵃ

G3 6.26 1.285 .000ᵃ

ᵃ=Lilliefors Signifikans korrelation
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Resultatet från materialet bedömdes efter resultatet som kan ses i tabell 5.1 på föregående 

sida, materialet bedömdes som att det inte var normalfördelat. 

Då vi ville få alla frågorna som handlar om SEW att bli en enda SEW variabel och 

likadant för strategiska beslut, det vill säga få fram ett mått för SEW som ska analyseras 

mot ett mått för rationalitet i det strategiska beslutsfattande, fick vi även göra analyser för 

att se om detta var möjligt att göra. Ett Cronbach's alpha test gjordes för att se ifall vi 

skulle kunna gruppera variablerna. Ett Cronbach's alpha test används för att se hur pass 

väl det går att gruppera ihop flera variabler till en variabel, detta vore bra då vi i 

slutändan vill visa ett enda SEW mått mot ett enda mått om strategiska besult. Pallant 

(2010) nämner att ett resultat på .700 eller mer inom Cronbach's alpha är en godkänd 

nivå. En godkänd nivå menar på att det går att gruppera ihop flera variabler till en 

variabel. I Cronbach's alpha testet för frågorna i detta arbete uppvisades följande resultat: 

.685, .821, .656, .762, .430 på de olika SEW delarna. Detta visade på knappt godkända 

resultat i samtliga grupper utom den som handlade om intention av att föra företaget 

vidare i generationen, som visade på ett klart icke godkänt resultat, detta hjälpte oss i att 

ta ett beslut om att göra ytterligare analyser för att se hur vi ska kunna gruppera 

variablerna på ett bra sätt. Vidare gjordes det därför en korrelationsanalys, en 

korrelationsanalys kan påvisa om det finns samkorrelation mellan olika variabler, och 

denna analysen beskrev att det fanns samkorrelation mellan ett flertal variabler i vår data 

(Bilaga 4: Spearman’s rho 1). Av dessa anledningar togs således beslutet om att göra en 

faktoranalys för att få till nya grupperingar som inte korrelerade med varandra. En 

faktoranalys gör att man kan titta på samband mellan olika variabler och urskilja 

bakomliggande faktorer. Genom att hitta dessa bakomliggande faktorer går det att 

undersöka dessa närmare som en gruppvariabel istället för varje enskild variabel. 

Faktoranalysen tog alla oberoende variabler och grupperade dessa, då flera variabler kan 

påverkas av en bakomliggande faktor. En faktoranalys är tänkt att upptäcka dessa 

bakomliggande faktorer och gruppera variablerna till nya och mer behändiga och 

analyserbara variabler (Pallant, 2010). För att faktoranalysen skulle förstå vilka frågor det 

var som vi behövde gruppera och för att göra det mer behändigt inför vidare tester och 

analyser så programmerade vi in i SPSS att det enbart skulle vara de oberoende 

variablerna som skulle ingå i faktoranalysen. Genom denna faktoranalys fick vi sedan 

fram åtta nya oberoende variabler, via en sammanslagning av alla tidigare oberoende 

variabler, och detta gör således att det blir enklare för oss att göra analyser med dessa åtta 

gruperna än vad det skulle ha varit med alla de enskilda variablerna som vi inledningsvis 
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hade från början. Resultatet från faktoranalysen går att se i tabell 5.2 på sida 52. De åtta 

nya variablerna, eller komponenter som SPSS beskriver dem som, som framkommit 

genom faktoranalysen behöver därefter tolkas, då dessa innehåller fler än en fråga. Dessa 

har tolkats av oss och visas således i nedanstående lista (se tabell 5.2 på sida 52). De nya 

komponenterna innehåller de tidigare oberoende variablerna och varje ny komponent kan 

innehålla olika frågor på de olika delarna av SEW (se även kapitel 4.4 Operationalisering 

med tillhörande underrubriker för att utläsa hur varje fråga har ställts inom de fem 

områdena inom SEW). 

Komponent ett innehåller frågor angående familjekontroll och inflytande, identifiering av 

familjen med företaget samt känslomässig tillgivenhet (se tabell 5.2 på sida 52) och 

tolkningen av detta är att komponent 1 tar upp stewardship då det främst handlar om hur 

mycket respondenten arbetar för familjen och familjeföretaget och mindre åt personliga 

intressen. 

Komponent två innehåller frågor främst om identifiering av familjen med företaget men 

även om sociala band och intention av att föra företaget vidare i generationen (se tabell 

5.2 på sida 52). Tolkningen här är att det handlar väldigt mycket om företagsidentitet och 

frågorna tar upp hur viktigt respondenten anser detta vara. 

Komponent tre innehåller frågor på alla delarna i SEW (se tabell 5.2 på sida 52) och 

tolkningen är att det handlar om utomståendes syn på företaget baserat på de frågor som 

ingår i denna komponent även att dessa tar upp hur viktigt respondenten anser att det är 

att företaget ska ha ett bra anseende hos de utomstående intressenterna.   

Komponent fyra innehåller även här frågor på alla delar av SEW men med mer fokus på 

känslomässig tillgivenhet och intention av att föra företaget vidare i generationen (se 

tabell 5.2 på sida 52) vilket leder till att vi tolkar komponent 4 till familjerelationer och 

generationsväxling då frågorna tar upp dessa två ämnen. 

