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Titel: Behind Socioemotional wealth - vad påverkar familjeföretag vid 

rekryteringsbeslut 

 

Bakgrund: Familjeföretag är en av de mest förekommande företagsformen i världen 

och är ett mycket populärt forskningsområde. Familjeföretags beteende skiljer sig från 

dess konkurrenter då de utöver finansiella mål även försöker uppfylla icke-finansiella 

mål. Detta fenomen har kommit att förklarats utifrån teorin om Socioemotional wealth, 

SEW. SEW syftar till att fånga de affektiva värden som ägarfamiljen i ett familjeföretag 

agerar utifrån. Ett av SEWs underliggande antagande är att ägarfamiljen vill behålla 

företaget inom familjen och kunna erbjuda familjemedlemmar arbete i företaget.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur och vilka socioemotionella faktorer 

som reflekteras i familjeföretags beslut i rekryteringen till dess top management team 

Metod: Familjeföretagens socioemotionella värden mäts med FIBER-skalan. För att 

samla in information användes en enkätundersökning. Enkäten skickades till mindre 

privatägda företag i Sverige. 157 svar mottogs och utifrån dessa genomfördes studiens 

empiriska analys. 

Resultat/Slutsats 

Studiens resultat indikerar på att familjemedlemmars association med företaget samt 

beslutsfattande under påverkan av känslor är de två faktorer som främst påverkar 

andelen familjemedlemmar i familjeföretags top management team. Resultatet indikerar 

att FIBER-skalan inte är det mest optimala verktyget för att mäta SEW. Studien 

erbjuder framtida forskare PARCD vilket är ettt mer precist mått för att mäta SEW i 

mindre privatägda företag i en svensk kontext.  
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Titel: Behind Socioemotional wealth – what affects family firms in recruitment decision 

 

Background: Family owned businesses is the most common business form in the world 

and family firms as a field of research have become increasingly popular. These 

companies behave differently to non-family companies whereas their competition have 

their eyes on the bottom line family firms tends to pursue non-financial goals. This 

phenomena have lately been explain with socioemotional wealth, SEW. One of SEW’s 

underlying assumption is for the family to keep control over the firm and be able to 

offer family members an opportunity to work for the firm.  

 

Purpose: The purpose of this study is to examine how and what socioemotional factors 

are reflected in family owned-businesses recruitment to their top management teams.  

 

Method: The family owned-businesses socioemotional wealth were measured by the 

FIBER-scale. To gather information a survey study was made which were sent to 

smaller privately owned companies in Sweden. 157 complete answers were received on 

which the empirical analysis was conducted.  

 

Results/Conclusion: The study’s result indicates that association of family members  

and the firm together with decision making affected by emotions are the two main 

factors that affect the proportion of family members in the TMT. Furthermore, results 

show that the FIBER-scale might not be the optimal way of measuring SEW. This study 

therefore provide future researchers with an adjusted measurement called PARCD 

which gives its user a more accurate tool to measure SEW in smaller privately owned 

family firms in a Swedish context. 



  
 

5 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................................ 7 
1.1 BAKGRUND .......................................................................................................................... 7 
1.2 PROBLEMDISKUSSION .......................................................................................................... 9 
1.3 PROBLEMFORMULERING .................................................................................................... 13 
1.4 SYFTE ................................................................................................................................. 14 
1.5 DISPOSITION ....................................................................................................................... 14 

2. METOD .................................................................................................................................. 16 
2.1 VAL AV TEORI OCH LITTERATUR ....................................................................................... 16 
2.2 FORSKNINGSANSATS .......................................................................................................... 18 

3. TEORETISK REFERENSRAM .......................................................................................... 20 
3.1 SOCIOEMOTIONAL WEALTH ............................................................................................... 20 
3.2 STEWARDSHIPTEROIN ........................................................................................................ 21 
3.3 SOCIAL IDENTITY THEORY ................................................................................................. 23 
3.4 FIBER ................................................................................................................................ 24 

3.4.1 Familjens kontroll och inflytande .............................................................................. 25 
3.4.2 Familjens identifikation med företaget ...................................................................... 26 
3.4.3 Socialt bindande band ................................................................................................ 27 
3.4.4 Känslomässig relationer mellan familjemedlemmar ................................................. 28 
3.4.5 Intention till generationsväxling ................................................................................ 29 

3.5 PÅVERKANDE FAKTORER VID REKRYTERING .................................................................... 30 
3.6 INTERN KOMPETENS ........................................................................................................... 31 
3.7 MODERERANDE VARIABLER .............................................................................................. 32 

3.7.1 Företagets storlek ....................................................................................................... 33 
3.7.2 Företagets generationsskede ...................................................................................... 34 

3.8 SAMMANFATTNING AV HYPOTESER .................................................................................. 37 
4. EMPIRISK METOD ............................................................................................................. 38 

4.1 UNDERSÖKNINGSMETOD ................................................................................................... 38 
4.2 UNDERSÖKNINGSDESIGN ................................................................................................... 39 
4.3 INSAMLINGSMETOD ........................................................................................................... 41 

4.3.1 Enkätutformning ......................................................................................................... 41 
4.3.2 Pilotintervjuer ............................................................................................................ 43 

4.4 OPERATIONALISERING ....................................................................................................... 44 
4.4.1 Familjeföretag ............................................................................................................ 44 
4.4.2 Beroende variabel ...................................................................................................... 45 
4.4.3 Oberoende variabler .................................................................................................. 46 
4.4.4 Modererande variabler .............................................................................................. 49 
4.4.4.1 Alternativa modererande faktorer ........................................................................... 51 
4.4.5 Kontrollvariabler ....................................................................................................... 51 
4.4.5.1 Alternativa kontrollvariabler .................................................................................. 55 

4.5 URVAL OCH BORTFALLSANALYS ...................................................................................... 55 
4.6 ETISKA BEAKTANDE .......................................................................................................... 58 
4.7 METODKRITIK .................................................................................................................... 59 

5. EMPIRISKT RESULTAT .................................................................................................... 61 
5.1 BESKRIVANDE DATA .......................................................................................................... 61 

5.1.1 Familjeföretag ............................................................................................................ 61 
5.1.2 Beroende variabel ...................................................................................................... 62 
5.1.3 Oberoende variabler .................................................................................................. 63 
5.1.4 Kontrollvariabler ....................................................................................................... 68 
5.1.5 Moderarande variabler .............................................................................................. 69 

5.2 CRONBACHS ALPHA ........................................................................................................... 71 
5.3 SAMVARIATION MELLAN BAKOMLIGGANDE FAKTORER ................................................... 71 

5.3.1 Faktoranalys .............................................................................................................. 71 



  
 

6 

5.4 KORRELATION- & REGRESSIONANALYS ............................................................................ 75 
5.4.1 Korrelationsanalys ..................................................................................................... 75 
5.4.2 Mulitvariata analyser ................................................................................................. 77 
5.4.2.1 Regressionanalys, FIBER ....................................................................................... 77 
5.4.2.2 Regressionsanalys, Intresse och kompetens hos framtida generationer ................. 79 
5.4.2.3 Regressionsanalys med modererande variabler, FIBER ........................................ 79 
5.4.2.4 Regressionsanalys av faktorerna PARCD .............................................................. 80 
5.4.2.5 Regressionsanalys med modererande variabler,  PARCD ..................................... 81 

6. EMPIRISK ANALYS ............................................................................................................ 83 
6.1 INLEDANDE DISKUSSION .................................................................................................... 83 
6.2 ANALYS AV FIBERS REI ............................................................................................... 83 

6.2.1 I, Familjens identifikation med företaget ................................................................... 83 
6.2.2  E, Känslomässig tillgivenheten mellan familjemedlemmar ...................................... 85 
6.2.3 R, Familjens intention till generationsväxling inom familjen .................................... 86 
6.2.4 Familjens kontroll och inflytande (F) och socialt bindande band (B) ....................... 87 
6.2.5 Kommande generationers intresse och kompetens .................................................... 89 
6.2.6 Modererande variabler .............................................................................................. 90 
6.2.7 PARCD ....................................................................................................................... 91 
6.2.8 Externa styrelseledamöter .......................................................................................... 94 
6.2.9 Sammanfattning av hypoteser .................................................................................... 95 

7. SLUTSATS ............................................................................................................................. 96 
7.1 SLUTSATSER ....................................................................................................................... 96 
7.2 TEORTISKA IMPLIKATIONER .............................................................................................. 98 
7.3 PRAKTISKA IMPLIKATIONER .............................................................................................. 99 
7.4 METODOLOGISKA IMPLIKATIONER .................................................................................... 99 
7.5 EMPIRISKA IMPLIKATIONER ............................................................................................. 100 
7.6 SAMHÄLLSIMPLIKATIONER .............................................................................................. 100 
7.7 BEGRÄNSNINGAR ............................................................................................................. 101 
7.8 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING ............................................................................. 102 

8. REFERENSER ..................................................................................................................... 104 
 
  



  
 

7 

1. Inledning 
 
Kapitlet inleds med en redogörelse för företagsformen familjeföretag, hur 

familjeföretag skiljer sig från andra företag samt vad som påverkar dem vid strategiska 

beslut. Vidare diskuteras rekrytering i familjeföretag och hur dessa styrs av familjens 

icke-finansiella målsättning.  

 
1.1 Bakgrund 

Intresset kring familjeföretag är mycket stort och forskningen kring ämnet har fått ett 

genomslag de senaste åren. Familjeföretag är idag den ledande företagsformen i världen 

(Sharma, Chrisman & Gersick 2012) och de spelar en stor roll i Sveriges näringsliv då 

de uppskattas stå för över 25% av Sveriges BNP (Bjuggren, Johansson & Sjögren 

2011). Det finns ingen allmängiltig definition för begreppet familjeföretag. Denna 

studie definierar familjeföretag som företag vilka anser sig vara familjeföretag samt om 

en familj äger minst 50% av rösterna i företaget. Det finns många exempel på 

framgångsrika familjeföretag. Tre svenska exempel är Spendrups, H&M och Investor 

vilka alla är framgångsrika familjeföretag som fortfarande styrs av familjemedlemmar i 

olika generationer. Även USA och EU är starkt influerade av familjeföretag. På den 

amerikanska börsen S&P 500 är en tredjedel av de listade företagen ägda eller 

kontrollerade av ägarfamiljen vilket kan jämföras med Tyskland och Frankrike där 40% 

av de 250 största företagen kan klassificeras som familjeföretag (McKinsey 2010).   

 

Jensen och Meckling (1976) menar att ett företags syfte är att maximera vinsten till 

förmån för dess aktieägare. Vidare antas både ägare och ledning agera opportunistiskt 

vid beslusfattande i företaget (Jensen & Meckling 1976). Familjeföretag skiljer sig mot 

detta antagande då de har annorlunda målsättningar och strävar efter icke-finansiella 

mål vilket syftar till att främja familjens personliga intressen (Gomez-Mejia, Cruz, 

Berrone & De Castro, 2011). Det innebär att de även ser till vilka emotionella värden 

företaget kan ge familjen förutom de rent finansiella värdena (Gomez-Mejia et al 2011). 

Rouses (1997) förklarar dessa icke-finansiella mål utifrån en tre-cirkels modell vilken 

utgår från tre integrerade cirklar: ägarskap, familjen och företaget. Integrationen mellan 

dessa faktorer ger upphov till familjeföretags beteende och målsättningar (Rouses, 

1997).  
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De icke-finansiella mål som präglar familjeföretag har inom senare forskning kommit 

att förklaras med begreppet Socioemotional Wealth, SEW. SEW är de faktorer som 

särskiljer ett familjeföretag och dess handlingar från andra företag (Gomez-Mejia, 

Haynes, Nunez-Nickel, Jacobsen & Moyana-Fuentes 2007; Gomez-Mejia et al. 2011). 

Det innebär att den nytta familjen får av att äga företag är vad som är viktigt för 

familjen och dess ägare (Gomez-Mejia et al. 2007). Den upplevda nyttan ökar eller 

minskar på grund av flera faktorer. En av dessa faktorer är möjligheten att erbjuda 

familjemedlemmar chansen att arbeta i, och föra företaget vidare (Gomez-Mejia et al. 

2011). Kritik kan riktas mot SEW då det visats vara svårt att operationalisera 

ägarfamiljers affektion till företag vilket gör SEW till ett komplext koncept.  

 

Valet av ledare har stor inverkan i familjeföretag då det påverkar familjens SEW 

(Haynes et al. 2007). För ett familjeföretag kan det vara svårt att hitta rätt kandidat inom 

familjen till dess ledningsgrupp då familjemedlemmar inte alltid besitter de kvaliteér 

som önskas eller krävs av en företagsledare (Gomez-Mejia, Cruz, Berrone & De Castro, 

2011). Tidigare forskning visar att det i familjeföretag sällan uppmuntras att ge ansvar 

till utomstående individer och att de istället rekryterar familjemedlemmar till företagets 

ledningsgrupp för att behålla kontroll inom familjen (Kets de Vries, 1993). En externt 

rekryterad ledare förväntas att påverka familjens SEW negativt oavsett om den externa 

individen kan ge företaget värdefulla erfarenheter och kunskap (Berrone, Cruz & 

Gomez-Mejia, 2012). Även om familjeföretag inte gärna delar med sig av ansvar så 

menar Chua, Chrisman och Sharma (2003) att dessa företag bör ta vara på de 

utomstående individerna i företaget då deras perspektiv och erfarenhet från tidigare 

arbetsplatser kan hjälpa företaget att prestera bättre.  

 

PWCs (2014) undersökning visar att majoriteten av familjeföretag föredrar att överlåta 

företaget till kommande generationer. Om det saknas en lämplig familjemedlem, kan 

familjen  tänka sig att rekrytera externa individer till att leda företaget och behålla 

ägandet inom familjen istället för att sälja företaget (PWC, 2014; De Massis et.al  2008; 

Martin, Gomez-Mejia & Wiseman 2013). När familjeföretag ställs inför beslut om val 

av efterträdare blir deras icke-finansiella målsättningar och bevarandet av familjens 

SEW viktiga faktorer vilket påverkar företagets val av kandidat till dess top 

management team, TMT (Yi-Min Chen et al. 2016). TMT definieras i denna studie som 
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de verkställande chefer som har en direkt påverkan på formuleringen av företagets 

strategi. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Hambrick & Mason (1984) argumenterar för att ett företags resultat och prestation är en 

direkt produkt av dess TMT vilket gör rekryteringen till en viktig fråga för företag. 

Rekryteringen av ett familjeföretags TMT påverkar familjens nivå av SEW och är 

därmed direkt avgörande för familjeföretags framtid och prestation (Cabrera-Suárez & 

Martín-Santanas 2013). Ett företags TMT har en stor kontroll över de strategiska 

besluten och deras attityd påverkar rekryteringen till att antingen leda till en extern eller 

intern rekrytering  (De Massis et.al 2008; Le Breton-Miller et al. 2004; Davis & 

Harveston 1998). Med en intern rekrytering menas att en familjemedlem inom 

ägarfamiljen rekryteras till en viss position i familjeföretaget. En viktig del i familjens 

bevarande av SEW är dess nivå av kontroll och inflytande över företaget vilket påverkas 

av andelen familjemedlemmar i företagets TMT (Berrone et al. 2012).  

 

Ett av familjens viktigaste kriterium vid strategiska beslut är att bevara familjens SEW 

(Gomez-Mejia et al. 2007). En hög nivå av SEW upplevs som positivt av familjen 

(Cannella, Jones & Withers 2015). Berrone et al. (2012) menar att familjen uppnår en 

hög nivå av SEW genom att påverka de bakomliggande faktorerna i SEW. De 

dimensioner som stärker familjens SEW är; en hög nivå av kontroll och inflytande, en 

stark identifikation mellan familjen och företaget, ett stort socialt engagemang med 

företagets omgivning samt en intention till att företaget ska föras vidare inom familjen 

(Berrone et al 2012). Morgana och Gomez-Mejia (2014) visar i likhet med Berrone et 

al. (2012) att dimensionerna bakom SEW gör att känslor och emotionella värden spelar 

en större roll i familjeföretag än i andra företag. Det påverkar företags strategiska beslut, 

likt de beslut om rekrytering till företags TMT.  