Komponent fem innehåller frågor om sociala band, känslomässig tillgivenhet och 

intention av att föra företaget vidare i generationen (se tabell 5.2 på sida 52) och tolkas 

till sociala och etiska aspekter efter hur frågorna formulerats och ställts till 

respondenterna. 

Komponent sex tar främst upp de sociala banden, men innehåller även en fråga om 

intentionen av att föra företaget vidare i generationen (se tabell 5.2 på sida 52) vilket 

leder till att tolkningen av denna komponent, baserat på de specifika frågorna, är att 

komponent sex tar upp lokal förankring och samhällsnära relationer. 
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Komponent sju tar upp två frågor och det är angående sociala band (se tabell 5.2 nedan) 

och baserat på de specifika frågorna tolkas denna komponent till personalens betydelse 

och behandling. 

Komponent åtta innehåller en fråga på familjekontroll och inflytande, en fråga på 

identifiering av familjen med företaget och en fråga på intention av att föra företaget 

vidare i generationen (se tabell 5.2 nedan). Tolkningen av denna komponent är att det 

handlar om kontroller i företaget och association utifrån. 

 

Då det uppstått nya komponenter med hjälp av en faktoranalys har det således även 

uppstått nya värden i tabellen 5.3 (se sida 53), här kan man se de nya värdena för de 

oberoende variablerna. De ursprungliga variablerna som ingår i varje komponent ger i sig 

även ett totalvärde, medelvärde, ett minimum och ett maximum, i tabell 5.4 (se sida 53) 

redovisas dessa. 

Tabell 5.2 Resultat från faktoranalysen

1 2 3 4 5 6 7 8

FK1 .797

FK2 .735

FK3 .624 .356 .366

FK4 .317 .724

FK5 .779

ID1 .551 .310 .357

ID2 .392 .698

ID3 .551 .353 .384

ID4 .754

ID5 .424 .503 .362 .382

SB1 .331 .643

SB2 .770

SB3 .768

SB4 .830

SB5 .340 .644

SB6 .652

SB7 .314 .362 .460

SB8

KÄ1 .435 .481 .335 .838

KÄ2 .733

KÄ3 .591 .302

KÄ4 .440 .316 .550

G1 .775

G2 .323

G3 .629 .426 .391 .482
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5.3 Beroendevariabler 

Avsikten med de frågor vi ställde i enkätundersökningen angående de strategiska besluten 

var att sammanställa svaren på dessa till en variabel, men de svar som 

enkätundersökningen har gett samt frågeformuleringarna som gjorts i 

enkätundersökningen har gjort att vi har valt att ta bort fyra stycken frågor från analysen. 

Dessa fyra frågor låg i avsnittet angående de strategiska besluten. Vi har insett att vi har 

formulerat en del av dessa frågorna på ett sådant sätt att respondenten inte nödvändigtvis 

kommer att ta ställning gentemot ett rationellt eller ett irrationellt beslut. Frågorna som 

detta berör är fråga ST7 och ST8 i genren strategiska beslut. Även frågorna nummer ST5 

och ST6 har tagits bort ur undersökningen, dessa har däremot tagits bort då 

formuleringarna i frågorna inte enbart berör ämnet angående de strategiska besluten, utan 

även berör ämnena inom SEW.  

Den justerade beroendevariabel som vi nu har fick delas upp i två olika delar efter att 

testet Cronbach's alpha genomförts. Cronbach's alpha testet visade att det var bra att dela 

upp variablerna i två grupper, den första beroendevariabeln blev således en 

sammanfogning av frågorna ST1, ST2, ST3 och ST4 som i stora drag talar om hur 

ekonomiska verktyg används i familjeföretagen. Dessa gemensamma variabler benämns 

således hädanefter som strat. beslut verktyg. Den andra beroendevariabeln var således 

endast ST9, detta då övriga frågor redan uteslutits från undersökningen, denna variabel 

kallas hädanefter endast för magkänsla. Variabeln magkänsla har vi modifierat i den mån 

att vi har vänt på svaren. Alla de som svarade sju ändrade vi till ett och de som hade sex 

ändrade vi till två och så vidare tills alla svaren blev spegelvända. Detta gjorde vi för att 

denna fråga var ensam om att mäta hög rationalitet vid ett svarsalternativ på ett, medans 

de övriga frågorna i enkäten var åt det andra hållet. Vid analysen ville vi dock ha alla 

frågorna vända åt samma håll så att högre värden i variabeln magkänsla pekar på en 

Tabell 5.3 Nya komponenter

Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3 Komponent 4 Komponent 5 Komponent 6 Komponent 7 Komponent 8

Minimum 3.21 2.83 3.79 2.61 3.08 2.81 2.54 2.68

Maximum 1.88 2.54 1.88 2.14 1.74 1.73 2.39 3.06

Tabell 5.4 Nya komponenters nya värden

Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3 Komponent 4 Komponent 5 Komponent 6 Komponent 7 Komponent 8

Möjlig Maximum 56.00 49.00 77.00 63.00 28.00 28.00 14.00 21.00

Medelvärde 46.10 38.00 59.41 45.00 25.00 16.87 10.66 15.59

Standardavvikelse 8.15 7.50 11.36 9.88 2.88 5.48 2.26 3.20

Minimum 25.00 16.00 19.00 13.00 16.00 4.00 6.00 8.00

Maximum 56.00 49.00 77.00 61.00 28.00 28.00 14.00 21.00
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högre grad av rationalitet i strategiskt beslutsfattande. En positiv påverkan på magkänsla i 

vår regressionsanalys visar på att rationaliteten ger en positiv output. I tabell 5.5 nedan 

går det att se de nya värdena som framkommit genom nybildningen av variabler. 