 

En central del av de icke-finansiella målen innefattar familjeföretags möjliga succession 

inom familjen (Gomez-Mejia et al. 2007) vilket har en stor inverkan på bolagets 

strategiska beslutsfattande. Det är oundvikligt för ett företag att med tiden utsättas för 

förändring i dess ledande positioner. För familjeföretag är det en särskilt kritisk tidpunkt 

då en del i definitionen av familjeföretag innehåller kriteriet att kommande generationer 
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ska ta över och arbeta i verksamheten (Chua, Chrisman, & Bergiel, 2009). Vidare är det 

få företag som har planerat hur en succession ska genomföras i företaget. En 

undersökning från PWC (2014) med svar från över 2400 familjeföretag visar att endast 

16% av familjeföretag har en plan över hur deras succession ska genomföras och vem 

som ska leda företaget i framtiden. Le Breton-Miller, Miller och Steier (2004) menar att 

välja och ta hand om sina efterträdare är ett av de viktigaste beslut som ett 

familjeföretag behöver ta för att säkra företagets överlevnad.   

 

Historien har visat att familjeföretag ofta möter problem vid genomförande av 

generationsväxlingar (Ward 1987). Ward (1987) menar att endast en tredjedel av 

familjeföretag lyckas med sin första generationsväxling och ännu färre lyckas med 

ytterligare generationsväxlingar. En av anledningarna bakom familjeföretags 

misslyckande vid generationsväxlingar antas bero på en ohälsosam syskonrivalitet och 

konflikter inom familjen (Avloniti, Iatridou, Kalousis & Vozikis 2014). För att lyckas 

med att genomföra en framgångsrik generationsväxling i familjeföretag menar Le 

Brenton-Miller och Miller (2015) att goda relationer inom ägarfamiljen spelar en viktig 

roll då det påverkar kommande generationers vilja att ta över företaget. En sämre 

relation till en eller båda föräldrarna minskar chanserna för att kommande generationer 

ska vilja att ta till sig den information och det engagemang kring företaget vilket 

föräldrarna ofta försöker förmedla (Le Brenton-Miller & Miller 2015). Det engagemang 

som familjemedlemmarna har utvecklat genom sin delaktighet i företaget ger dem ofta 

goda förvaltaregenskaper vilket inom forskningen benämns som stewardship (Davis, 

Schoorman & Donaldson 1997). Ovanstående visar i likhet med vad Berrone et al. 

(2012) kom fram till, att sociala band mellan familjemedlemmarna är en av de 

dimensioner som påverkar familjens bevarande av SEW.  

 

Vid beslut gällande rekrytering av familjeföretags TMT finns det enligt Chrisman och 

Holt (2016) en vilja att behålla kontroll över företaget inom familjen istället för att 

rekrytera ledare externt. Detta beteende återfinns både vid succession av den föregående 

generationen och vid nyrekrytering till företagets TMT. Forskning visar att 

familjeföretag ofta rekryterar familjemedlemmar till dess ledande positioner för att 

bevara familjens inflytande och kontroll över företaget då det väntas påverka familjens 

SEW positivt (Berrone et al. 2012; Kets de Vries 1993). Detta menar Gomez-Mejia et al 

(2011) kan leda till att familjeföretag inte fattar ekonomiskt rationella beslut utan 



  
 

11 

anställer familjemedlemmar med bristande erfarenhet av företagsstyrning. Att 

familjeföretag väljer att rekrytera internt behöver inte betyda att de väljer ett mindre 

kompetent alternativ. Familjemedlemmar har ofta en större förståelse för den 

företagskultur och den strategi som familjen förespråkar då de har blivit fostrade och 

utbildade i företaget (Brenton-Miller och Miller 2015). Flera stora företag, bland annat 

H&M, har förklarat sitt beslut om att behålla styrandet av företaget inom familjen på 

dessa grunder. Karl-Johan Persson valdes att efterträda Stefan Persson då hans 

förståelse för företaget ansågs oumbärlig för företaget  (H&M, 2009).  

 

Då familjeföretag arbetar för att bevara SEW kan det lätt uppfattas som att det vid 

företagets generationsväxling och nyrekrytering inom dess TMT endast fokuseras på 

kandidater inom familjen. Fang, Memili, Chrisman och Penney (2016) menar dock att 

ett familjeföretags beslut om vem som ska leda företaget inte enbart påverkas av 

bevarandet av SEW utan kan ses som en “trade-off” mellan SEW och den potentiellt 

högre utvecklingen som kan nås med en externt rekryterad ledare. Vidare menar de att 

familjeföretag antas välja det alternativ som maximerar deras nytta mellan bevarande av 

SEW och en högre finansiell utveckling (Fang et al. 2016).  

 

Alternativet att anställa en extern kandidat förväntas påverkas av den kontext företag 

befinner sig i. Exempelvis påverkar den bransch företaget verkar i dess 

rekryteringsbeslut. Familjeföretag som verkar i en bransch med en låg 

informationsasymmetri har en högre benägenhet att anställa utomstående individer då 

övervakning i dessa branscher inte är lika kostsamt för företaget (Fang et al. 2016). En 

annan faktor som påverkar SEW och även valet av ledare är antalet aktiva 

familjemedlemmar som arbetar i företaget. Aktiva familjemedlemmar bidrar till att 

bevara nivån av SEW samtidigt som det ger ett större urval med potentiella kandidater 

med erfarenhet i företaget från vilka ägaren kan välja den mest passande kandidaten till 

en ledande position (Basco & Calabro 2016).  

 

Att rekrytera familjemedlemmar för att bevara SEW kan även påverka företag 

negativt.  Morgan och Gomez-Mejia (2014) menar att strategiska beslut i familjeföretag 

ofta är känsloladdade och att detta kan påverka familjeföretaget både positivt och 

negativt. Nepotism inom familjen, där familjemedlemmar rekryteras till företagets 

ledande positioner, bevarar familjens SEW men kan samtidigt föra med sig negativa 
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konsekvenser (Berrone et al. 2012). När företag väljer familjemedlemmar till dess TMT 

kan de gå miste om viktig kunskap samt skapa ett missnöje bland de anställda som anser 

sig blivit förbisedda och mer kvalificerade än familjemedlemmarna (Morgan & Gomez-

Mejia 2014). Gallo and Vilaseca (1998) har tittat på olika kompositioner i 

familjeföretags TMT och argumenterar för att en internt rekryterad ekonomichef 

resulterar i att familjens SEW bevaras bättre men i likhet med Simseks (2007) anser de 

att en externt rekryterad ekonomichef tenderar att medföra bättre finansiella resultat. 

 

Resultat från tidigare forskning visar att familjeföretag ser generationsväxlingen i 

företaget som ett av deras största problem (Chua, Chrisman & Sharma 2003; Ward 

1987). Därmed anses det intressant att undersöka vilka och hur de olika dimensionerna 

bakom SEW reflekteras i företags beslut när de väljer att rekrytera till TMT-positioner. 

Detta för att se om det finns någon specifik dimension av SEW som i större utsträckning 

resulterar i ett visst utfall. Tidigare forskning kring familjeföretaga rekrytering har 

fokuserat på hur rekryteringen förändras vid en specifik situation samt hur SEW som 

helhet påverkar beslutet istället för att identifiera de bakomliggande dimensionerna i 

SEW (Fang et al. 2016; Basco och Calabro 2016). 

 

Fang et al. (2016) förklarar i sin studie hur familjeföretags beteende vid rekrytering 

förändras på grund av dess storlek. Fang et al. (2016) eftersöker i framtida studier att 

variabler som tidigare ofta har använts som kontrollvariabler, likt storlek på företaget, 

ska testas som moderatorer även på andra delar av SEW då dessa kan ha oanad effekt på 

familjeföretagens beslut.  

 

Basco och Calabro (2016) genomförde sin studie där de undersökte vem grundaren av 

familjeföretag ville skulle ta över företaget när denne pensionerar sig. Studien utgick 

från företagets utveckling och i vilket skede företagen befann sig i. I studien använde 

forskarna sig av ett fåtal parametrar som antas påverka SEW och företagens strategiska 

beslut. De använde sig inte av alla bakomliggande dimensioner av SEW vilket de ansåg 

vara en av artikelns stora begränsningar. Därav efterfrågade Basco och Calabros (2016) 

att framtida forskning skulle ta SEW och dess dimensioner i beaktning vid forskning 

kring familjeföretags rekryteringsprocess då de antog att SEW skulle påverka detta 

beslut vilket är ett av denna studiens grundläggande antagande. 
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Denna studie väntas fylla ett teoretisk gap då den syftar till att identifiera de mest 

framträdande dimensionerna bakom SEW som påverkar familjeföretags 

rekryteringsbeslut. Vidare ska specifika förändringar i företagets kontext och dess 

påverkan på rekryteringsbeslut undersökas. Tidigare har omfattande forskning bedrivits 

om varför familjeföretag väljer att rekrytera externa ledamöter till dess styrelse samt 

rekrytering av VD (Minichilli, Nordqvist, Corbetta & Amore 2014; Chen, Liu, Yang & 

Chen 2016; Voordeckers, Van Gils & Van den Heuvel 2007; Ansari, Goergen & Mira 

2014; Schultze et al, 2001; Anderson & Reeb, 2004; Ansari et.al, 2014). Dessa studier 

har inte tittat på vilka specifika dimensioner bakom SEW som påverkar 

rekryteringsbeslut vilket blir ett av denna studies främsta teoretiska bidrag.  

 

Vidare menar Brundin, Johansson, Johannisson, Melin och Nordqvist (2012) samt 

Berrone et al. (2012) att familjeföretag föredrar att anställa familjemedlemmar till dess 

VD-position då de förväntas behålla företagets kultur. Utifrån detta antagande anses det 

intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar rekrytering till företags TMT och 

inte bara till VD-position. Detta då de förväntas bidra med olika högt symboliskt värde 

för ägarfamiljen. Att de tillför olika symboliskt värde stärker tidigare studier vilka visar 

att familjeföretag tenderar till att anställa familjemedlemmar som VD för att bevara 

identifikationen mellan företaget och familjen (Gomez-Mejia et al. 2011). Det gör att 

denna studie fyller ytterligare en teoretisk kunskapslucka där den ämnar att se till 

rekrytering till företags TMT och inte endast rekrytering till företags VD-position.  

 

Studiens praktiska bidrag förväntas ge familjeföretag möjligheten att kunna rannsaka 

sig själva och förstå hur och vilka faktorer som påverkar dem i deras strategiska beslut. 

Beslut likt de om rekrytering av individer till företagets top management team. Det kan 

hjälpa dem att förstärka eller försvaga specifika faktorer för att utveckla företaget efter 

ägarfamiljens önskemål. Förhoppningen är att studien ska resultera i bättre framtida 

beslutsunderlag för familjeföretag som står inför ett rekryteringsbelsut till dess TMT.  

 

1.3 Problemformulering 
Hur reflekteras olika faktorer av Socioemotional Wealth i familjeföretagens beslut vid 

rekrytering av deras top management team?  
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur och vilka socioemotionella faktorer som 

reflekteras i familjeföretags beslut i rekryteringen till dess top management team. 

 

1.5 Disposition 
 

Kapitel 1: Inledning 

Inledningsvis redogörs för familjeföretag, dess påverkan på näringslivet och dess 

särskilda målsättningar. Studiens undersökningsområde, rekrytering till familjeföretags 

top management team, presenteras och varför detta är intressant att studera vilket 

mynnar ut i en problemformulering samt studiens syfte.  

 

Kapitel 2: Metod 

Kapitlet inleds med en redogörelse av studiens teoretiska utgångspunkter; 

Socioemotional Wealth, Stewardshipteorin, Social identity-teorin samt 

Resursberoendeteorin. Därefter diskuteras studiens forskningsansats där ett deduktivt 

tillvägagångssätt har tillämpats med tidigare forskning och teori som grund för studiens 

genomförande. Även alternativa forskningsansatser diskuteras. 

 

Kapitel 3: Teoretisk Referensram 

I kapitlet ges en mer genomgående presentation av studiens teoretiska referensram. Det 

presenteras även argument för de formulerade hypoteserna i samband med teorierna. 

Teorierna används till att förklara vilka socioemotionella faktorer som är mest 

framträdande vid rekryteringen till familjeföretagens TMT samt hur de påverkar 

rekryteringsbesluten. Kapitlet avslutas med en sammanställning av hypoteserna.  

 

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt vid genomförandet av den 

kvantitativa undersökningen samt studiens enkätundersökning. Vidare redogörs för 

studien pilotundersökning, samt urval och bortfallsanalys. Därefter presenteras 

operationalisering av studiens variabler, följt av etiska beaktanden och metodkritik. 
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Kapitel 5 Empiriskt Resultat 

I kapitlet presenteras resultaten från de statistiska testerna utifrån studiens insamlade 

empiri. Empirin testas med korrelations- samt regressionstester. Vidare skapas 

alternativa mått för att operationalisera SEW. 

 

Kapitel 6 Empirisk analys 

Kapitlet behandlar analyser samt diskussioner från de empiriska resultaten. I kapitlet 

accepteras och förkastas de formulerade hypoteserna. Vidare förs en diskussion kring 

resultatets utfall. 

 

Kapitel 7 Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som framkommit utifrån analys av 

studiens empiriska resultat vilket diskuteras utifrån studiens syfte samt tidigare 

forskning. Avslutningsvis diskuteras studiens implikationer och begränsningar innan 

förslag till vidare forsknings presenteras.   
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras de teorier och den litteratur som ligger till grund för studien. 

Dessa följs sedan av en diskussion av studiens deduktiva forskningsansats vilken ställs i 

förhållande till alternativa forskningsansatser.  

 

2.1 Val av teori och litteratur 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och vilka socioemotionella faktorer som 

reflekteras i familjeföretags beslut i rekryteringen till dess top management team. För att 

uppnå syftet använder studien existerande teori och litteratur inom forskning kring 

familjeföretag. Med dessa teorier identifieras olika faktorer som antas påverkar företags 

strategiska beslut vilka sedan ligger som grund för studiens hypoteser. Denna studie 

utgår i huvudsak från fyra teorier vilka anses vara väsentliga för att uppnå syftet; 

Socioemotional wealth, Stewardshipteorin, Social identity-teorin samt 

Resursberoendeteorin. 

 

Familjeföretags särskilda beteende behandlas utifrån teorin om Socioemotional Wealth 

(SEW) vilken förklarar familjeföretags beteende i olika situationer och vid strategiskt 

beslutsfattande (Gomez-Mejia et al. 2007).  SEW anses relevant då denna teori 

behandlar de underliggande faktorer som reflekteras i hur familjeföretag fattar de 

strategiska beslut som studien ämnar att undersöka (Berrone et al. 2012). Med 

forskningen kring SEW kan redan framtagna mått om familjeföretags karaktär och 

beteende tillämpas. Det gör att inga nya mått behöver skapas för att fånga vad som 

påverkar strategiska beslut i familjeföretag. Teorin om Socioemotional Wealth kommer 

att bidra med identifiering av de faktorer som är mest framträdande vid familjeföretags 

beslut vid rekrytering till dess top management team.  

 

Känslomässiga relationer familjemedlemmarna emellan är en del av SEW (Berrone et.al 

2012). För att förklara hur detta påverkar beslut vid rekrytering av TMT anses 

Stewardshipteorin lämplig. Det eftersom den tillämpas för att förklara hur 

familjeföretag kan skapa förutsättningar för en intern succession. Familjeföretags 

företrädare antas ofta agera likt stewards och försöker genom detta beteende föra vidare 

företagets kultur och värderingar till kommande generationer (Arregle, Hitt, Sirmon & 

Very 2007). Då familjeföretag ofta arbetar utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv 
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skapas goda förutsättningar för att familjemedlemmar blir intresserade av att arbeta i 

företaget. Dessa förutsättningar förväntas bevara familjens SEW (Donaldson 1990). 

Stewardshipteorin syftar att förklara vem företaget väljer till dess TMT då existerande 

teori menar att familjeföretag är mer måna om företaget än aktieägares utdelning 

(Gomez-Mejia et al. 2007; Berrone et al. 2012).   

 

För att förklara olika individers sociala identifikation med företaget och deras beteende i 

sociala konstruktioner tillämpas Social identity-teorin. Tajfel och Turner (1979) menar 

att det finns en länk mellan en individs identitet och dess “medlemskap” i en grupp. En 

social identitet kan sägas vara en individs uppfattning om vem den är vilket baseras på 

den grupp de ingår i (Tajfel & Turner 1979). Denna teori har i tidigare forskning 

applicerats på familjeföretag för att förklara hur familjemedlemmar baserar sin identitet 

utifrån sitt medlemskap i familjeföretaget (Deephouse & Jaskiewicz 2013; Shepherd & 

Haynie 2009; Zellweger, Eddleston & Kellermanns 2010). Boers och Nordqvist (2012) 

menar att det går att se på familjeföretag som två institutioner, familjen och företaget, 

som båda har olika identiteter. Därmed går det att argumentera för att familjeföretags 

icke-finansiella målsättning kan förklaras med social identitets-teorin då de 

familjemedlemmar som är aktiva i företaget till stor del även identifierar sig med 

företaget. Detta antas påverka rekryteringen av TMT då familjens identitet och självbild 

förändras vid rekrytering av externa individer. 