 

5.4 Kontrollvariabler 

Inom kontrollvariablerna har vi fått ta bort kontrollvariabeln bransch. Undersökningen 

resulterade i att det var nästan lika många branscher som företag i vår data. Detta i sin tur 

resulterade således i att beslut togs att denna kontrollvariabel inte skulle användas i 

analysen. 

Kontrollvariablerna som har använts i analysen har varit utbildningsnivå och antal 

anställda. Beslut togs om att dela in utbildningsnivån i två delar, eftergymnasial 

utbildning som den första och grundskola och gymnasium som den andra. Anledningen 

till detta var helt enkelt att det blev väldigt små grupper i den ursprungliga indelningen 

och slutsatser blev därmed svåra att ta. Antal anställda kallas hädanefter antal anställda 

och variabeln eftergymnasial utbildning kallas hädanefter för utbildning. Nedan i tabell 

5.6 och tabell 5.7 återfinns de värden som variablerna har och att dessa kommer att 

användas i regression mot beroendevariablerna. 

 

5.5 Regressionsanalyser 

Nu när alla variabler behandlats och blivit nya komponenter, kommer nu dessa 

komponenter att kontrolleras om de är normalfördelade eller inte via ett nytt 

Tabell 5.5 Beroendevariabler

Strat. Beslut

verktyg Magkänsla

Medelvärde 18.42 5.83

Standard avvikelse 4.84 1.04

Minimum 5.00 2.00

Maximum 28.00 7.00

Tabell 5.6 Kontrollvariabel 1 Tabell 5.7 Kontrollvariabel 2

Antal anställda Utbildning Motpart

Medelvärde 16.99 Antal 46 40

Standardavvikelse 53.74 Andel i procent 53.49 46.51

Minimum 5.00

Maximum 505.00
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Kolmogorov-Smirnovtest. Kontrollen görs av samma anledning som tidigare, att om de är 

normalfördelade eller inte har påverkning av vilka inställningar i framtida tester och 

analyser som vi ska ha. Resultatet från Kolmogorov-Smirnovtestet visade på att alla 

komponenterna inte var normalfördelade. Vidare testades komponenterna så att de inte 

hade en samkorrelation med varandra med ett nytt Spermans test, resultatet från detta 

testet var väsentligt bättre än det tidigare Spearmans testet och resultaten presenteras 

nedan i tabellerna 5.8 och i Bilaga 5: Spearman’s rho 2. 

 

Detta resultatet medförde att det nu går att göra två regressionsanalyser för att se ifall 

modellen är signifikant eller inte enligt de krav som Pallant (2010) beskriver. 

Resultatet som den första regressionsanalys gav visade på att beroendevariabeln strat. 

beslut verktyg med kontrollvariablerna antal anställda och utbildning var positivt 

signifikanta, (se tabell 5.9 på sida 57). 

Man kan här se att justerat R
2
 är .316 vilket innebär att 31.60 procent av variationen i 

beroendevariabeln förklaras av modellen. De övriga 68.40 procenten förklaras av andra 

faktorer som inte finns med i materialet. Tabellen visar även på att fem stycken olika 

komponenter samt att de båda kontrollvariablerna utbildning och antal anställda är 

positivt signifikanta i modellen. Där finns dock tre stycken komponenter som inte är 

signifikanta. 

Tabell 5.8 Kolmogorov-Smirnovtest 2

Signifikansᵃ

Komponent 1 .000

Komponent 2 .200ᵇ

Komponent 3 .003

Komponent 4 .200ᵇ

Komponent 5 .001

Komponent 6 .146ᵇ

Komponent 7 .200ᵇ

Komponent 8 .200ᵇ

Antal anställda .000

Utbildning .000

ᵃ=Lilliefors Signifikans korrelation

ᵇ=K-S test (normalfördelningstest) Över .05 = Normalfördelat
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Komponent två som tar upp företagsidentitet är den enda komponenten i modellen som 

visar på en negativ påverkan på strat. beslut verktyg, dock är den inte signifikant i 

modellen. Resultatet av denna regressionsanalys visar således på att en hög grad av SEW 

inte kan påvisa en låg grad av rationalitet i strategiskt beslutsfattande i familjeföretag. 

Den andra analysen som är mot magkänsla använder samma kontrollvariabler är också 

positivt signifikant, men på en högre signifikansnivå, vilket man kan utläsa av tabell 5.10 

på sida 57. 

Här kan vi se att justerad R
2 

är 0.100 vilket betyder att 10.00 procent av variationerna i 

magkänsla förklaras av modellen och att övriga 90.00 procent förklaras av andra faktorer 

som inte finns med i materialet och således inte heller har blivit undersökt. Tabell 5.10 

visar att komponent två, tre, fem och sex är signifikanta medan övriga inte är signifikanta. 

De variabler som är signifikanta har en sämre signifikansnivå än de signifikanta 

variablerna i regressionsanalys 1 och det återspeglas i R
2
 då denna är lägre än 

regressionsanalys 1. Notera att kontrollvariablerna som var signifikanta gentemot den 

förra beroendevariabeln inte är det här i regressionsanalysen mot magkänsla. Antal 

anställda eller utbildning påverkar inte beroendevariabeln magkänsla. Komponent åtta, 

som tar upp kontroll i företaget och association utifrån visar en negativ påverkan på 

magkänsla, likaså antal anställda och utbildning, dessa är dock inte ens signifikanta på 

10 procentnivån och därmed kan det inte påvisas att de påverkar beroendevariabeln 

magkänsla. Denna regression visar precis som förra regressionsanalysen att en hög grad 

av SEW inte kan påvisa en låg grad av rationalitet i strategiskt beslutsfattande. 
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5.6 Analys mot hypotes 

Som man kan se i analysmaterialet så visar resultatet att familjeföretag generellt har höga 

värden gällande SEW se bland annat tabell 5.4. Tidigare forskning visar även liksom vår 

undersökning att familjeföretag har en hög grad av SEW. Gómez-Mejía et al. (2007) 

menar på att familjeföretag har många icke ekonomiska mått som viktiga i sitt företag 

och undersökningen som vi har gjort påvisar samma sak, att icke ekonomiska faktorer har 

en stor andemening i familjeföretag. 

Beslut som fattas i familjeföretag har ofta flera familjemedlemmar involverade eller att 

beslutet bestäms helt och hållet av en familjemedlem menar Lee (2006), Berrone et al. 

(2012) menar även på att familjeföretag anser sig vilja ha hög kontroll på vad som 

beslutas i deras egna företag. Vår undersöknings empiri visar på att en hög kontroll i 

företaget är viktigt för företagsägarna och att familjen är med och beslutar är även detta 

av stor betydelse, detta stämmer således överens med vad tidigare studier också har 

påvisat.  

Gällande hur familjeföretagarna anser sig identifiera sig själva med företaget och att 

företagets agerande återspeglar sig på familjen visar empirin på att det ligger på en hög 

Tabell 5.9 Regressionsanalys 1 Tabell 5.10 Regressionsanalys 2

Variabler Beta Sig. Variabler Beta Sig.

Komponent 1 .165 .074† Komponent 1 .100 .342

Komponent 2 .095 -.302 Komponent 2 .195 .066†

Komponent 3 .043 .639 Komponent 3 .189 .075†

Komponent 4 .267 .005** Komponent 4 .129 .221

Komponent 5 .398 .000** Komponent 5 .210 .045*

Komponent 6 .230 .013** Komponent 6 .181 .087†

Komponent 7 .179 .050* Komponent 7 .139 .181

Komponent 8 .136 .140 Komponent 8 -.026 .805

Antal anställda .175 .066† Antal anställda -.069 .521

Utbildning .186 0.55† Utbildning .002 .985

Konstant .000** Konstant .000**

F-värde 4.929** F-värde 1.940†

Justerat R^2 .316 Justerat R^2 .100

VIF-högsta 1.134 VIF 1.134

sign.  *=0.05; **=0.01; †=0.1 sign.  *=0.05; **=0.01; †=0.1
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nivå även detta. Familjeföretagen ser sig själva i företaget och agerandet som företaget 

gör påverkar familjen och vice versa. Detta styrkts av Berrone et al. (2012) och Denison 

et al. (2004) som syftar på att familjemedlemmar accessionerar sig själv med företaget i 

stor utsträckning.  

Berrone et al. (2012) menar att lokalsamhället är viktigt för familjeföretag och att 

familjeföretag jobbar mycket med personliga relationer med intressenter. Exempelvis 

satsar familjeföretag på sponsring av lokala föreningar men även avtal görs på mer 

personligare plan än i icke familjeföretag. Undersökningen som vi gjort visar på att 

familjeföretag i hög grad anser att Berrone et al. (2012) har rätt, det visar på att sociala 

aspekter är av stor vikt för företaget. Dock så gav resultatet med frågan SB4 en något 

lägre siffra än genomsnittet (4.31 i genomsnitt och 2.417 i standardavvikelse) vilket 

skulle kunna innebära att just argumentet om att det är viktigt för familjeföretag att 

sponsra lokala föreningar går att avvisa, men det kan också handla om att just denna fråga 

berörde att faktiskt agera på något sätt, att man således antingen sponsrar eller inte, vilket 

kan förklara varför 44 av totalt 86 respondenter besvarade frågan med extremvärden.  

Känslor om andra familjemedlemmar samt familjemedlemmar inom företaget ger även 

det höga värden i empirin som införskaffats. Detta följer vad Emling (2000) och Berrone 

et al. (2012) syftar på inom SEW delen känslomässig tillgivenhet. Vid 

företagsöverlämningen till nästkommande generation visar vår undersökning åter igen på 

ett högt värde och att utomståendes syn ska vara positiv för att underlätta för 

nästkommande generation att fortsätta verksamheten på bästa möjliga sätt. Berrone et al. 

(2012) och Emling (2000) beskriver att inom familjeföretag är den långsiktiga 

planeringen av extra stor vikt och arbetssättet som genomsyrar företagen handlar således 

om att företaget ska leva vidare i flera generationer inom familjen. Zellwegger et al. 

(2012) lägger till att just föra över företaget till nästa generation är av stor vikt i 

familjeföretag. Tidigare studier och vår studie visar således relativt lika resultat på 

liknande resultat, exempelvis gav komponent fyra, familjerelationer och 

generationsväxling, i vår undersökning 45 poäng av maximala 63.  