 

Resursberoendeteorin anses vara användbar för att förklara varför företag väljer att 

rekrytera specifika kandidater till dess TMT i olika skeden av företagets livscykel. 

Teorin bygger på antagandet om att företag behöver olika typer av resurser för att 

garantera sin överlevnad (Pfeffer & Salancik 1978). Humankapital är ett exempel på en 

sådan resurs. Beroende på om familjeföretag väljer att rekrytera en familjemedlem eller 

en ej till företagets TMT så bidrar dessa med olika resurser då de besitter olika typer av 

kunskap och erfarenheter. En familjemedlem kan exempelvis bidra med företagsspecifik 

kunskap och en djupare förståelse för företagskulturen. En extern kandidat kan sakna 

denna förståelse men istället besitta erfarenheter från att ha arbetat på den specifika 

positionen i andra företag (Pfeffer & Salacnik 1978). 
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2.2 Forskningsansats 

Studiens syfte är att undersöka vilka och hur olika socioemotionella faktorer reflekteras 

i familjeföretags beslut vid rekrytering av dess TMT. För att identifiera de olika 

påverkande faktorerna används existerande teori. Med den existerande teorin som grund 

samlas data in och testas för att undersöka och identifiera vilka faktorer bakom SEW 

som är mest framträdande vid familjeföretags rekryteringsbeslut. 

 

Studien genomförs utifrån en deduktiv ansats. Det innebär att existerande teori ligger till 

grund för genomförandet av studien (Bryman & Bell, 2013). Den deduktiva ansatsen 

används  då utgångspunkten för studiens genomförande är existerande forskning inom 

familjeföretag och dess beteende. Tidigare forskning leder fram till de formulerade 

hypoteserna som sedan accepteras eller förkastas med hjälp av det insamlade empiriska 

materialet (Bryman & Bell, 2013). Den deduktiva ansatsen anses vara mest lämplig för 

genomförande av studien då tidigare forskning inom familjeföretag och SEW kan 

användas för att skapa de undersökningsdesigner som förklarar vilka faktorer som 

påverkar beslut inom familjeföretag. Det anses även positivt att med en deduktiv ansats 

kunna använda redan existerande och beprövad forskning och testa dess relevans med 

verkligheten (Jacobsen 2002). Med den deduktiva ansatsen tillåts studien undersöka 

relationen mellan faktorerna bakom SEW och företagets beslut vid rekrytering av dess 

TMT (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). Ytterligare en fördel med en deduktiv 

ansats är möjligheten att testa teori i större omfattning med det empiriska resultatet. Det 

sker genom hypoteser vilket sedan förväntas leda till en generaliserbarhet av resultatet 

(Saunders et al. 2009). Den deduktiva ansatsen har fått utstå kritik då dess motståndare 

anser att forskare enbart söker den information som anses relevant av forskaren vilket 

kan resultera i att viktig information försakas under forskningen och gör resultatet 

missvisande (Jacobsen, 2002).  

 

Motsatsen till en deduktiv ansats är en induktiv ansats där forskaren utgår från egna 

observationer och sedan söker stöd i teorier för dessa (Bryman & Bell, 2013). Med en 

induktiv ansats är teorin ett resultat av forskningen (Bryman & Bell, 2013). Jacobsen 

(2010) menar att forskaren ska samla in data på ett så öppet och oberoende sätt som 

möjligt utan förutfattade meningar som därefter kan användas för att utveckla nya 

teorier. Forskaren utgår därmed från verkligheten och försöker sedan att identifiera 

problemet och generera en teori utifrån detta (Saunders et al, 2009). Kritik kan riktas 
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mot en induktiv ansats då det anses vara naivt att en forskare kan gå in i ett 

forskningsuppdrag med ett öppet sinne och sedan objektivt ska tolka världen utan att 

låta förutfattade meningar påverka resultatet (Jacobsen, 2002). Det induktiva 

angreppssättet anses inte vara optimalt för denna studie och valdes därmed bort. Detta 

då det sedan tidigare finns teorier som använts vid forskning av familjeföretag och som 

går att applicera i denna studie (Gomez-Mejia et al. 2007; Gomez-Mejia et al. 2011; 

Berrone et al. 2012). 
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3. Teoretisk referensram  
Kapitlet inleds med en genomgående presentation av de utvalda teorierna, 

Socioemotional wealth, Stewardshipteorin, Social identity-teorin samt 

Resursberoendeteorin. Därefter presenteras familjeföretags beteende vid rekrytering. 

Teorierna leder fram till argument för de hypoteser som antas kunna förklara vad som 

påverkar familjeföretags beslut vid rekrytering.  

 

3.1 Socioemotional wealth 

Studiens grundläggande antagande är att valet av kandidat till ett familjeföretags TMT 

beror på dess nivå av SEW. Begreppet SEW utvecklades av Wiseman och Gomez-

Mejia (1998) och används för att beskriva hur familjeföretag skiljer sig från andra 

företag. SEW är en utvidgad version av behavioural agency theory som bygger på 

antagandet om att ett företag fattar beslut baserat på vad som bäst gynnar ägarfamiljens 

preferenser (Berrone et.al 2012). I familjeföretag är det viktigt för företagets ägare att 

bevara nivån av SEW. Familjen bakom framgångsrika familjeföretag ser sitt ägande i 

företaget som något som tillför viktiga psykologiska, sociala, och ekonomiska faktorer 

vilket bidrar till välmående i familjen (Miller & Le Breton-Miller 2006). Gomez-Mejia 

et al. (2007) förklarar SEW som den nytta en ägarfamilj får ut av att äga ett 

familjeföretag utöver de finansiella aspekterna. SEW kan ses som ett koncept av en 

samling affektiva värden som familjen får genom detta ägande och deltagande i 

företaget. För ägarfamiljen är det den potentiella vinsten eller förlusten av SEW som 

påverkar ägarna i deras strategiska beslutfattande. Det leder till att familjeföretag 

medvetet kan prioritera icke-finansiella mål framför finansiella mål (Gomez-Mejia et al. 

2007).  

 

Flera studier visar att bevarandet SEW är en av de mest centrala delarna i familjens 

målsättning. Gomez-Mejia et al. (2007) visar att familjeägda olivolje-företag i Spanien 

föredrar att vara självständiga och behålla kontrollen över företaget istället för att gå 

med i ett kooperativ även om det kan föra med sig flera finansiella fördelar samt ge 

företaget en ekonomisk trygghet. Vidare visar Gomez-Mejia et al. (2010) att 

familjeägda företag inte väljer att diversifiera sin ledningsgrupp och istället rekryterar 

från familjen även om det innebär att de kan gå miste om värdefulla kompetenser. 

Familjeföretag antar att extern rekrytering till dess TMT minskar familjens möjligheter 
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till inflytande över företagets operationella verksamhet. Det decentraliserar 

beslutsfattandet till personer utanför familjen vilket minskar familjens SEW (Gomez-

Mejia et al. 2010). Tidigare forskning har visat att en av huvudfaktorerna bakom SEW 

är familjeföretags önskan att bevara kontroll och inflytande över företaget inom 

familjen (Gomez-Mejia et al. 2011). Kontroll och inflytande anses därmed vara en 

central faktor som reflekteras i familjeföretags rekryteringsbeslut. 

 

SEW påverkar inte rationaliteten i familjeföretags beslut. Det förändrar familjeföretags 

prioriteringar. Istället för att uppfylla de finansiella mål prioriteras icke-finansiella mål 

vilket för familjeföretag är det mest rationella beslutet (Gomez-Mejia et al. 2007). 

Viljan att bevara SEW gör att familjeföretag är villiga att lida viss ekonomisk skada om 

det kan hjälpa dem att behålla sin nivå av SEW (Gomez-Mejia et al. 2007; Berrone, 

Cruz, Gomez-Mejia & Larraza-Kintana 2010). I familjeföretag är valmöjligheterna 

bland potentiella efterträdare oftast färre gentemot andra företag. Kets de Vries (1993) 

visar att familjeföretag ofta väljer familjemedlemmar framför andra externa kandidater 

även om dessa är mer kvalificerade för uppdraget. Det är ett beslut som kan anses 

irrationellt men som för familjeföretag är ett rationellt beslut då dess mål är att bevara 

SEW och inte att maximera vinsten (Gomez-Mejia et al. 2011).  

 

Med utgångspunkt i SEW kan antagande göras att familjeföretag med ett högt SEW 

föredrar att anställa familjemedlemmar till dess TMT. Detta för att familjen ska kunna 

behålla kontroll och inflytande över den operationella verksamheten i företaget. Den 

interna rekryteringen förväntas äga rum även om företaget kan lida ekonomisk skada av 

beslutet. Berrone et. al (2012) menar att SEW är ett multidimensionellt koncept och 

innehåller flera dimensioner som kan förklara familjeföretags speciella beteende. 

Hypoteser kommer att genereras utifrån de fem dimensionerna av SEW som Berrone et. 

al (2012) presenterar.  Dessa fem dimensionerna presenteras nedan under FIBER-

skalan. 

 

3.2 Stewardshipteroin 

Ett flertal studier visar att familjeföretag och dess ledare har förmågan att utveckla goda 

förvaltaregenskaper. Det har visat sig vara svårt för andra företag att efterlikna detta 

beteende då de ofta besitter ett mer kortsiktigt aktieägarperspektiv och ett mer 
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opportunistiskt beteende (Arregle et al. 2007; Miller & Le Breton-Miller 2005; Miller, 

Le Breton-Miller & Scholnick 2008).  

 

Stewards är ledare som identifierar sig väl med företaget och uppnår en större personlig 

tillfredsställelse genom att sätta företagets intressen över sina egna (Davis et al. 1997). 

Stewardshipteorin har sin grund i psykologi och sociologi och utgår från att människor 

inte är opportunistiska, nyttomaximerande och agerar i egenintresse när de fattar 

ekonomiska beslut (Donaldson & Davis, 1991). Teorin menar att människor kan vara 

stewards i företag och agerar då utifrån företaget och andra personers intressen istället 

för att enbart se till sina egna intressen. De maximerar nyttan i företaget genom att se till 

kollektivets bästa (Donaldson & Davis, 1991). De framstående egenskaper som 

benämns i stewardship-teorin är mycket lika de egenskaper som definierar de speciella 

beteende som går att finna inom familjeföretag. De familjemedlemmar som är med och 

driver företaget utbildar ofta kommande generationer under deras uppväxt till att lära 

känna företagskulturen. Det utvecklar ett starkt engagemang till företaget och leder till 

att kommande generationer utvecklas till goda förvaltare av företaget (Le Breton-Miller 

& Miller 2015). Stewardship leder ofta till goda relationer mellan de aktiva 

familjemedlemmarna i företaget. Likaså antas det leda till att potentiella efterträdare 

utvecklar en stark anknytning till företaget vilket ökar nivån av SEW och påverkar 

beslut kring företags rekrytering (Le Breton-Miller & Miller 2015; Berrone et al. 2012). 

 

Genom ett gott stewardship har familjeföretag möjlighet att skapa en unik uppsättning 

resurser. Detta i form av starkt humankapital vilket bidrar med värdefull kunskap och 

engagemang i företaget (Sirmon & Hitt 2003). Den kunskapen och det engagemanget 

blir viktiga faktorer i företags kommande successioner. Vidare anses det viktigt för ett 

familjeföretags överlevnad, upprätthållande av image samt rykte att dess företrädare 

agerar som stewards och arbetar för att företaget ska leva vidare i kommande 

generationer (Eddleston & Kellermanns 2007). För att kunna operationalisera nivån av 

stewardship i företag används FIBER-skalans andra och fjärde dimension. Dessa 

behandlar familjens identifikation med företaget samt familjens känslomässiga 

relationer mellan varandra. Dimensionerna presenteras närmre under avsnittet FIBER. 

Utifrån dessa dimensioner genereras hypoteser vilka kan förklara styrkan av företagets 

stewardship. Dessa hypoteser mäter indirekt nivån av stewardship då det är nära 

sammanlänkat med SEW och FIBER-skalans andra och fjärde dimension. 
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3.3 Social identity theory 

Tidigare nämndes att en individs självuppfattning baseras på den grupp individen 

identifierar sig med (Tajfel & Turner 1985). Anställda antas vara som lyckligast när de 

associeras med framgångsrika och uppskattade företag då det förstärker deras självbild 

(Tajfel & Turner 1985). De icke-finansiella mål som definierar familjeföretag skapar en 

speciell grupp inom vilken familjen och de anställda skapar band emellan 

sig  (Deephouse & Jaskiewicz 2013). Vidare menar Deephouse och Jaskiewicz (2013) 

att familjemedlemmar ofta identifierar sig mer med familjeföretaget än vad utomstående 

medarbetare gör. Denna identifikation antas göra att familjemedlemmar arbetar för att 

upprätthålla företagets rykte då det i slutändan gynnar dem själva (Deephouse & 

Jaskiewicz 2013). 

 

I familjeföretag arbetar ofta flera familjemedlemmar. Det skapar en homogen grupp av 

människor där många har liknande bakgrund (Tajfel & Turner 1985). Blau (1977) 

menar att med en homogen grupp av individer skapas det lättare sociala band mellan 

dessa individer då inga kulturella barriärer hindrar deras relationer. Med avsaknad av 

kulturella barriärer kan individer i företags TMT skapa positiva associationer med 

företaget samt skapa en känsla av tillhörande bland de anställda i företaget (Blau 1977). 

Vidare antas ett homogent TMT skapa tillfredsställelse med arbetet inom gruppen, 

bättre samarbetsförmåga samt bidrar till färre känslomässiga konflikter (Tajfel & Turner 

1985).  

 

Ursprungligen användes social identity-teorin för att undersöka gruppbeteende, 

stereotypt beteende och favorisering inom grupper (Tajfel, 1978; Turner, 1978). 

Favorisering inom grupper kan leda till att familjeföretag favoriserar familjemedlemmar 

och avstår från att rekrytera externt. Det finns undersökningar som visar att individer 

tenderar att skapa nätverk och omge sig med personer som liknar dem själva (Tajfel & 

Turner 1985). Utifrån dessa undersökningar görs antagande om att detta kan vara en 

anledning till att familjemedlemmar helst vill ha andra familjemedlemmar i 

familjeföretagets TMT.  
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När kompositionen i TMT förändras och innefattar inslag från fler kulturella bakgrunder 

kan individer gruppera sig med likasinnade och diskriminera utomstående, vilket kan 

leda till konflikter (Blau 1977). Blau (1977) menar att sannolikheten för att konflikter 

ska uppstå är som störst i grupper med liten mångfald medan det är en lägre sannolikhet 

för konflikter i en homogen grupp och grupper med stor mångfald. För att undvika 

konflikter bör gruppen ha en stor mångfald eller ingen mångfald (Blau 1977). Pelled 

(1996) kompletterar denna forskning och menar att konflikter ökar när det finns en stor 

variation i demografiska attribut likt ålder, kön, etnicitet, tiden någon tillhört en grupp, 

anställningstid, utbildning eller funktionalitet. Den tid en person har tillhört en grupp 

och hur länge denne har varit involverad i ett företag påminner om familjemedlemmar 

och deras situation i familjeföretag. Detta då familjemedlemmar ofta involveras i 

företaget tidigt under sin uppväxt samt tillhör genom familjen en specifik grupp inte 

bara genom deltagande i företaget men också genom att vara en familjemedlem. Pelled 

(1996) menar att en familjär stämning inom företaget kan ha en förmildrande effekt på 

de andra demografiska attributen.  

 

Utifrån dessa antaganden går det att argumentera för att familjeföretag vid 

rekryteringsbeslut väljer familjemedlemmar framför utomstående individer då de känner 

sig trygga med den redan kända kulturella bakgrunden. Vidare kan familjeföretags 

rekryteringsbeslut påverkas så att företag rekryterar inom familjen eller företaget för att 

inte riskera att konflikter uppkommer i dess TMT. Detta resonemang kommer att mätas 

genom FIBER-skalans andra dimension vilket behandlar familjens identifikation med 

företaget.  