Harrison och Pelletier (2001) beskriver de strategiska besluten som att inhämta 

information, värdera informationen och besluta samt implementera beslutet. Detta följer 

familjeföretagen i vår undersökning, de anser sig ta strategiska beslut på detta sätt. Då vi i 

ovanstående stycke skriver att familjeföretag har en hög grad av SEW, det vill säga att 

familjeföretag har mycket känslor, tycker relationer är av stor vikt, identifierar sig med 
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företaget och vill att intressenterna ska tycka om deras företag, motsätter detta vad Hatch 

(2002) och Simon (1997) menar. Hatch (2002) och Simon (1997) menar att mycket av det 

som kännetecknas av SEW påverkar beslutsfattandet i den grad att besluten som fattas 

blir irrationella.  

Då Filbeck och Lee (2000) samt Allouche et al. (2008) båda menade på att ekonomiska 

verktyg samt användning av ekonomisk information inte används i familjeföretag i 

samma utsträckning som i icke familjeföretag, på grund av att familjeföretag har en lägre 

kompetens än icke familjeföretag, visar istället vår undersökning på att familjeföretag 

visst använder ekonomiska verktyg och detta även används i stor utsträckning, vilket 

ytterligare påvisar att familjeföretag tar rationella beslut. 

Den empiri som enkätundersökningen gav visar på att familjeföretag tar rationella besluta 

trotts att det påvisas en hög grad av SEW. Detta går emot vad både Hatch (2002) och 

Simon (1997) menar på att en hög grad av SEW skulle påvisa.  

Vi har alltså via vår enkätundersökning fått fram ett resultat som visar att familjeföretag 

har en hög grad SEW, helt enligt vad de tidigare studierna och litteraturen påvisar. 

Däremot säger teorier om rationalitet att en hög grad av känslor, vilket i stor utsträckning 

ingår i SEW ger en låg grad av rationalitet i det strategiska beslutsfattandet, vilket inte 

var utfallet i vår studie. 

I analysen testade vi med två kontrollvariabler, antal anställda och utbildningsnivå, vilket 

ingendera gav något stöd, ifall olika företagsstorlekar eller utbildningsnivåer på 

respondenterna i familjeföretagen skulle ge olika utslag på analysen, för vår hypotes i den 

grad att rationaliteten kunde visa på ett negativt samband. Det visade sig att antal 

anställda och utbildning hade en liten påverkan på strat. beslut verktyg, de var 

signifikanta på 10 procentnivån, det vill säga att ju fler anställda ett familjeföretag har 

desto mer används ekonomiska verktyg och en eftergymnasial utbildning visade på högre 

användning av ekonomiska verktyg vilket tyder på en högre rationalitet ju bättre 

utbildning beslutsfattaren har och även en högre rationalitet ju fler anställda 

familjeföretag har. Gällande beroendevariabeln magkänsla var varken antal anställda eller 

utbildning signifikant och hade ingen effekt i regressionsanalysen och det går således inte 

att påvisa att det påverkar rationaliteten negativt. 

Slutsatsen av analysen blir således att trotts att SEW hittades i familjeföretagen i 

undersökningen så kunde det inte påvisas att detta skulle leda till irrationella beslut, trotts 
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användandet av kontrollvariabler i studien står resultatet fast, hypotesen om att en hög 

grad av SEW i familjeföretag skulle ge en låg grad av rationella strategiska beslut i 

familjeföretag förkastas.  
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer det att beskrivas vilka slutsatser som kan presenteras 

från analysen. En diskussion om det som uppdagats under arbetets gång kommer att 

presenteras och tydliggöra arbetets innebörd. Det kommer även att överläggas kring det 

etiska och sociala kring vårt ämne. Avslutningsvis kommer förslag om framtida forskning 

ges och några avslutande kommentarer sätter punkt för vår  uppsats.  

6.1 Diskussion 

Även om vår forskningen i sig inte har lagt fram någon tydlig påverkningsfaktor kring 

rationaliteten i de strategiska besluten i familjeföretag, så uppvisar enkätsvaren att SEW 

återfinns i familjeföretagen i väldigt stor omfattning. Detta innebär att vår forskning 

uppvisar samma resultat som många av de vetenskapliga artiklarna, som tidigare har 

använts i arbetet angående SEW i familjeföretag, gör. SEW och dess fem delar visar alla 

på höga värden, med vissa undantag på en del frågor, som tidigare nämnts i analysen så 

gav exempelvis SB4 något lägre resultat än övriga frågor, även frågor som handlade om 

att det skulle vara viktigt att någon familjemedlem tog över företaget i framtiden gav 

ibland något lägre resultat. Detta kan bero på saker som vi inte har undersökt och som 

skulle kunna vara intressant att titta närmare på. Det är bland annat svårt för en ung 

företagare utan barn att relatera till att det senare i livet skulle vara viktigt med att 

överlåta företaget till nästkommande generation. Familjekontroll, känslomässighet och 

identiteten med företaget visar genomgående på höga värden vilket visar på att 

familjeföretagarna anser att det är viktigt med att själva ha kontrollen och 

beslutanderätten i företaget. Samtidigt visar det på att där ofta finns en nära relation med 

leverantörer och andra intressenterna och vidare anser de sig även personligt påverkade 

av hur företaget sköter sig och att företaget påverkas av hur familjen sköter sig utanför 

arbetsplatsen.  

Familjeföretagen som deltog i studien visade även på en hög grad av rationalitet i deras 

beslutsfattande vilket tyder på att familjeföretag har en bra balans mellan SEW och 

beslutsfattande i sina företag. Tidigare forskning tyder liksom vår studie, att det finns 

många icke ekonomiska mått som är av betydelse för familjeföretag. Av det som vi 

tidigare har tagit upp och hittat rörande rationalitet och vad som påverkar rationaliteten så 

skulle dessa icke ekonomiska måtten och värderingarna skapa irrationella beslut i 

familjeföretag, därav hypotesen. Dock så blev det inte så, vilket kan bero på en rad olika 

faktorer. 
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För det första så kan naturligtvis resultaten vara fel, men det skulle även kunna vara så att 

beslutsfattarna i familjeföretagen helt enkelt tror att dessa tar rationella beslut. 

Rationalitet beskrivs tidigare i arbetet som att en beslutsfattare ska inhämta information, 

processera informationen och slutligen fatta ett så effektivt och korrekt beslut som 

möjligt. Det beskrives dock även att det kan vara psykologiska faktorer som påverkar 

beslutet likväl, att det görs psykologiska tolkningar av informationen som helt enkelt gör 

att individer fattar beslut som dessa tror är rationella. 

Rationalitet i sig blir också faktor som man kan diskutera, i vår undersökning så har 

rationella besluts per automatik handlat om att beslut ska leda till en ekonomisk vinst före 

emotionella faktorer eller faktorer inom SEW. Man skulle dock även kunna tänka sig att 

ett rationellt beslut skulle kunna fattas utan att individen söker efter en ekonomisk 

vinning. Rationella beslut skulle således kunna vara beslut som fattas för att den 

personliga vinningen i besluten ska vara så höga som möjligt, antingen via en ekonomiskt 

vinst, men även eventuellt genom en förbättring kring värdena inom SEW. 

Således skulle det kunna vara så att balansen mellan SEW och rationella strategiska 

beslut ligger i att rationaliteten bland annat härstammar från SEW. Det skulle kunna vara 

så att vid strategiska beslut eller andra större beslut som kräver informationsinsamlingar 

och värderingar att familjeföretag inte värderar handlingsalternativen i ekonomiska mått 

utan räknar in SEW. I dessa värderingar som görs är det fullt möjligt att familjeföretagen 

anser sig ta rationella beslut. Att hypotesen förkastas visar på att familjeföretag har en 

god inställning till att inhämta information för att sköta sitt företag och utveckla det på ett 

långsiktigt och framgångsrikt sätt, vilket stämmer överens med vad tidigare forskare 

menar på att familjeföretagare gör (jmr. Nordqvist, 2013, 13 december). En av de 

testpersoner som användes för att testa enkätfrågorna, nämnde bland annat, som i likhet 

med Nordqvist (2013, 13 december) handlar om ett effektivt och långsiktigt tänk i 

företag. Testpersonen lade märke till att många frågor berörde just SEW, även om han 

inte beskrev det på ett sådant sätt, han menade även på att den ekonomiska faktorn alltid 

var där, även om SEW var väldigt viktigt, han menade på att, utan en ekonomisk vinst så 

finns där inget företag att lämna över. 

6.2 Etiska och sociala aspekter 

Under vår enkätundersökningen ställdes det en rad olika frågor som berörde de etiska 

aspekterna i att äga och driva ett företag. Familjeföretag innehar en så pass stor andel av 

den svenska marknaden, 54.48 procent (Emling, 2000), att det är svårt att motivera varför 
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man skulle förbise familjeföretagen inom den etiska aspekten. Vår empiri visar dock att 

etiska aspekter ligger nära till hands för de familjeföretagen som finns i Sverige. 

I faktoranalysen kom den femte komponenten att tolkas som sociala och etiska aspekter 

hos familjeföretagen. Medelvärdet som familjeföretagen gav på de fyra frågorna som 

angavs här var 25.06 av ett totalt maxvärde på 28. Det bedöms således som att 

familjeföretag i Sverige i väldigt hög omfattning värdesätter de sociala och etiska 

aspekterna som man blir tvingas ta ställning till, när det man driver ett företag. Det har 

även blivit viktigare och viktigare att redovisa ett gott rykte, speciellt då spridningen av 

information har blivit så snabb och spridd via internet. 

I denna undersökning återfinns det dock främst mindre företag, ett genomsnitt på 16.99 

anställda per företag, uppvisas i tabell 5.6, vilket således begränsar möjligheterna till att 

kunna generalisera resultaten till samtliga familjeföretag, trotts det höga värdet som 

denna komponent ger. 

6.3 Övergripande reflektioner 

De övergripande reflektionerna under arbetets gång har varit många, inledningsvis gick vi 

in i arbetet med inställningen att vi visste vilka svar vi skulle få från 

enkätundersökningen, men när svaren började trilla in och påvisade en betydligt högre 

grad av rationalitet än vad vi tidigare förväntat oss började vi reflektera kring varför det 

var så. Naturligtvis kan det vara så som vi tidigare tagit upp i diskussionen, att 

definitionen av rationalitet möjligen var för snävt inriktad gentemot de ekonomiska 

måtten. Det kan dock även vara olika faktorer hos respondenterna som kan ha givit 

felaktiga eller förskönande svar, när man sitter och gör mätningar på avstånd, så som vid 

en enkätundersökning så är det klart att man aldrig kan vara helt säker hur en person 

tolkar en fråga eller om han vill försköna sig själv för att verka bättre. 