 

3.4 FIBER 

Kritik mot Socioemotional Wealth har fokuserat kring problematiken av 

operationaliseringen av SEW. Berrone et al. (2012) skapade FIBER-skalan för att ge 

forskare ett sätt att mäta nivån av SEW i familjeföretag.  FIBER-skalan baseras på 

omfattande tidigare forskning och syftar till att förklara SEW och argumenterar för vilka 

de underliggande faktorerna i SEW är. Utifrån FIBER-skalan antas SEW bestå av fem 

dimensioner som påverkar familjeföretags beteende (Berrone et al. 2012). De fem 

dimensionerna är, (F) familjens kontroll och inflytande, (I) hur väl familjen identifierar 

sig med företaget, (B) de socialt bindande banden företaget har med intressenter och sin 
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omgivning, (E) Känslomässiga relationer mellan familjemedlemmar och (R) företagets 

intention till en generationsväxling inom familjen (Berrone et al. 2012).  

 

Med FIBER-skalan görs operationalisering av SEW möjlig vilket gör att det går 

undersöka vilka underliggande faktorer som reflekteras i familjeföretags beslut vid 

rekrytering. De olika dimensionerna i FIBER-skalan och antaganden om dess påverkan 

på familjeföretagens rekrytingsbeslut förklaras djupare nedan. 

 

3.4.1 Familjens kontroll och inflytande  

Forskning visar att kontroll och inflytande är betydelsefulla faktorer för familjeföretag 

(Chrisman, Chua, Pearson & Barnett 2012; Gomez-Mejia et al. 2007). Familjens 

möjlighet att kunna genomföra strategiska beslut är beroende av att familjemedlemmar 

innehar verkställande positionerna inom företaget, likt VD, företagets TMT samt 

styrelseordförande. Detta då personer utanför ägarfamiljen antas sakna de icke-

finansiella målsättningar som ägarfamiljen har och eftersöker.  Närvaron av 

utomstående individer på företags ledande positioner påverkar familjens möjlighet att 

genomföra strategiska beslut i företaget (Chua et al. 2009; De Massis, Chua, & 

Chrisman, 2008). I familjeföretag är strävan att maximera värdet för familjen viktig 

vilket kan påverka andra aktieägare negativt utifrån ett finansiellt perspektiv (Cannella 

et al. 2015). Det är i linje med vad Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzalez och Wolfenzon 

(2007) kom fram till då de menar att familjer med kontroll över företag och som drar 

nytta av de privata fördelarna med kontroll över företaget kan fatta ofördelaktiga beslut 

för utomstående aktieägare. Vidare visar Cannella et al. (2015) att familjeföretag ogärna 

distribuera sina vinster till andra aktieägare.  

 

Externt rekryterade individer har ofta en annan agenda än familjemedlemmar då dessa 

antas att agera opportunistiskt vilket speglas i deras strategiska beslut (Jensen & 

Meckling 1976). Närvaron av utomstående individer i familjeföretags TMT begränsar 

familjens frihet att agera altruistiskt och rekrytera familjemedlemmar (Gómez-Mejía et 

al. 2007). Beslut kring rekrytering av TMT influeras av nivån av familjens kontroll och 

inflytande och hur stor makt de har vid tillsättandet av företagets TMT. Att rekrytera en 

extern individ utanför familjen till företagets TMT gör att familjen förlorar kontroll över 

strategiska och operationella beslut vilket därmed minskar familjens SEW (Gomez-

Mejia, Cruz,  Berrone & De Castro 2011). Med dessa antagande förväntas familjen att 
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välja en intern kandidat då bevarande av kontroll och inflytande är en central del för 

familjen.  

 

Utifrån ovanstående antaganden går det att argumentera för att en högre nivå av kontroll 

och inflytande från familjen leder till att familjeföretag rekryterar familjemedlemmar till 

företagets ledande positioner.  

 

•! H1 Kontroll och inflytande inom familjen är positivt relaterat med andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT 

 

3.4.2 Familjens identifikation med företaget 

Den identifikation familjemedlemmar känner till företaget kan medföra att de ser 

företaget som en förlängning av familjen. I flera fall har företaget samma namn som 

familjen vilket gör identifikationen mer påtaglig. Det gör det viktigt för 

familjemedlemmar att utföra ett gott arbete för att upprätthålla företagets rykte då ett illa 

utfört arbete direkt associeras med företaget och därmed familjen (Gomez-Mejia et.al 

2011). Även om familjen kan identifiera sig med företaget är denna identifikation 

starkare hos grundaren vilken ofta har sin identitet sammanflätad med företaget 

(Brundin et al. 2012). Det leder till att företagets image och rykte är viktiga faktorer för 

familjen. Detta då ägarfamiljen har en långsiktig vision med sitt företagande och 

kommer att associeras med familjeföretag under flera generationer (Cannella et.al 

2015). Hur starkt familjemedlemmar identifierar sig med och känner för företaget är en 

faktor som påverkar familjeföretag i deras rekryteringsbeslut. Detta då 

familjemedlemmar antas vara mer intresserade av att upprätthålla företagets och 

familjens rykte och image (Gomez-Mejia et.al 2011). O’Reilly och Chatman (1986) 

menar att anställdas identifikation och hängivenhet till företaget påverkas av den 

möjlighet de får att involveras i beslutsfattande utanför de arbetsspecifika uppgifterna. 

Det är vanligt hos familjemedlemmar då dessa ofta får uppleva hur styrningen av 

företaget går till under deras uppväxt (Le Breton-Miller och Miller, 2015).  

 

Familjeföretag tenderar till att rekrytera familjemedlemmar eller individer från andra 

familjeföretag till styrelsen då de kan identifiera sig med organisationen vilket gör att de 

agerar utifrån vad som är till företagets och familjens bästa (Cannella et al. 2015). Vad 

Cannella et. al (2015) visar gällande familjeföretags styrelse antas även vara 
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applicerbart vid familjeföretags TMT då individens identifikation med företagetet tar 

liknande form oavsett vilken position individen anställs till. Att familjemedlemmar 

känner stark identifikation med företaget anses vara en faktor som reflekteras i 

familjeföretags rekryteringsbelsut (Berrone et al. 2012). Utifrån dessa faktorer görs 

antagande om att rekrytering till företags TMT sker under samma premisser.  

 

Ovanstående antagande gör det möjligt att argumentera för att när företags rykte och 

dess identifikation till familjen är stark, kommer företag att rekrytera familjemedlemmar 

till dess TMT. Detta då dessa har en annan relation till företaget och därmed antas 

kunna bevara företagets identifikation och rykte. Dessa argument leder till nedanstående 

hypotes.  

 

•! H2: Identifikation mellan familjen och företaget är positivt relaterat till andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT 

 

3.4.3 Socialt bindande band  

Relationer inom familjen gör att det bildas slutna nätverk med internt starka band inom 

familjeföretag (Berrone et al. 2012). Familjemedlemmar i det slutna nätverket utvecklar 

tillsammans ett socialt kapital. Genom långsiktiga strategier har de god förmåga att 

utveckla långvariga relationer med andra aktörer på marknaden (Berrone et.al 2012). 

Familjeföretag har en tendens till att effektivt bygga relationer inom företaget, med 

samhället och med utomstående intressenter (Miller, Lee, Chang & Le Breton-Miller, 

2009). Dessa relationer har visat sig vara mer värdefulla för familjeföretag än för andra 

företag. Detta då det är mer sannolikt att familjeföretags företrädare och dess 

intressenter utbyter värdefulla tjänster och gentjänster än vad andra företag gör med sina 

intressenter (Miller et al. 2009).  

 

Miller et al. (2009) visar att starka band till samhället och de anställda hjälper 

familjeföretag att bevara sin konkurrenskraft även i hårt konkurrensutsatta 

företagsmiljöer. Under finanskrisen 2001-2003 överpresterade familjeföretag andra 

företag och nådde bättre finansiella resultat samt överlevde många av sina konkurrenter 

(Miller & Le Breton-Miller 2005). De sociala banden är en viktig faktor vid det 

strategiska beslutsfattande i familjeföretag, likt de beslut om rekrytering. Cruz, Gomez-

Mejia och Becerra (2010) menar att när en VD och dennes ledningsgrupp har ett stort 
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förtroende för varandra så fungerar organisationen bättre och minskar opportunistiskt 

beteende. Vidare argumenteras det för att detta förtroende är starkare när både VD och 

ledningsgrupp härstammar från samma familj och att det leder till mindre opportunism 

(Cruz et al. 2010). Förtroendet i företaget är som minst när VD och TMT inte 

härstammar från samma familj (Cruz et al. 2010).  

 

Med ovan nämnda forskning som bakgrund möjliggörs argumentation för att sociala 

band är en faktor som påverkar familjeföretag. Företag med starka sociala band antas 

om möjligt att rekrytera en familjemedlem till företagets TMT. Detta för att bevara 

relationer till företagets intressenter. Ovanstående leder fram till följande hypotes.  

 

•! H3: Sociala band mellan företaget och dess omgivning är positivt relaterat med 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT 

 

3.4.4 Känslomässig relationer mellan familjemedlemmar  

Känslomässiga relationer mellan familjemedlemmar påverkar strategiska beslut i 

familjeföretag (Berrone et. al, 2012). Forskning har visat att familjens ägarandel i 

företaget är positivt relaterat till hur starka känslomässiga band mellan 

familjemedlemmar är (Berrone et al. 2012). Banden mellan familjemedlemmar har visat 

sig medföra positiva aspekter till familjeföretag. De kan dock föra med sig negativa 

aspekter då strategiska beslut kan bli oprofessionella och dysfunktionella (Kets de Vries 

1989). Konflikter och rivalitet mellan familjemedlemmar gällande strategiska beslut likt 

rekrytering kan förhindra en intern succession. Exempelvis när familjen inte kan komma 

överens om vem i en syskonskara som ska ta över företaget. Det kan medföra en negativ 

påverkan på familjens SEW (Kets de Vries 1989; Brundin et al. 2012). Vidare visar 

Lansberg (1988) att konflikter mellan den befintliga ägaren och den tänkta efterträdaren 

riskerar att förhindra intern rekrytering. Den tilltänkta efterträdaren kan bestämma sig 

för att inte acceptera erbjudandet eller olika villkor i erbjudandet om att ta över företaget 

alternativt sätter den befintliga ägaren sig emot beslutet (Le Breton-Miller och Miller 

2015). Le Breton-Miller och Miller (2015) visar därför att starka relationer mellan 

familjemedlemmar är viktigt för att kommande generationer ska vilja ta över företaget.  

 

Brundin et al. (2012) menar att det i familjer ofta finns genuint goda relationer vilket 

antas påverka successionen positivt. I många familjer blir företaget en central del vilket 
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barnen växer upp med och förväntas eller förväntar sig att ta över (Brundin et al. 2012). 

Morgan och Gomez-Mejias (2014) forskning tyder på att beslut i familjeföretag ofta är 

känsloladdade och att detta kan påverka familjeföretaget både positivt och negativt. 

Nepotism inom familjen kan leda till att familjemedlemmar oförtjänt hamnar på ledande 

positioner (Collin & Ahlberg 2012; Brundin et al. 2012). Det antas förlänga bevarandet 

av familjens socioemotionella värde (Berrone et al. 2012). Nepotism kan skapa ett 

missnöje bland individer utanför familjen som anser sig mer kompetenta än de 

familjemedlemmar som rekryteras till företaget vilket också kan leda till att intern 

rekrytering blir svårare att genomföra (Morgan & Gomez-Mejia 2014). 

 

Ovanstående resonemang gör det möjligt att argumentera för att sociala band i familjen 

påverkar familjeföretags beslut vid rekrytering till dess TMT. Starka sociala band talar 

för att en familjemedlem rekryteras medan svaga band antas leda till att en extern 

kandidat rekryteras. Det leder till följande hypotes. 

 

•! H4: Starka känslomässiga band mellan familjemedlemmar är positivt relaterat 

till andelen familjemedlemmar i företagets TMT 

 

3.4.5 Intention till generationsväxling 

Att föra företaget vidare till kommande generationer är för många familjeföretag ett av 

de viktigaste målen. Detta mål speglar familjeföretags långsiktiga strategi och blir 

därför ett viktigt ställningstagande vid rekryteringen av TMT (Berrone et al. 2012). Likt 

tidigare nämnt väljer familjeföretag ofta en familjemedlem till efterträdare för företaget 

även om det finns utomstående kandidater som är mer lämpade till att styra företaget 

(Kets de Vrij 1993). Med en familjemedlem som efterträdare kan familjeföretag 

acceptera en ekonomisk förlust för att bevara SEW (Gomez-Mejia et al 2011).  

 

Tidigare forskning visar att grundare till familjeföretag ofta har svårt att släppa 

kontrollen över företaget. De ser en förlust av kontrollen som en förlust av sin 

personliga status (Gomez-Mejia et al. 2011). Med en familjemedlem som arvtagare kan 

ägaren vänta med successionen då arvtagaren väntas ha ett större tålamod med 

generationsskiftet (Gomez-Mejia et al. 2011). Detta argument bekräftas av Reid och 

Adams (2001) vars studie visar att delar av den operativa verksamheten ofta överlåts till 

arvtagaren men att grundaren håller fast vid en del av verksamheten och vid ägandet. 
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Dessa antaganden talar för att ett familjeföretag och dess grundare anställer en 

familjemedlem för att fortsätta utöva kontroll över företaget. Valet av en oerfaren 

familjemedlem är logiskt ur familjens perspektiv av flera anledningar. En 

familjemedlem identifieras starkt med företaget och familjemedlemmen ökar familjens 

kontroll och inflytande över företaget (Cruz, Justo & De Castro 2012). Vidare leder en 

familjemedlem i företagets ledning till ett stärkande av ägarnas arv och vision av ett 

företag bestående i generationer (Cruz et al. 2012). 

 

Tidigare forskning möjliggör argumentation för att intention till generationsväxling 

inom familjen är en bidragande faktor till att företaget rekryterar familjemedlemmar till 

dess TMT. Det leder till följande hypotes.  

 

•! H5: Viljan och önskan om att bevara företaget inom familjen är positivt 

relaterat med andelen familjemedlemmar i företagets TMT 

 

3.5 Påverkande faktorer vid rekrytering 

Enligt Kristof-Brown, Barrick, och Stevens (2005) finns det två typer av passformer för 

företag att ta i beaktning vid rekrytering. Dessa benämner de som P-J-passform 

respektive P-O-passform. Med P-J ligger fokus på att individen ska vara den bästa 

matchningen med det specifika arbetet medan P-O fokuserar på att individen ska vara 

den bästa matchningen mot företagets organisation och dess kultur (Kristof-Brown et 

al., 2005). I familjeföretag menar Cruz, Firfiray och Gomez-Mejia (2011) att 

familjeföretag utgår från en P-O-passform då de eftersöker individer som kan 

upprätthålla företagets kultur och dess värderingar. Familjeföretag kan acceptera att gå 

miste om individer med de arbetsspecifika egenskaper som krävs mot att de finner en 

individ som bevarar familjens SEW. En sådan individ antas istället utgå från ett mer 

långsiktigt perspektiv och agerar mer likt en steward i företaget (Cruz et al. 2011). Det 

är tydligt vid rekrytering av VD där Brundin et al. (2012) visar att ägarna föredrar en 

familjemedlem som VD då denne på ett bättre sätt antas bevara SEW. Valet av VD 

antas sedan ha stor inverkan på rekryteringen av TMT då företagets VD är involverad i 

det besluteten.  
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Vid rekrytering föredrar familjeföretag att använda sig av ägarnas sociala nätverk 

istället för att applicera mer formella rekryteringsprocesser. Det görs för att kunna 

minska informationsasymmetri och opportunistiskt beteende inom företaget (Gomez-

Mejia et al. 2011). Ytterligare en anledning till att familjeföretag väljer att rekrytera 

familjemedlemmar till företagets TMT är för att undvika kostsamma konflikter inom 

företaget och familjen (Schulze, Lubatkin & Dino 2003). Likaså kan familjemedlemmar 

känna sig tvingade att arbeta i familjeföretag för att inte göra familjen besviken 

(Kellermanns & Eddleston 2004). Minichilli, Nordqvist, Corbetta och Amore (2014) 

argumenterar för att när ägarfamiljen tycker att risken för att bevarandet av SEW blir för 

stort och företaget fokuserar på fel faktorer så väljer företaget att rekrytera utomstående 

individer med andra perspektiv och synsätt.  