Även bias från oss undersökare kan vara en faktor, frågorna som ställdes för att mäta 

SEW var i stor del hämtade eller inspirerade från andra forskares arbeten, detta torde ge 

mer trovärdiga resultat, men då ingen tidigare testat de två begreppen mot varandra så 

kan måste vi själv ställa rätt frågor för att mäta rätt saker, någonting som är svårt att 

garantera. 

Utöver detta så har tidsramen för denna uppsatsen varit knapp, vilket har påverkat oss 

både gott och ont, ibland har vi kunnat fokusera mer på detaljer och ibland har vi fått 

tänka på helhetens betydelse. Att tvingas jobba effektivt och målinriktat har varit viktigt, 
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men således har det även förlorats i detaljrikedom och kring att se empirin på olika håll, 

vilket naturligtvis hade kunnat förbättra resultatet. 

6.4 Framtida forskningsförslag 

Det man således kan fokusera mer på inom framtida forskning är huruvida de olika 

indelningarna inom SEW endast påverkar en del av de olika familjeföretagen. I denna 

uppsatsen testades samtliga SEW delarna mot samtliga familjeföretag som upplevde till 

kraven i enkätundersökningen. Inför eventuell framtida forskning inom ämnet SEW bör 

en snävare population eventuellt användas. Emling (2000) är en av de forskare som 

hänvisat till att generationsväxlingen är bland det viktigaste icke finansiella måttet i 

familjeföretagen och då vår undersökning inte fokuserade på denna punkten kan detta 

vara en intressant utgångspunkt att gå vidare med. Med en utgångspunkt att fokusera på 

en snävare population och undersöka de som har en intention av att föra företaget vidare 

till nästa generation kan detta ge andra resultat än vad vår studie har kommit fram till. 

Byte av metod kan även det vara av betydelse för hur empirin kan analyseras, användning 

av intervjuer skulle kunna vara lämplig för att få en bättre förståelse för hur 

familjeföretagen återspeglas av SEW både i det dagliga och i det långsiktiga arbetet. 

6.5 Avslutande kommentarer 

De avslutande kommentarerna kring arbete blir således att även om hypotesen 

förkastades i arbetet och en negativ påverkan på de rationella strategiska besluten i 

familjeföretag inte kunde påvisas som en konsekvens av en hög grad av SEW i 

familjeföretag, så har arbetets slutsatser trotts allt bidragit till den redan komplexa 

forskningen som finns inom SEW och familjeföretag. Vi som författare till arbetet hoppas 

innerligt att arbetet kommer att inspirera andra studenter eller forskare att hitta mer 

ingående bevis för konsekvenserna av SEW i familjeföretag. Vi hoppas även att i 

framtida studier själv åter kunna bidra med ny information och ny forskning inom ämnet.  
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Bilaga 1: Missiv 

Hej! 

Vi är två studenter från högskolan i Kristianstad som just nu arbetar på vår avslutande 

uppsats inom området företagsekonomi, uppsatsen handlar om strategiska beslut i företag 

och om icke ekonomiska drivkrafter. Ert företag har blivit utvalt att delta i 

undersökningen genom ett slumpmässigt urval från databasen Retriever Business, 

mejladressen har därefter hämtats på er hemsida. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om någon av företagets ägare skulle kunna ta sig tid att 

fylla i en kort elektronisk enkät, den tar cirka 15 minuter att besvara. Svaren hade varit 

otroligt värdefulla bidrag till vår forskning och vi skulle därför vara oerhört tacksamma 

om ni avsatte lite tid för oss. Vi har även en snäv tidsplan att förhålla oss till och skulle 

således även uppskatta om svaren kom in senast den 20 maj. 

Vår handledare är Elin Smith som är universitetsadjunkt i företagsekonomi på högskolan 

i Kristianstad. 

Alla svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt och ingen kommer att kunna få ta del 

av några individuella svar från enkäten. Svaren kommer inte heller att kunna kopplas 

tillbaka till dig eller till ert företag. Ni kommer att behandlas helt anonymt i all analys och 

således även vara helt anonym i uppsatsen. 

Vid eventuella frågor kan ni kontakta oss på mejladresserna TrulsochJoel@gmail.com, 

TrulsochJoel2@gmail.com eller genom att lämna ett meddelande på sista sidan i enkäten, 

men då får ni även lämna en svarsadress för oss att svara tillbaka till. 

Enkäten nås genom att klicka på länken nedan: 

https://www.surveymonkey.com/s/LSHMLGN 

Tack så mycket för er medverkan och för er hjälp med vårt arbete! 

Vänligen 

Truls C. Bretz och Joel Holgersson  

mailto:TrulsochJoel@gmail.com
mailto:TrulsochJoel@gmail.com
https://www.surveymonkey.com/s/LSHMLGN
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Bilaga 2: Påminnelsemejl 

Hej! 

För några dagar sedan skickade vi ut en enkätundersökning till er - riktad gentemot 

familjeföretags ägare. Nu vill vi tacka alla de som redan har svarat på enkäten, 

familjeföretag och icke familjeföretag, det betyder väldigt mycket för oss och för kvalitén 

på vårt examensarbete att ni deltog. Till övriga vill vi påminna om att enkäten bara tar 

cirka 10-15  minuter att besvara, och vi skulle verkligen behöva få in svar från några 

familjeföretag till, vi har även en snäv tidsplan att förhålla oss till och skulle således även 

uppskatta om svaren kom in senast den 20 maj (23:45). Nu skickar vi således ut en 

påminnelse om samma enkät som tidigare, än en gång, tack så mycket för er medverkan. 