 

Rekrytering till TMT påverkas av familjens potentiella arvtagare och deras vilja att 

arbeta i företagets TMT (Minichilli et al. 2014). Det leder till antagandet att om den 

tänkta arvtagaren saknar vilja och engagemang att ta över företaget uteblir den interna 

succesionen och familjen väljer istället att rekrytera externt till dess TMT (Chrisman, 

Chua, & Sharma, 1998; Sharma & Rao, 2000). Saknas motivation och engagemang kan 

det leda till att övriga familjemedlemmar inte anser det lämpligt att denne individ tar 

över, alternativt att individen själv tackar nej till positionen (Chrisman et al. 1998). I 

båda fallen finns det en hög risk att successionen inte blir av eller misslyckas. 

 

•! H6: Att familjens arvtagare inte är intresserad av att arbeta i företaget är 

positivt relaterat till andelen utomstående individer i företagets TMT 

 

3.6 Intern kompetens 

Många teoretiska modeller som beskriver succession inom familjeföretag grundar sig i 

resursberoendeteorin. Denna teori används i studien för att förklara varför 

familjeföretag väljer att rekrytera en specifik kandidat till företagets TMT. 

Resursberoendeteorin utvecklades under 1970-talet av Pfeffer och Salancik (1978) och 

härstammar från systemteorin som syftar att förklara synen på samhället som ett system 

där alla påverkar varandra. Utgångspunkten är att alla företag är beroende av olika typer 

av resurser för att garantera sin överlevnad.  Vidare betonas vikten av att ta hänsyn till 

den miljö och sociala kontext företaget verkar i för att förstå organisationen (Pfeffer & 
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Salancik 1978). Pfeffer och Salancik (1978) menar att olika aktörer i företaget kan 

tillföra resurser i form av kunskap, social ställning och rådgivning. Utifrån detta synsätt 

bidrar familjemedlemmar i företaget med att bygga ett socialt kapital vilket leder till den 

unika företagsspecifika kunskap som familjemedlemmarna bygger genom deltagande i 

företaget (Sirmon & Hitt 2003).  

 

Familjemedlemmar bidrar med företagsspecifik kunskap medan externa medarbetare 

kan ge företaget andra värdefulla kunskaper (Schulze et al. 2003).  Brundin et al. (2012) 

argumenterar för att familjeföretag bör ta in externa kandidater i företagets styrelse. 

Detta då det ger företaget ett värdefullt erfarenhetsutbyte samt en extern kontroll över 

företaget vilket leder till mer formella möten och styrning (Brundin et al. 2012). Detta 

argument antas vara tillämpligt även vid extern representation i företagets TMT. 

Externa medarbetare kan vara viktiga att rekrytera när det inte finns någon kandidat 

inom familjen som besitter rätt kunskaper för en viss position eller situation (Schulze et 

al. 2003). Flera studier visar att kandidatens förmåga och kompetens att leda företaget är 

väsentlig för att en lyckad succession ska kunna genomföras (Barach & Ganitsky 1995; 

Barach, Gantisky, Ourson & Doochin 1988). Om den tilltänkta efterträdaren saknar rätt 

kompetens kan utfallet bli att denne avböjer erbjudandet om att ta över företaget. Vidare 

kan de befintliga ägarna anse att efterträdaren inte är lämplig och istället leta efter 

kandidater med rätt sorts egenskaper (Chrisman et al. 1998). Motivationen hos den 

tilltänkta efterträdaren är en grundläggande faktor för att en rekrytering ska lyckas 

(Chrisman, Chua & Sharma 1998).  

Det går att argumentera för att familjeföretag påverkas av den brist på resurser en 

tilltänkt efterträdare saknar. Antagandet leder till följande hypotes. 

 

•! H7: Brist på intern kompetens inom familjen är relaterat till att företaget har en 

låg andel familjemedlemmar i företagets TMT 

 

 

3.7 Modererande variabler 

Gomez-Mejia et al. (2011) menar att den kontext företag befinner sig i kan påverka 

ägarfamiljens SEW. Detta då osäkerhet och oförutsedda händelser i omvärlden påverkar 

fördelningen av kontroll och inflytande vilket i sin tur påverkar strategiska beslut likt 
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rekrytering. Gomez-Mejia et al. (2011) introducerar flera faktorer som antas påverka 

familjeföretags förutsättningar för att fatta strategiska beslut. I studien undersöks 

företagets storlek samt dess generationsskede och deras påverkan på familjeföretag. 

Företagets storlek och företagets generationsskede antas ha en modererande effekt på 

företagets rekryteringsbeslut.  

 

3.7.1 Företagets storlek 

En omständighet som påverkar hur familjeföretag fattar strategiska beslut är storleken 

på familjeföretaget. Flera forskare menar att SEW inte är en lika stor drivkraft vid 

strategiska beslut när storleken på företaget ökar (Gómez-Mejía et al. 2007; Gómez-

Mejía et al. 2011; Kotey & Folker, 2007). Det beror på att större företag har både en 

mer omfattande byråkrati och strategiska processer vilket skapar ett gap mellan 

företagets och familjens identitet och förändrar företagskulturen (Scott 2003). Familjens 

intention till en intern succession förändras med byråkratin och påverkar därmed 

rekryteringen av företagets TMT vilket leder till att familjeföretag i större utsträckning 

rekryterar externt (Kotey & Folker, 2007).  

 

Basco och Calabro (2016) fann att när organisationer förändras och företag anser att de 

kräver en mer omfattande ledarkompetens söker familjeföretag bland utomstående 

individer till dess TMT. Detta för att finna ledare som främst besitter kunskaper inom 

finans, marknadsföring och som har tidigare erfarenheter från andra företag (Basco & 

Calabro 2016). Större företag ställs inför en mer komplex situation i takt med 

internationalisering och professionalisering av företaget. Det gör att de behöver personal 

som innehar den kompetens och erfarenhet som behövs i de situationerna (Fang et al. 

2016). Ofta har familjemedlemmar inte suttit på ledande positioner i andra företag vilket 

kan kräva att företaget rekryterar personer som har rätt typ av erfarenhet. När 

familjeföretag blir större och öppnar upp för att rekrytera externt anser de externa 

kandidaterna att de negativa aspekterna med att arbeta i ett familjeföretag blir färre och 

karriärmöjligheterna blir större (Fang et al. 2016). Det medför att familjeföretag får ett 

större urval från vilket de kan rekrytera mer kompetenta medarbetare till dess TMT. 

 

Utifrån ovanstående resonemang går det argumentera för att företagets storlek påverkar 

familjeföretag i deras rekryteringsbeslut. När företag blir större antas synen på 

strategiska beslut förändras vilket leder till att familjeföretag i större utsträckning 
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rekryterar externa personer till deras TMT. Företagets storlek antas därför vara en 

modererande faktor som har en effekt på SEW vilket antas påverka företagets 

rekryteringsbelsut. Företagets storlek antas påverka FIBER-dimensionerna och leda till 

att familjeföretag ökar andelen externa individer i dess TMT. Det leder till följande 

hypotes.  

 

•! H8: Företagets storlek har en negativ modererande effekt på SEW vilket är 

positivt relaterat till andelen utomstående individer i företagets TMT 

 

3.7.2 Företagets generationsskede 

Forskare har funnit att familjens identifikation med företaget, känslomässig 

hängivenhet,  samt att styrkan i de sociala banden förändras när företaget genomför en 

generationsväxling (Gómez-Mejía et al. 2007; Berrone et al. 2012). Det leder till att 

familjens syn på strategiska beslut förändras när företaget genomgår 

generationsväxlingar (Gómez-Mejía et al. 2007; Gómez-Mejía et al. 2011). Enligt 

PWC:s (2014) enkätundersökning vill mer än 40% av familjeföretags yngre 

generationer modernisera och formalisera företaget vilket antas leda till att företaget 

även formaliserar sina rekryteringsprocesser och rekryterar fler externa individer. 

 

Vidare antas senare generationer vara mer villiga att avskeda familjemedlemmar när 

dessa inte levererar önskade resultat (Gomez-Mejia et al. 2007). När SEW minskar så 

förändras attityden kring intern rekrytering till företagets TMT och ägarfamiljen är mer 

villig att minska sin kontroll över företaget (Gomez-Mejia et al. 2007). Även HR-

policies förändras med generationsskiften inom familjeföretag. Reid och Adams (2001) 

visar att det är 50% större chans att icke-familjeföretag har en HR-strategi än att 

familjeföretag har det. Detta förväntas ändras med tiden då kommande generationer i 

familjeföretag prioriterar implementering av HR-strategier högre än sina föregångare 

(Reid & Adams 2001). Det leder till mer formella rekryteringsprocesser samt mindre 

inslag av nepotism vilket gör det svårare för familjeföretag att favorisera 

familjemedlemmar framför utomstående kandidater.  

 

Det går därmed att argumentera för att familjens intention att rekrytera internt minskar 

beroende på hur många generationsväxlingar som gjorts i företaget. Därför antas 

företagets generationsskede ha en negativ modererande effekt på andelen 
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familjemedlemmar i TMT. Bammens, Voordeckers, och Van Gils (2008) har visat att 

det är större sannolikhet att familjeföretag tar in externa styrelseledamöter ju fler gånger 

företaget har genomgått en generationsväxling. Det gör det möjligt att argumentera för 

att samma fenomen går att applicera på företagets rekrytering av TMT. 

 

Ovanstående argumentation leder till antagandet om att den generation som styr 

företaget påverkar FIBER vilket leder till att företagets rekrytering förändras. Vidare 

antas fler generationsväxlingar leda till fler externa individer i företagets TMT. Det 

leder till följande hypotes. 

 

•! H9: Genomförda generationsskiften inom företaget har en negativ modererande 

effekt på SEW vilket är positivt relaterat till andelen utomstående individer i 

företagets TMT 
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Nedan presenteras studiens teoretiska modell vilken syftar till att förklara hur 

familjeföretag påverkas i deras beslut vid rekrytering till deras top managament team. 

Modellen sammafattar ovanstående argumentation och de formulerade hypoteserna. 

 

 
 

Bild 1; Teoretisk modell över hur SEW påverkar familjeföretags rekrytering  



  
 

37 

3.8 Sammanfattning av Hypoteser 

•! H1 Kontroll och inflytande inom familjen är positivt relaterat med andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT 

•! H2: Identifikation mellan familjen och företaget är positivt relaterat till med 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT 

•! H3: Sociala band mellan företaget och dess omgivning är positivt relaterat med 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT 

•! H4: Starka känslomässiga band mellan familjemedlemmar är positivt relaterat 

till andelen familjemedlemmar i företagets TMT 

•! H5: Viljan och önskan om att bevara företaget inom familjen är positivt 

relaterat med andelen familjemedlemmar i företagets TMT 

•! H6: Att familjens arvtagare inte är intresserad av att arbeta i företaget är 

positivt relaterat till andelen utomstående individer i företagets TMT. 

•! H7: Brist på intern kompetens inom familjen är relaterat till att företaget har en 

låg andel familjemedlemmar i företagets TMT 

•! H8: Företagets storlek är har en positiv effekt på SEW som är relaterat till 

andelen utomstående individer i företagets TMT 

•! H9: Genomförda generationsskiften inom företaget har en negativ modererande 

effekt på SEW vilket är positivt relaterat till en andelen utomstående individer i 

företagets TMT 
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4. Empirisk metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras studiens tillvägagångssätt för hur 

undersökningen genomförs. Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens kvantitativa 

undersökningsmetod och dess design. Därefter redogörs för enkätutformning samt för 

den genomförda pilotstudien. Detta följs av operationalisering av studiens samtliga 

variabler. Avslutningsvis diskuteras bortfall, metodkritik samt etiska beaktanden. 

 

4.1 Undersökningsmetod  

Studien syftar till att undersöka hur och vilka socioemotionella faktorer som reflekteras 

i familjeföretags rekrytering till dess top management team. Tidigare nämndes att 

studien genomförs utifrån en deduktiv ansats.  Tidigare forskning och studier står till 

grund för de teorier som appliceras på studiens medverkande företag. En kvantitativ 

metod anses lämplig då det ger studien möjlighet till ett eventuellt generaliserbart 

resultat över vilka faktorer som reflekteras vid rekrytering av familjeföretags 

ledningsgrupp (Jacobsen 2002). Dessa resultat kan sedan användas i andra sammanhang 

och forskning för att förklara vilka de bakomliggande faktorerna i SEW som påverkar 

familjeföretags strategiska beslutsfattande.  

 

En kvantitativ metoden syftar till att identifiera samband mellan olika variabler och 

relationen mellan dessa vilket passar denna studies syfte (Bryman & Bell 2013). Då 

studien använder enkäter vid datainsamlingen är det mer fördelaktigt att använda en 

kvantitativ metod då enkätsvaren lämpar sig bättre än exempelvis intervjuer vid en 

kvantifiering och möjliggör en generalisering av resultatet (Bryman & Bell 2013). En 

nackdel med kvantitativ metod är att studien inte kommer nära respondenterna utan 

dessa får istället svara på standardiserade frågor och påståenden vilket gör att 

information utanför dessa frågor och påstående inte uppdagas (Jacobsen, 2002). Det kan 

även uppstå problem om respondenter har svårigheter med att tolka frågorna då de inte 

på ett lätt sätt har tillgång till forskarna och kan ställa frågor (Jacobsen, 2002).  

 

Den kvantitativa metodens motsats, kvalitativ metod valdes därmed bort. Jacobsen 

(2002) menar att datainsamling med kvalitativ metod utgår från exempelvis fallstudier 

samt mer kvalificerade intervjuer med färre personer eller företag. Vidare antas den 

kvalitativa metoden ge en mer detaljerad information från ett litet urval vilket gör 
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resultatet från en kvalitativ studie svår att generalisera till andra företag och andra 

situationer (Jacobsen 2002). Vidare syftar kvalitativa undersökningar att generera nya 

teorier vilket inte stämmer överens med den deduktiva ansats som speglas i den här 

studien (Bryman & Bell 2013, Jacobsen 2002).  

 

4.2 Undersökningsdesign 

Då tidigare data inom området inte finns tillgänglig i databaser eller bland företags 

årsredovisningar valdes en Survey-design som undersökningsmetod (Bryman & Bell, 

2013). Genom en survey-design eller tvärsnittsdesign samlas information in från flera 

fall vid en speciell tidpunkt (Bryman & Bell 2013). Det skapar varierande resultat som 

vid tillräckligt hög svarsfrekvens går att generalisera för en population samt gör att 

sambandsmönster går att upptäcka (Bryman & Bell, 2013). Den information som 

behöver samlas in för att genomföra den empiriska undersökningen anses inte vara så 

komplex att det behövs mer kvalitativa metoder för att få tillförlitlig data. Genom att 

samla in data via enkäter öppnas även möjligheten för att på ett fördelaktigt sätt kunna 

forma data till studiens ändamål (Ghauri & Grönhaug 2005). Enkäter ger studien 

primärdata vilket anses vara fördelaktigt (Bryman & Bell 2013). Med en survey-design 

underlättas standardisering och kategorisering av datainsamling då enkäten innehåller 

frågor med givna svar (Jacobsen 2002). Saunders et al. (2009) menar att med en survey-

design får forskaren en större kontroll över undersökningen samt att med ett sådant val 

av design går det att generera representativ information från en population. 

 

Enkäter anses vara lämpligt som insamlingsmetod då frågorna till respondenterna ställs 

utan variation mellan respondenter, samma frågor ställs till samtliga respondenter utan 

följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Det gör att mängden information mellan 

respondenterna inte skiljer sig åt. Ytterligare en anledning till att denna 

undersökningsmetod anses lämplig är att enkäter gör det möjligt för respondenten att 

vara helt anonym vilket påverkar riktigheten i svaren positivt samtidigt som den 

upplevda anonymiteten antas öka svarsfrekvensen (Jacobsen 2002). En 

enkätundersökning är fördelaktigt för studiens generaliserbarhet då enkäter minskar 

risken för intervjuareffekt och dess påverkan på respondenterna samt subjektiva 

tolkningar som annars kan uppstå vid en intervjusituation (Jacobsen 2002).  
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Valet att använda enkäter anses än mer lämpligt då Berrone et al. (2012) utformat 

enkätfrågor för att möjliggöra insamlandet av generaliserbar primärdata som kan mäta 

FIBER-dimensionernas styrka vid företagens rekryteringsbeslut.  Enkätundersökning 

anses även vara mer fördelaktigt för denna studie då det är denna insamlingsmetod som 

Berrone et. al (2012) rekommenderar vid användning av FIBER-skalan.  

 

Ett potentiellt problem med enkäter är operationalisering av olika begrepp då dessa 

riskerar att bli otydliga och oprecisa (Jacobsen 2002). Ytterligare problem som 

kan  uppkomma med enkäter är tillgänglighet till respondenter. Det finns inget register 

över familjeföretag i Sverige vilket gör att kontaktuppgifter behöver samlas in från 

andra databaser med ett register som passar studiens målgrupp. Detta kan medföra 

problem om dessa databaser inte delar sitt medlemsregister vilket kan leda till 

exempelvis en tidskrävande manuell datainsamling från företagens individuella 

hemsidor. En för låg svarsfrekvens kan leda till att studien inte kan generalisera 

resultatet vilket påverkar studiens reliabilitet och förhindrar uppfyllelsen av det 

teoretiska bidraget.  

 

Då register över familjeföretag saknas antas en survey-design vara mest lämplig för 

genomförandet av studien. Då företagen enligt studiens definition av familjeföretag 

måste anse sig vara ett familjeföretag utesluts arkivstudie som undersökningsmetod då 

denna information inte finns att tillgå i företags årsredovisningar. Med ett register över 

familjeföretag hade dock arkivstudier kunnat vara ett lämpligt och intressant 

tillvägagångssätt. Detta då mer information från företagens årsredovisningar kan 

inhämtas och möjliggöra andra mått likt risk och lönsamhet samt minska studiens 

bortfall. Arkivstudier kan även bidra med information över flera år. Det möjliggör 

undersökning av hur familjeföretags beteende har förändrats över tid. 

 

Strukturerade intervjuer skulle kunna vara ytterligare ett alternativ till enkäter då dessa 

kan bidra med mer ingående svar och ge mer djupgående information till studien då det 

finns en möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Med följdfrågor kan 

viktig information uppdagas vilket kan förbättra studiens teoretiska och praktiska 

bidrag. Intervjuer valdes dock bort då användandet av intervjuer kan, likt tidigare 

nämnt, utsätta studien för en oönskad subjektivitet  från både företag och författare 
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vilket påverkar studiens objektivitet och generaliserbarhet negativt (Bryman & Bell, 

2013).  

 

4.3 Insamlingsmetod 

Enkäten skickas till företag via Småföretagarnas riksförbunds medlemsregister och 

riktas mot företagets majoritetsägare, styrelseordförande eller företagets VD i 

familjeföretag. Den skickas även till Företagandes medlemmar där den distribueras 

genom ett utskick i deras nyhetsbrev med samma information som till Småföretagarnas 

medlemmar. Småföretagarnas riksförbund är  en intresseorganisation som syftar till att 

bygga relationer med politiska makthavare oavsett politisk tillhörighet för att kunna 

skapa en förståelse för hur småföretagare arbetar och vilka frågor som är viktiga för 

dem (smaforetagarna.eu). Företagande är ett nätverk för företagare och entreprenörer 

som syftar till att lyfta entreprenörsandan i Sverige (Företagande). Genom 

distribueringen av enkäten till Småföretagarnas riksförbunds samt Företagandes 

medlemmar når enkäten ett stort antal företag där många av respondenterna förväntas 

vara familjeföretag. Dessa antas vara mer villiga att besvara ett mail eller nyhetsbrev 

som kommer från en organisation där de aktivt sökt medlemskap. Det antas bidra till en 

högre svarsfrekvens än vad som annars vore möjligt.  

 

För att studien ska få ett större empiriskt material samlas även 1500 mejladresser in 

manuellt av författarna via ett slumpmässigt urval från databasen Infotorg. Detta för att 

skapa ytterligare förutsättningar för en hög svarsfrekvens samt för att öka chansen svar 

från större företag då Småföretagarnas och Företagandes medlemsregister antas bestå av 

mindre företag. Företagen sorteras ut efter antal anställda inom intervallet 10-99. 

Intervallet 10-99 används för att dessa företag antas ha ett ett tillräckligt stort TMT för 

att anses relevanta för studien.  

 

4.3.1 Enkätutformning 

Den utskickade enkäten inleds med ett kort introduktionsbrev (appendix 1) där syftet 

med studien förklaras vilket ger enkätens respondenter förståelse för enkäten och vad 

studien ämnar uppnå. Introduktionsbrevet följs av en fråga som ska fastställa om 

företaget är ett familjeföretag och därmed av intresse för studien. Svarar respondenten 

nej på denna fråga anses företaget inte vara ett familjeföretag och respondenten tackas 
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för sin medverkan och enkäten avslutas. Svarar responden ja följer frågor som berör 

generell företagsinformation likt företagets omsättning, antal heltidsanställningar, dess 

risk, könsfördelningen i styrelsen samt vilken bransch företaget verkar i. 

 

Därefter får respondenten ta ställning till påståenden kring FIBER-skalan som ger ett 

mått på de svarande företagens nivå av SEW (Berrone et al. 2012). Påståendena utgår 

från FIBER-skalans fem dimensioner som sedan används för att identifiera de mest 

framträdande faktorerna vid rekrytering av TMT. Dessa påståenden är översatta till 

svenska från engelska då det antas minska enkätens bortfall och förenkla ifyllnaden av 

enkäten. Påståendena kan anses vara svåra att förstå på engelska. De påstående som 

berör FIBER-skalan besvaras utifrån en likertskala där respondenterna väljer mellan 

svarsalternativ ett som innebär att de inte instämmer alls och alternativ sju som innebär 

att de instämmer helt. Väljer respondenten alternativ 4 anses denne vara neutral till 

påståendet.   

 

En likert-skala mäter i vilken utsträckning respondenten instämmer eller inte instämmer 

till ett visst påstående (Bryman & Bell 2013. Respondenten placerar själv sitt svar 

utefter likertskalan. Fördelen med svarsalternativ likt dessa  är att respondenten 

subjektivt får välja olika alternativ mellan de två extremvärdena utan att några 

svarsalternativ guidar denne till ett visst svar (Bowling 2005). Vidare anses det positivt i 

denna studie då författarna inte vill leda respondenten till att svara mot något av 

extremvärdena utan även ge respondenten möjlighet till att vara neutral i sitt svar. 

Frågor med endast två svarsalternativ kan förvirra respondenten vilket ytterligare talar 

för användningen av likertskalan (Bowling 2005). En negativ aspekt med likertskalan är 

att det kan vara svårt för en individ att ta ställning till “hur mycket” den känner för 

någonting vilket kan skapa en förvirring vid ifyllnaden av enkäten. Två respondenter 

kan även befinna sig i samma situation men uppfatta den olika vilket resulterar i olika 

svar.  

 

Enkäten skickades ut till företagen den 12/4 och de gavs 8 dagar att besvara enkäten. 

Enkätsvaren sammanställdes sedan i Excel innan de kodades i SPSS. 
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4.3.2 Pilotintervjuer 

Syftet med studiens pilotintervjuer är att säkerställa att enkätens frågor är lätta att tolka 

och att de ger tillförlitliga svar. Då respondenterna genomför enkätundersökningen via 

internet och inte har någon forskare närvarande behöver enkäten testas innan den 

skickas ut till företag för att att inga frågor ska vara för svåra att tolka. Pilotstudien gör 

det möjligt att identifiera och korrigera de frågor som respondenterna uppfattar som 

svårtolkade eller intetsägande. Pilotstudier ger även respondenten möjlighet att 

kommentera frågor vilket ger författarna ytterligare information.  

 

För att genomföra pilotstudien har två familjeföretag kontaktats via telefonen och 

ombetts att svara på enkäten samt kommentera eventuella otydligheter i enkätens frågor 

och påståenden som de tycker kan förbättras. På detta sätt säkerställs att enkäten även 

förstås av personer som inte är insatta i det aktuella ämnet (Bryman & Bell, 2013). 

Enkäten som används under pilotstudien redovisas i appendix 3 och liknar till stor del 

den enkät som sedan användes med några mindre förändringar. En av förändringarna 

som genomfördes efter påpekande från de medverkande i pilotstudien var frågorna som 

behandlar företagets affärsrisk samt om företaget är ett familjeföretag (appendix 3, fråga 

ett, två, sju och åtta). Respondenterna ansåg att enkäten var för lång vilket gör att 

frågorna om affärsrisk istället görs till en fråga. Likaså gjordes de två frågorna om 

företaget ska behandlas som ett familjeföretag till en fråga. Frågorna som behandlar 

FIBER-skalan ändrades också från att ställas som en fråga likt “anser du” till att ställas 

som ett direkt påstående, se appendix 2 och 3 fråga 11-41 respektive 8-39.  

 

Ytterligare ett problem som lyftes under pilotstudien var att en del av frågorna ansågs 

svåra att förhålla sig till eftersom respondenten ombeds att svara för vad de anser om en 

hel grupps beteenden. I de fall har frågorna förtydligats och i vissa fall skrivits om så att 

respondenten i större utsträckning tar ställning till vad denne anser i en viss situation 

istället för att de tar ställning till kollektivets uppfattning. 

 

Ett av de medverkande företagen är ett familjeägt åkeriföretag som även erbjuder 

budbilstjänster. Företaget har sitt huvudsäte i Växjö. Under 2015 sysselsatte företaget 

55 personer och företaget styrs idag av andra generationen i familjen. Företagets 

omsättning var under 2015 ca 56 miljoner kronor.  
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Det andra företaget i pilotstudien är ett familjeföretag som till största del ägs och drivs 

av tredje generationen. Företaget tillverkar och säljer möbler. De verkar i en bransch 

som säljer sällanköpsvaror, har 15 anställda och omsatte 25 miljoner kronor under 2016. 

 

Det anses positivt att i pilotstudien ha två företag från olika branscher och olika 

generationsskeden. Detta eftersom att det går att anta att deras perspektiv på sitt 

förhållande till företaget och nivån av deras SEW skiljer sig från varandra. Det ger fler 

synpunkter och möjligheten att förenkla och förbättra enkäten. 

 

4.4 Operationalisering 

Operationalisering av ett begrepp syftar till att göra begreppet mätbart (Jacobsen 2002). 

I detta avsnitt redogörs först för en definition av familjeföretag vilket sedan följs av 

redogörelser för studiens samtliga begrepp och hur dessa operationaliseras till mätbara 

variabler. Dessa begrepp kategoriseras in i beroende-, oberoende-, och kontrollvariabler. 

För att skapa reliabilitet och replikerbarhet i studien förklaras och motiveras dessa 

variablerna ingående med stöd i tidigare forskning. 

 

4.4.1 Familjeföretag 

Definitionen av familjeföretag har i tidigare forskning inte varit enhetlig då 

familjeföretag visats vara svåra att definiera och många olika definitioner har därför 

presenterats. Bjuggren et al. (2011) ger olika definitioner av familjeföretag i sin 

forskning där den minst omfattande innebär att det finns någon familjemedlem i 

ledningen samt att familjen har viss kontroll över strategiska beslut inom 

familjeföretaget. Den snävaste definitionen av familjeföretag de presenterar kräver att 

mer än en familjemedlem har management-ansvar i företaget och att ett flertal 

generationer är involverade i företaget (Bjuggren et al. 2011).  

 

Denna studie utgår från Brundin et al. (2012) definition där ett företag med en 

ägarfamilj som innehar 50% av rösterna och själva anser sig vara ett familjeföretag är 

ett familjeföretag. Med denna definition exkluderas få företag och inkluderar de som 

anser sig vara familjeföretag.  
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I enkätundersökningen avgör första frågan om företaget är ett familjeföretag för att 

sortera ut de företag som inte faller in under studiens definition av familjeföretag. Den 

fråga respondenterna ska besvara är följande. 

 

•! Betraktar du företaget som ett familjeföretag och äger en familj mer än 50% av 

röstandelarna i företaget? (med familj menas personer som är släkt med 

varandra, även genom ingifte)   

 

På ovanstående fråga ges respondenterna följande svarsalternativ:   

•! Ja, företaget betraktas som ett familjeföretag och en familj äger mer än 50% av 

röstandelarna i företaget. 

•! Ja, företaget betraktas som ett familjeföretag men ingen familj äger mer än 50% 

av röstandelarna i företaget.  

•! Nej, företaget betraktas inte som ett familjeföretag men en familj äger mer än 

50% av röstandelarna i företaget.  

•! Nej, företaget betraktas inte som ett familjeföretag och ingen familj äger mer än 

50% av röstandelarna i företaget.  

 

Innan analyser av materialet görs i SPSS sorteras de svar där respondenten har angivit 

svarsalternativ 2-4 bort. På så sätt inkluderas endast de företag som faller inom ramen 

för studiens definition av familjeföretag och analyser kommer endast att genomföras på 

de företag som är familjeföretag.  

 

4.4.2 Beroende variabel 

 

4.4.2.2 Val av individ till företagets TMT 

Det finns ingen generell definition av top management team utan definitioner varierar 

mellan tidigare studier. Pettigrew (1992) definierar top management team som 

företagets ledningselit (managerial elite) vilket innefattar de personer som har en 

ledande strategisk position inom företaget. Det finns även studier där de använder en 

definition som inkluderar andra personer på betydelsefulla positioner inom 

organisationen som blivit utvalda av företagets VD (Jackson 1992; Umans 

2012).  Hambrick och Mason (1984) menar att TMT definieras som de verkställande 

chefer som har en direkt påverkan på formuleringen av företagets strategi. Denna 
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definition används även av Nielsen (2009) och kommer vara den definition som denna 

studie utgår ifrån. Vilka de verkställande cheferna är som har en direkt påverkan på 

företagets strategi beror på vilket företag som studeras och företagets VD då denne ofta 

väljer vilka som ingår företagets TMT.  

 

De medverkande företagen är av varierad storlek och har olika karaktär vilket gör att 

deras top management team med stor sannolikhet ser olika ut. I studien får 

respondenterna därför tolka vilka de anser vara med i företagets top management team 

utifrån ovanstående definition. Problem kan uppstå när företag själva ska tolka vilka 

individer det är som har en direkt påverkan på företagets strategiska beslut och därmed 

ingår i TMT. Individer som antas påverka de strategiska besluten i ett företag och 

därmed inkluderas i TMT kanske inte inkluderas i ett annat företags TMT.   

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och vilka socioemotionella faktorer som 

reflekteras i familjeföretags beslut i rekryteringen till dess top management team. 

Huruvida familjeföretag väljer att rekrytera internt eller externt mäts därför utifrån hur 

stor andel familjemedlemmar som sitter i top management team. För att mäta hur stor 

andel av familjeföretagens TMT som är externt rekryterade får respondenterna besvara 

följande frågor i enkäten.  

 

•! Hur många personer sitter i företagets ledningsgrupp? (Med ledningsgrupp 

avses de personer som har en påverkan på företagets strategiska beslut och 

planering, tex VD, ekonomischef, olika koncern- och avdelningschefer m.m) 

•! Hur många i företagets ledningsgrupp tillhör ägarfamiljen?  

 

4.4.3 Oberoende variabler 

I detta avsnitt presenteras studiens oberoende variabler samt hur dessa operationaliseras. 

De oberoende variablerna är vad som i hypoteserna antas ha en påverkan på hur 

familjeföretag väljer att rekrytera till dess TMT. I tidigare studier har nivån av SEW 

mätts genom FIBER-skalan (Cennamo, Berrone, Cruz & Gomez!Mejia 2012). De 

oberoende variablerna baseras på hypoteserna som har sin grund i FIBER-skalans fem 

dimensioner för att på så sätt mäta företagets nivå av SEW. Även andra omständigheter 

som antas ha en påverkan på rekryteringsbeslutet behandlas och operationaliseras i 

avsnittet.  
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4.4.3.1 FIBER 

För att uppnå studiens syfte operationaliseras SEW utifrån FIBER-skalan. Berrone et al. 

(2012) skapade FIBER-skalan som gör det möjligt att mäta nivån av de olika 

dimensionerna bakom SEW. I FIBER-skalan har fem olika dimensioner tagits fram som 

antas vara SEWs grundstenar. Dessa fem dimensioner har sedan ytterligare underfrågor 

som syftar till att fastställa hur starka de olika dimensionerna är i specifika företag. Att 

SEW skulle påverka familjeföretags beteende har tidigare visats i flera studier (Gomez-

Mejia et al. 2007; Gomez-Mejia et al. 2011, Berrone et al. 2012). 

 

Påståendena och frågorna besvaras utifrån en sjugradig likertskala där respondenter 

väljer svar från 1-7 där 1 innebär att de inte alls instämmer och där 7 innebär att de 

instämmer helt med påståendet. Vidare visar 4 att respondenten ställer sig neutral till 

påståendet. Nedan listas de fem dimensionerna som återfinns i FIBER-skalan samt de 

frågor Berrone et al. (2012) utvecklade för att kunna mäta nivån av SEW. Dessa 

möjliggör en identifikation av de mest framträdande faktorerna vid familjeföretags 

rekrytering. Slutligen får respondenterna ta ställning till en framtida intern succession 

av företagets ledningsgrupp.  