Vi är två studenter från högskolan i Kristianstad som just nu arbetar på vår avslutande 

uppsats inom området företagsekonomi, uppsatsen handlar om strategiska beslut i företag 

och om icke ekonomiska drivkrafter. Ert företag har blivit utvalt att delta i 

undersökningen genom ett slumpmässigt urval från databasen Retriever Business, 

mejladressen har därefter hämtats på er hemsida. 

Vår handledare är Elin Smith som är universitetsadjunkt i företagsekonomi på högskolan 

i Kristianstad. 

Alla svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt och ingen kommer att kunna få ta del 

av några individuella svar från enkäten. Svaren kommer inte heller att kunna kopplas 

tillbaka till dig eller till ert företag. Ni kommer att behandlas helt anonymt i all analys och 

således även vara helt anonym i uppsatsen. 

Vid eventuella frågor kan ni kontakta oss på mejladresserna TrulsochJoel@gmail.com, 

TrulsochJoel2@gmail.com eller genom att lämna ett meddelande på sista sidan i enkäten, 

men då får ni även lämna en svarsadress för oss att svara tillbaka till. 

Enkäten nås genom att klicka på länken nedan: 

https://www.surveymonkey.com/s/LSHMLGN 

Tack så mycket för er medverkan och för er hjälp med vårt arbete! 

Vänligen 

Truls C. Bretz och Joel Holgersson  

mailto:TrulsochJoel@gmail.com
mailto:TrulsochJoel@gmail.com
https://www.surveymonkey.com/s/LSHMLGN
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Bilaga 3: Enkät 
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Bilaga 4: Spearman's rho 1 

  

FK1 FK2 FK3 FK4 FK5 ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 KÄ1 KÄ2 KÄ3 KÄ4 G1 G2 G3

FK1

FK2 .525**

FK3 .482** .416**

FK4 .429** .266* .459**

FK5 .073 .025 .079 .266*

ID1 .374** .279** .644** .379** .000

ID2 .367** .302** .411** .457** .149 .445**

ID3 .209† .209† .351** .397** .309** .418** .396**

ID4 .270* .196† .355** .436** .256* .459** .648** .595**

ID5 .278** .109 .355** .516** .342** .331** .480** .526** .662**

SB1 .182† .030 .211† .179 .150 .355** .275* .309** .168 .334**

SB2 .123 .130 .261* .094 .094 .300** .039 .115 .064 .088 .198†

SB3 .037 .078 .097 .097 .189† .350** .210† .180† .050 .151 .328** .281**

SB4 .199† .021 .097 .013 .005 .221* .175 .085 .210† .231* .415** .078 .040

SB5 .263* .113 .330** .378** .264* .419** .376** .287** .246* .378** .260* .281** .443** .140

SB6 .003 .020 .022 .027 .002 .163 .177 .178 .052 .021 .139 .250* .338** .126 .293**

SB7 .204† .144 .183† .288** .144 .289** .248* .292** .389** .510** .380** .182† .014 .293** .262* .014

SB8 .206† .187† .202† .152 .103 .339** .283** .271* .226* .192† .213* .248* .554** .040 .471** .089 .043

KÄ1 .447** .428** .506** .495** .158 .614** .343** .462** .491** .516** .308** .195† .196† .229* .394** .047 .405** .274*

KÄ2 .292** .153 .421** .487** .128 .484** .402** .387** .348** .550** .413** .250* .486** .223* .537** .045 .410** .415** .542**

KÄ3 .144 .052 .198† .192† .116 .203† .169 .135 .171 .506** .201† .046 .050 .221* .141 .093 .377** .034 .235* .300**

KÄ4 .378** .223* .521** .502** .199† .591** .419** .484** .443** .523** .284** .239* .331** .279** .363** .013 .374** .223* .604** .527** .400**

G1 .134 .173 .276** .244* .272* .378** .355** .389** .337** .478** .208† .067 .133 .269* .173 .100 .367** .097 .440** .305** .467** .457**

G2 .169 .171 .223* .396** .066 .293** .436** .355** .428** .374** .314** .175 .134 .129 .269* .211† .361** .125 .348** .378** .242* .333** .210†

G3 .001 .061 .122 .083 .096 .209† .152 .168 .133 .062 .167 .090 .211† .035 .296** .029 .068 .348** .215* .224* .190† .090 .265* .147

Korrelationssignifikans: *=0.05; **=0.01; †=0.1
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Bilaga 5: Spearman's rho 2 

 

Komp. 1 Komp. 2 Komp. 3 Komp. 4 Komp. 5 Komp. 6 Komp. 7 Komp. 8 Strat. B. Magk. Anställ. Utb.

Komponent 1

Komponent 2 .040

Komponent 3 .009 .037

Komponent 4 .136 .048 .030

Komponent 5 .040 .086 .080 .051

Komponent 6 .058 .034 .133 .081 .015

Komponent 7 .008 .049 .054 .045 .080 .040

Komponent 8 .072 .040 .156 .086 .010 .077 .090

Strat. Beslut verktyg .217* .052 .074 .214* .379** .166 .169 .055

Magkänsla .116 .204† .249* .170 .121 .258* .089 .031 .032

Antal anställda .244* .044 .152 .062 .198† .096 .297** .033 .041 .122

Utbildning .188† .040 .020 .194† .009 .168 .008 .195† .133 .075 .050

Korrelationssignifikans: *=0.05; **=0.01; †=0.1