 

•! Familjens kontroll och inflytande, F 

•! Ägarfamiljen har en stark kontroll över företagets strategiska beslut. 

•! De från familjen utomstående personer i ledning och styrelse är tillsatta 

av familjemedlemmar 

•! Det är viktigt att bevara familjens kontroll och inflytande över företaget.  

 

•! Familjens identifikation med företaget, I 

•! Ägarfamiljen känner stark tillhörighet till företaget. 

•! Ägarfamiljen känner att företagets framgång är en del av deras egen 

personliga framgång. 

•! Familjeföretaget definierar den du är. 

•! De familjemedlemmar som arbetar inom företaget är stolta över att 

associeras med familjeföretaget. 

•! Familjemedlemmarnas självbild påverkas positivt av deras medverkan i 

familjeföretaget. 
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•! Företagets kunder associerar ägarfamiljens namn med de produkter och 

tjänster företaget säljer. 

 

•! Socialt bindande band, B 

•! Företaget är aktivt i att marknadsföra sig sociala aktiviteter på en lokal 

nivå. (ex. sponsring av lokala föreningar, välgörenhet) 

•! Familjemedlemmar och utomstående behandlas lika i företaget. 

(Gällande befordringar, lön, förmåner)  

•! Familjeföretagets relationer till företagets kunder är i största del byggt 

på tillit, normer och ömsesidighet. 

•! Det är viktigt för företaget att bygga starka relationer med andra 

institutioner. (ex. andra företag, professionella organisationer osv.) 

 

 

•! Känslomässig tillgivenhet mellan familjemedlemmar, E 

•! Känslor påverkar ofta beslutsprocesserna i företaget. 

•! Det är viktigt att kunna erbjuda familjemedlemmar möjligheten att 

arbeta inom företaget. 

•! Relationen mellan familjemedlemmarna i företaget är stark. 

•! Känslosamma överväganden är ofta en del vid ekonomiska beslut i 

företaget. 

•! Starka band mellan familjemedlemmar hjälper till att upprätthålla en 

positiv anda i företaget. 

 

•! Intention till generationsväxling, R 

•! Det är ett viktigt mål att familjens arv förs vidare i företaget. 

•! Familjemedlemmarna ser sina ägarandelar i företaget som långsiktiga 

investeringar. 

•! Det är troligt att ägarfamiljen överväger att sälja företaget. 

•! En lyckad generationsväxling inom familjen är viktigt för ägarfamiljen. 

 

Den tredje frågan under dimension R är omvänd mot de övriga frågorna. Om 

respondenten har avgett ett svar i den övre delen av likertskalan för fråga 1, 2 och 4 
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förväntas respondenten för fråga 3 ge ett svar i den lägre delen av likertskalan. På grund 

av detta vändes frågan i SPSS innan analyser av dimensionen påbörjades.  

 

I Berrone et al. (2012) FIBER-skala tas inte hänsyn till kommande generationers 

kompetens eller vilja att ta över företaget. Ett företags intention till generationsväxling 

antas påverkas även av dessa faktorer. Detta styrks av tidigare studier som visar att 

kommande generationers vilja och intresse över företaget har stor påverkan på om 

företaget väljer en familjemedlem eller ej till dess TMT (Minichilli et al. 2014; 

Chrisman et al. 1998). Likaså har forskning visat att den kompetens som finns inom 

familjen påverkar valet av TMT (Chrisman et al. 1998). Det leder till att respondenterna 

får besvara följande frågor. 

 

•! Det finns någon inom familjen som är intresserad över att driva 

företaget vidare. 

•! Det finns tillräckligt med kompetens inom familjen för att någon 

familjemedlem ska kunna ta över företaget vid en generationsväxling. 

 

Samtliga av de ovanstående dimensionerna i FIBER-skalan samt de frågor som berör 

kommande generationers intresse och kompetens besvaras av respondenten på en 

sjugradig likertskala. Dessa variabler kommer att kodas som en intervall/kvotvariabel då 

stegen mellan ett och sju är lika stora.  

 

4.4.4 Modererande variabler 

Nedan presenteras operationalisering för studiens modererande variabler. Dessa är valda 

utefter vad Fang et. al (2016) efterfrågade i deras studie. Fang et al. (2016) efterfrågade 

studier där ordinära kontrollvariabler testas och analyseras för att se om de har en 

modererande effekt. I denna studie används företagets storlek samt företagets 

generationsskede som modererande variabler.  

4.4.4.1 Företagets Storlek 

Enligt Gomez-Mejia (2011) antas företagets storlek ha en betydelse för om ett 

familjeföretag väljer att rekrytera en utomstående kandidat till dess TMT. Tidigare 

studier likt Wassermans (2006) och Canella et al. (2015) har endast använt sig av en 

parameter för att mäta företags storlek där Wassermans (2006) använde omsättning 
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medan Canella et al. (2015) använde företagets marknadsvärde. Andra studier har 

använt fler mått. Fang et al. (2016) använde sig av två mått, omsättning och antal 

anställda, i sin mätning av storleken på ett företag.   

 

I denna studie får respondenterna själva besvara storleks-frågorna utifrån sitt företag då 

enkäterna är anonyma och inte går att koppla till ett företag och dess årsredovisning. 

Marknadsvärdet är inte möjligt att använda då fleratalet av respondenterna inte antas 

vara listade för publik handel och en uppskattning anses vara för generell. För att 

underlätta ifyllnaden av enkäten och undvika bortfall används två mått för att bestämma 

företagets storlek, företagets omsättning och antal anställda. Företagen svarar på 

följande frågor: 

 

•! Hur mycket omsatte företaget år 2016?  

•! Hur många anställda har företaget? (Antal heltidsanställningar) 

 

Båda variablerna kommer att kodas som intervall/kvotvariabler utefter det antal som 

respondenten anger.  

4.4.4.2 Företagets generationsskede 

Tidigare forskning argumenterar för att familjeföretags beteende ändras med 

generationsväxlingar och att det skulle kunna leda till att de rekryterar externt till dess 

TMT (Gomez-Mejia et al. 2011). Bammens et al. (2008) studie visar att andelen 

utomstående styrelseledamöter är högre när senare generationer ansvarar över den 

operationella beslutsfattningen. Reid och Adams (2001) visar i sin forskning att senare 

generationer tenderar till att implementera mer formella HR-processer vilket ökar 

chansen för extern rekrytering. I den studien mätte de företagets generationsskede med 

frågor om vilken generation som innehar största ägarandelen samt vilken generation 

som innehar ansvaret för företagets operationella verksamhet (Reid & Adams 2001).  

 

Denna studie använder sig av de frågor som Reid och Adams använde (2001) i sin 

studie där respondenterna får besvara vilken generation som innehar den största 

ägarandelen och vilken generation som styr den operationella verksamheten. Frågorna 

som respondenten får svara på i enkäten är utformade som följande: 
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•! Vilken generation i företaget innehar den största ägarandelen?  

•! Vilken generation styr den operationella verksamheten i företaget idag?  

 

Båda variablerna kodas som intervall/kvotvariabler.  

 

4.4.4.1 Alternativa modererande faktorer 

 

Andra för studien tänkbara modererande faktorer som valts bort är andel externa parter i 

företaget samt företagets affärsrisk. Dessa har använts av Gomez-Mejia, et al. (2011). I 

denna studien har de istället valts att inkluderas i form av kontrollvariabler. Ling, Zhao 

och  Baron (2007) använder företagets ålder i deras studie om hur företags VD och 

dennes personliga värderingar påverkar företagets prestation. Denna effekt antas istället 

fångas upp av vilket generationsskede företaget befinner sig i varpå företagets ålder 

utesluts som modererande variabel.  

 

Zahra, Hayton, Neubaum, Dibrell och Craig (2008) studerar hur stewardship-kultur i 

företaget har en modererande effekt på ägarfamiljens engagemang och strategiska 

flexibilitet. Istället för att undersöka den modererande effekten av stewardship-kultur på 

rekrytering till företagets TMT har det i denna studie valts att inkludera 

stewardshipteorin som diskussionsunderlag.  

 

4.4.5 Kontrollvariabler 

För att säkerställa ett korrekt resultat tillförs fyra kontrollvariabler till studien. Dessa 

variabler inkluderas för att undvika felaktiga slutsatser och för att öka studiens 

reliabilitet. De kontrollvariabler som används i studien är andel externa parter, 

företagets bransch, kön och företagets affärsrisk. 

4.4.5.1 Andel externa parter  

När ägandet i företag delas mellan olika grupper kan kompromisser mellan företags 

principaler bli nödvändiga då utomstående principaler kan komma med andra åsikter 

om företagets styrning (Gomez-Mejia et al. 2011). Med externa aktieägare i 

familjeföretag och dess styrelse kan företags beteende förändras i beslutssituationer. 

Arregle, Naldi, Nordqvist och Hitt (2012) visar att med en extern inblanding i företagets 

beslutfattande förändras familjeföretags beteende och öppnar för internationalisering. 
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Då dessa parter når kompromisser vid internationalisering som antas minska familjens 

SEW görs antagande om att även rekrytering påverkas av kompromisser. Utomstående 

aktieägare och styrelserepresentanter antas påverka rekryteringen då den anses viktig för 

företags utveckling. Arregle et al. (2012) mäter externt ägande som den procent ägande 

som inte ägs av familjen.  

 

Styrelsen i företaget och hur fördelningen mellan familjemedlemmar och externa parter 

ser ut antas att påverka valet av rekrytering. Detta då styrelsen tillsätter företagets VD 

som i sin tur är med i rekryteringsprocessen av ledningsgruppen. Om styrelsen till stor 

del består av familjemedlemmar går det anta att en familjemedlem väljs som VD. VD 

tillsätter i sin tur TMT och kan på samma sätt som styrelsen tänkas tillsätta 

familjemedlemmar till TMT för att behålla familjens nivå av kontroll och inflytande 

(Berrone et al. 2012).  

 

Denna studie använder det mått Arregle et al. (2012) använde i sin studie. Det medför 

att respondenterna får svara hur stor del av företaget som ägs av ägarfamiljen. De får 

också svara på hur stor del av styrelsen som tillhör ägarfamiljen eftersom det i slutändan 

antas ha en påverkan på valet av TMT. Styrelseledamöterna är tillsatta av de olika 

aktieägarna vilket antas ge dem representation i styrelsen.  

 

•! Hur stor andel röstandelar innehas av en och samma familj? 

•! Hur många personer sitter i företagets styrelse? 

•! Hur många av styrelseledamöterna tillhör ägarfamiljen? (med familj menas 

personer som är släkt med varandra, även genom ingifte) 

 

Samtliga ovanstående variabler för andel externa parter kommer att kodas som 

intervall/kvotvariabler.  

4.4.5.2 Företagets Bransch 

Den bransch företaget verkar i antas påverka företagets förutsättningar vilket även bör 

påverka deras strategiska beslut. Detta då vissa branscher kan kräva specifik arbetskraft 

och kompetens. Att det finns samband mellan företagets bransch och dess benägenhet 

att rekrytera externa medarbetare till företagets TMT visade Fang et al. (2016) då de 

fann att familjeföretag som verkar i en bransch med låg informationsasymmetri tenderar 
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att anställa externa individer i större utsträckning. Detta då kostnaden av övervakning av 

dessa understeg nyttan av den potentiella kunskap de kan föra med sig (Fang et al. 

2016).  

 

Ovanstående gör att bransch tas i beaktande som en kontrollvariabel i denna studie. 

Fang et al. (2016) använde sig av dummyvariabler i deras undersökning, där handel, 

service och industri kodades som 1 medan andra branscher kodades som 0. Ansari et al. 

(2014) använde sig av tio branscher där de kategoriserade företagen.  

 

Denna studie använder elva olika kategorier vilka är tagna från den internationella 

standarden, Global Industry Classification Standards (GICS). De olika branscherna 

respondenterna får kategorisera sitt företag i är energi, material, industrivaror- och 

tjänster, sällanköpsvaror, dagligvaror, hälsovård, finans, informationsteknik, 

teleoperatörer, kraftförsörjning och fastigheter (MSCI, 2016). Frågan som respondenten 

får svara på i enkäten är presenterad nedan och kan besvaras med svarsalternativ som 

innefattar GICS alternativ.  

 

•! Vilken bransch verkar företaget i? 

 

Variabeln kodas som en intervall/kvotvariabel.  

4.4.5.3 Kön 

Lee, Fitzgerald och Bartkus (2017) fann bevis för att familjeföretag med kvinnlig ägare 

skiljer sig mot de familjeföretag med manlig ägare. Familjeföretag med kvinnlig ägare 

visar sig använda mer anpassade strategier till företagets kontext än vad de manliga 

motsvarigheterna gör (Lee et al. 2017). Det leder till antagandet om att de även kan 

skilja sig i andra strategiska beslut likt rekrytering till företags TMT. Adam och Ferreira 

(2009) menar att en större diversifiering av kön i styrelser leder till ett mer effektivt 

styrlesearbete. En större diversifiering väntas även påverka övervakningen av företagets 

verksamhet då kvinnor visats påverka övervakningen positivt (Adam och Ferreira 

2009). Med en större övervakning av företags styrning antas barriären för anställning av 

externa medarbetare till företags TMT minska.  
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Styrelsen är det beslutande organet som anställer företagets VD och VD är den personen 

som antas anställa företagets TMT. Det leder till att frågor om styrelsens könsfördelning 

samt VD ställs till respondenterna. Tidigare studier likt Arregle et al. (2012) använde 

sig av könet på företagets VD som kontrollvariabel. Denna studie mäter likt Adam och 

Ferreira (2009) antalet kvinnor i styrelsen i förhållande till antalet styrelsemedlemmar. 

Det leder till följande frågor.  

 

•! Vilken kön har företagets VD?  

•! Hur många av styrelseledamöterna är kvinnor?  

 

Vilket kön företagets VD har kommer att kodas som en dikotom variabel där 0=man 

och 1=kvinna. De som har valt att inte ange vilket kön företagets VD har behandlas som 

om de vore ett bortfall. 

 

4.4.5.4 Företagets affärsrisk 

Affärsrisken i familjeföretag antas påverka företagets strategiska beslutsfattande. 

Familjeföretag tenderar att vara restriktiva med att enbart ta ekonomiska beslut då de 

även vill bevara familjens nivå av SEW. Gomez-Mejia et al. (2007) menar att när 

affärsrisken i företaget ökar tar familjeföretag mer ekonomiskt drivna beslut för att 

överleva och bortser från förlusten av SEW. De menar att familjeföretags riskvilja beror 

på företagets aktuella kontext (Gomez-Mejia et al. 2007). Gomez-Mejia et al. (2001) 

visar att när lönsamheten för företag i mediebranschen går ned ökar sannolikheten att 

familjeföretag avskedar en internt rekryterad medlem i TMT. Cruz et al. (2011) finner 

skäl att argumentera för att familjeföretag ser bort från bevarandet av SEW när de 

utsätts för hård rivalitet och istället söker efter individer som passar bättre för att utföra 

arbetet i företagets TMT. Externa medarbetare i familjeföretags TMT påverkar 

familjens kontroll över företaget men kan vara nödvändigt för företagets överlevnad 

(Cruz et al. 2011). Med affärsrisk menas risken för minskade intäkter till följd av att 

faktorer i den externa affärsmiljön (tex marknadsförhållanden, kundbeteende, 

teknologisk utveckling) har en negativ påverkan på volymer och marginaler (Carnegie, 

2017).   

 

Att inkludera Carnegies alla faktorer i affärsrisk antas komplicera ifyllnaden av enkäten 

för respondenterna vilket kan leda till en negativ inverkan på studiens svarsfrekvens. 
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Gomez-Mejia et al. (2007) använde två mått, det första behandlar familjeföretags 

måluppfyllnad medan det andra fokuserar på familjens prestation gentemot sina 

konkurrenter i samma bransch. Dessa frågor möter liknande problem som frågor kring 

företagens externa affärsmiljö och antas påverka svarsfrekvensen. Andra studier har 

mätt företags ROA och OROA och förändringen av dessa (Gomez-Mejia, Makri & 

Kantana 2010; Bennedsen et al. 2007). Det är dock inget alternativ i denna studie då 

svaren inte går att koppla till specifika respondenter och deras årsredovisningar. 

Zellwegger (2006) menar att familjeföretags skuldnivå kan antas vara ett mått på 

familjeföretags riskvilja. Därför används soliditet för att bedöma familjeföretags risk.  

 

Det leder till följande enkätfråga. 

 

•! Vad var företagets soliditet under 2016?  

 

Variabeln kodas efter det värde respondenten anger som en intervall/kvotvariabel.  

 

4.4.5.1 Alternativa kontrollvariabler 

Andra tänkbara kontrollvariabler som inte testas i denna studie kan vara företags 

prestation samt antalet familjemedlemmar som är aktiva eller passiva i företaget. Dessa 

använde Zahra et. al (2008) i sin studie. Då författarna vill försöka göra 

enkätundersökningen så kort som möjligt för att öka chansen att nå en hög 

svarsfrekvens utesluts dessa kontrollvariabler. Företagets prestation kan kräva att 

respondenten behöver en årsredovisning till hands för att beräkna olika nyckelmått. 

Antal familjemedlemmar antas analyseras till viss del via andelen familjemedlemmar i 

företagets TMT.  

 

4.5 Urval och Bortfallsanalys 

Som tidigare nämnt skickas studiens enkät till svenska privata aktiebolag och 

distribueras till företagen via Småföretagarnas riksförbunds, Företagande samt till ett 

antal manuellt insamlade mejladresser. De manuellt insamlade mailadresserna hämtas 

från Infotorg Företags hemsida. Då studien använder sig av Småföretagarnas 

riksförbund och Företagandes medlemsregister väntas svar från flera olika branscher 

och från företag med skiftande storlek och finansiell status. Varken Småföretagarnas 

riksförbund eller Företagande riktar sig mot en specifik kategori av företag och det finns 
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inga kriterier företag behöver uppnå för att bli medlem i förbunden. Det går dock att 

anta att de företag som aktivt valt att vara medlemmar i Småföretagarnas riksförbund 

anse sig själva ha nytta av de frågor förbundet driver varpå det går att anta att företagen 

är av mindre karaktär.  

 

Då det inte finns en given definition av familjeföretag existerar det inte heller något 

register över familjeföretag. Därför skickas enkäten till alla företag i de valda 

distributionskanalerna. För att urskilja de företag som är av intresse i studien får 

enkätens första fråga (50% ägande inom familjen och anser familjen att företaget är ett 

familjeföretag) utvisa om de tillfrågade företagen kan kategoriseras som familjeföretag. 

Även introduktionsbrevet utformas på ett sätt som gör att det tydligt framgår innan 

enkätundersökningen påbörjas vilken grupp företag enkäten riktar sig mot. När svaren 

erhålls sorteras företagen utifrån definitionen av familjeföretag så att endast de företag 

som faller inom studiens definition inkluderas i vidare analyser. 

 

För att kunna generera generaliserbara resultat för en population på vedertagen 

signifikansnivå behöver enkäten skickas ut till minst 2500 företag (Hair et.al 1998). 

Beräkningen av hur många enkäter som måste skickas ut för att uppnå ett 

generaliserbart resultat bestäms utifrån tre faktorer; antalet variabler, vilken 

förklaringsgrad som önskas samt efter ett antagande om bortfall. Två tidigare studier 

från Linnéuniversitetet som berör ämnet familjeföretag, har svarsfrekvenser på 9,5 % 

respektive 11,6 %  på den totala populationen varav 4,2 % respektive 8,6% var 

familjeföretag (Johansson & Silva Fuentes, 2015; Lindström & Walterlind, 2014). Då 

denna studie har 11 variabler och önskar en förklaringsgrad på 20 % behövs det enligt 

Hair et al. (1998) ca 100 stycken svar från familjeföretag. Då ett bortfall om 90% inte är 

ovanligt baserat på ovan nämnda studier och att det kan vara så högt som 96% behöver 

den totala populationen uppgå till minst 2500 för att med 4% svarsfrekvens från 

familjeföretag ska ge 100 svar.  

 

Det är svårt att diskutera enkätens svarsfrekvens då en stor del av de utskickade 

enkäterna skickades via Småföretagarnas riksförbund och organisationen Företagande 

och inte av författarna själva. Det försvårar analysen av hur många enkäter som skickats 

ut samt hur många av mottagarna som valt att inte svarat då de inte anser sig vara 

familjeföretag. För att öka styrkan och tillförlitligheten i analysen samt kontrollera att 
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det inte förekommer selection bias mellan grupperna hade det varit önskvärt att 

genomföra en separat analys för de svar som inkom från Småföretagarnas riksförbund, 

Företagande och de manuellt insamlade företagen. Det är inte genomförbart då 

respondenterna har svarat på ett sätt som gör att de inte går att skiljas åt. En separat 

analys ger information om de olika gruppernas svarsbeteende. Det gör att det går att se 

om någon av grupperna är överrepresenterade i urvalet och om det finns skillnader dem 

emellan. Tidigare nämndes att medlemmar från Småföretagande samt Företagande antas 

vara mer villiga att besvara enkäten då denna kommer från en organisation de självmant 

ansökt om medlemskap i. Likaså kan de manuellt insamlade företag uppleva att de är 

specifikt utvalda vilket förbättrar ifyllnaden av enkäten.  

 

Småföretagarnas riksförbund består av över 30 000 medlemmar (Småföretagarna). Det 

är svårt att veta hur många av dessa som anser sig vara familjeföretag och fick ta del av 

mailutskicket med enkäten vilket gör vidare bortfallsanalys omöjlig. Företagande 

distribuerade studiens enkät via sitt nyhetsbrev till deras medlemmar. Det är svårt att 

diskutera hur många av företagen som läser nyhetsbrevet vilket gör att ingen 

bortfallsanalys genomförs.  

 

De manuellt insamlade mailadresserna går dock att analysera. Av de  1503 insamlade 

mailadresserna var 1486 giltiga och användbara. Bland de 1486 mailadresserna öppnade 

15,3% mailet medan 2,1% av dessa klickade på länken och påbörjade enkäten. Det går 

inte att analysera deras svar gentemot de svar från förbunden då de inte går att koppla 

specifika svar till specifika respondenter. 

 

Efter att ha sorterat inkomna enkätsvar framgår att studiens slutgiltiga urval består av 

157 enkäter. Enkäten påbörjades av 509 respondenter men endast 300 respondenter 

slutförde enkäten. Av dessa 300 enkätsvar svarade 50 st att dessa inte ansåg sig vara ett 

familjeföretag samt att en familj inte ägde sammanlagt 50% av rösterna i företaget 

vilket är studiens kriterier för att ett företag ska kunna ses som ett familjeföretag. 

 

En anledning till den stora andelen ofullständiga svar i enkäten tros ligga i enkätens 

komplexitet och dess längd. Respondenten ska svara på frågor gällande vad 

ägarfamiljen tror och tycker om familjeföretaget samt besvara hur många anställda 

företaget sysselsätter och vad företagets soliditet är. Dessa frågor kan leda till bortfall då 



  
 

58 

respondenten inte med säkerhet kan svaret utan att behöva leta i företagets 

årsredovisning. Det kan även vara så att respondenten svara för vad ägarfamiljen tänker. 

Vidare kan respondenten dessutom vara utomstående från familjen vilket försvårar 

ifyllnaden än mer.  

 

Frågorna som är tagna från FIBER-skalan antas ha bidragit till bortfallet då de kan 

tyckas vara svåra att förstå samt vara för många. Enkäten innehåller även frågor som 

lämpar sig bättre till större företag vilket gör att mindre företag riskerar att stå över 

frågor eller avsluta enkäten 

 

4.6 Etiska beaktande  

Codex, som drivs av Vetenskapsrådet tillsammans med Uppsala Universitet, är en 

sammanställning om etiska ställningstagande under forskning. Den, tillsammans med 

Bryman och Bell (2013), står som grund för de etiska beaktandet som tas under studiens 

genomförande. Dessa ställningstagande sammanfattas av fem punkter.  

 

4.6.1 Informationskravet 

“Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet s7, 2002; Bryman & Bell 2013). För att 

säkerställa att studien uppnår informationskravet skickas ett introduktionsbrev ut i 

samband med enkäten vilket ska ge en förklaring om vad studien ämnar att uppnå och 

vad respondenternas svar kommer att användas till.  

4.6.2 Samtyckeskravet 

“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet s9, 2002). Bryman och Bell (2013) menar att respondenterna också 

ska informeras om att de kan avsluta sitt deltagande oavsett tidpunkt. I de utskickade 

introduktionsbreven finns en länk till enkäten bifogad. Det gör att respondenterna antas 

medverka frivilligt i studiens enkät. Enkäten är utformad på ett sätt som gör att 

respondenten när som helst kan avsluta enkäten utan att några uppgifter sparas. Det 

finns inte heller några obligatoriska frågor vilket gör att respondenten inte behöver 

känna sig tvingad till att svara på enkätens frågor. 
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4.6.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet s12, 2002; Bryman & Bell 2013). För att möta 

kravet om konfidentialitet och anonymitet har den utskickade enkäten utformats så att 

den inte innehåller frågor som kan knytas till en individ eller till ett speciellt företag. 

Det utskickade introduktionsbrev innehåller information om detta vilket gör att 

respondenterna är medvetna om att det kan besvara enkäten anonymt.  

4.6.4 Nyttjandekravet 

“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet s14, 2002, Bryman & Bell 2013). För att upplysa 

respondenterna om att deras svar inte missbrukas och endast kommer att användas i 

forskningssyfte innehåller enkätens introduktionsbrev information om att svaren endast 

kan användas i forskningssyften.  

4.6.5 Falska Förespeglingar 

Forskare ska inte vilseleda eller ge falsk information till undersökningspersonerna 

gällande studiens syfte (Bryman & Bell 2011). Enkätens introduktionsbrev är utformat 

så att det på ett tydligt sätt informerar respondenterna om studiens syfte och vad svaren 

ska användas till. Enkätens frågor ger inte respondenten någon ledande information som 

skulle kunna påverka respondenterna i deras svar.  

 

4.7 Metodkritik 

I en kvantitativ studie är de två måtten validitet och reliabilitet två viktiga begrepp. För 

att påvisa att studiens resultat är tillförlitligt och att studien har genomförts på 

ett  korrekt sätt kommer följande avsnitt att diskutera studiens validitet och dess 

reliabilitet.  

 

4.9.1 Validitet 

Om de indikatorer som i studien används för att besvara syftet verkligen mäter det som 

de avser att mäta kallas mätningsvaliditet (Bryman & Bell, 2013).  I denna studie 

används ett färdigt koncept, FIBER-skalan. FIBER-skalan används i studien för att mäta 
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SEW i familjeföretag vilket Berrone et.al (2012) utifrån omfattande undersökningar 

argumenterar att skalan ämnar mäta. FIBER-skalan anses passa bra in på denna studies 

urval då det är nivån av de bakomliggande faktorerna i  familjeföretagens SEW som ska 

mätas.  

  

4.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att ett mått är pålitligt och stabilt (Bryman & Bell, 2013). För att en 

studie ska anses ha hög reliabilitet så ska olika studier som syftar till att undersöka 

samma sak uppvisa samma eller liknande resultat (Holme & Solvang, 

1997).  Reliabiliteten av FIBER-skalan har tidigare prövats av Stankiewicz (2016) som 

har testat skalan på familjeföretag i Tyskland där han har fått goda resultat för skalans 

olika dimensioner. I Stankiewicz (2016) undersökning uppvisar FIBER-skalans 

dimensioner Cronbachs alpha-värden för de olika dimensionerna på 0,663 för F, 0,824 

för I, 0812 för B, 0,853 för E och 0,815 för R vilket innebär att fyra av dimensionerna 

ligger över gränsvärdet 0,7 (Pallant, 2013). Stankiewicz (2016) argumenterar dock 

genom Nunnally och Bernstein (1994) för att värden över 0,6 godtas som acceptabla 

alphavärden varpå även dimensionen F anses godkänd. Hauck, Suess-Reyes, Beck, 

Prügl och Frank (2016) har även de prövat FIBER-skalan i tysktalande länder (Tyskland 

och Österrike). Efter omfattande tester har de kommit fram till att skalan bör kortas ned 

till att endast innehålla dimensionerna R, E och I. Trots Hauck et.al (2016) resultat 

inkluderar denna studie hela FIBER-skalan för att undersöka den i en svensk kontext 

med mindre företag för att se hur väl den fungerar andra urval.   
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5. Empiriskt resultat 
I det empiriska resultatet presenteras studiens deskriptiva statistik för samtliga variabler. 

Detta följs av en faktoranalys vilket genererar nya faktorer utöver FIBER-skalan. Vidare 

genomförs signifikanstest med korrelations- och regressionsanalyser tillsammans med 

studiens modererande variabler för både FIBER och de nya faktorerna.  

 

För att undersöka respondent bias har en explorativ oroterad faktoranalys genomförts. 

Respondent bias behandlar respondenters kognitiva fördomar och hur dessa influerar 

respondenterna vid studier likt denna. Respondent bias kan påverka resultatets 

tillförlitlighet negativt (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Denna 

faktoranalys är genomförd med alla kontroll, oberoende och beroende variabler samtidigt. 

Den oroterade faktoranalysen visar att faktorn med den högsta variansen har ett värde på 

21%. Ett värde på över 50% för en faktor tyder på att studien har ett respondent bias 

vilket gör att denna studie antas ha ett begränsat respondent bias (Aulakh & Gencturk, 

2000; Podsakoff & Organ, 1986). 

 
5.1 Beskrivande data 

Studiens slutgiltiga urval består av 157 ifyllda enkäter. Nedanstående avsnitt diskuterar 

enskilda variabler och hur respondenterna valt att besvara dessa. Vidare diskuteras 

svarsfrekvens samt bortfall för de enskilda variablerna. Avsnittet behandlar även 

uteslutning av vissa variabler som anses ha ett för högt bortfall.  

5.1.1 Familjeföretag 

Tidigare nämndes att register över familjeföretag inte existerar varpå enkätens första 

fråga avgör om företag kan definieras som ett familjeföretag eller ej. Frågan som ställs är 

“Betraktar du företaget som ett familjeföretag och äger en familj mer än 50% av 

röstandelarna i företaget?”. Respondenten gavs fyra svarsalternativ att ta ställning 

till.  Alternativ ett skulle väljas om respondenten ansåg att företaget stämmer in på båda 

kriterierna, alternativ två och tre valdes om företaget endast stämmer in på ett av 

kriterierna medan alternativ fyra valdes om företaget varken ägs av en familj till 50% 

eller att respondenten inte ansåg att företaget var ett familjeföretag.  
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Variabel   Frekvens Procent 
Företag 1. Familjeföretag 250 83,6% 

 

2. Betraktar sig som 
familjeföretag 10 3,3% 

 
3. En familj äger minst 50%  16 5,4% 

 
4. Icke-familjeföretag 23 7,7% 

    Not n=299     Tabell 1  
 

 

Tabell 1 visar att 83,6 % av de svarande företagen anser att företaget uppfyller båda 

kriterierna för att betraktas som familjeföretag enligt studiens definition. Den höga 

svarsfrekvensen för alternativ ett och familjeföretag antas bero på utformningen av 

enkätens introduktionsbrev där det redan innan enkäten påbörjades tydligt framgick att 

enkätundersökningen endast avsåg att behandla familjeföretag. De företag som uppfyller 

kravet för familjeföretag uppgår till 250 stycken. De respondenter som inte anser sig 

uppfylla båda kriterierna utesluts då de inte omfattas av studiens definition av 

familjeföretag. 

 

5.1.2 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel, andel familjemedlemmar i företagets TMT, fastställs genom 

två enkätfrågor. “Hur många personer sitter i företagets ledningsgrupp?” samt  “Hur 

många i företagets ledningsgruppen tillhör ägarfamiljen?”.  

 

Innan den deskriptiva statistiken redovisas för andelen familjemedlemmar i företagets 

ledningsgrupp exkluderas företag med endast en eller färre personer i dess TMT. Det 

leder till att de besvarande företagen uppgår till 157 st. Bland dessa varierar andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT mellan 0% till 100% och visar ett medelvärde på 

81% vilket tyder på att det finns en stark kontroll från familjen bland de medverkande 

företagen (Tabell 2). De medverkande familjeföretagen har en majoritet av företagen 

mellan 50 och 100% familjemedlemmar i sitt TMT.  
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Variabel     Frekvens Procent 
Ledningsgrupp 2 94 59,9% 

  
3 31 19,7% 

  
4 17 10,8% 

  
5 1 0,1% 

  
6 8 5,1% 

  
7 6 3,8% 

     Antal 
Familjemedlemmar 0 4 2,5% 
i Företagets TMT 1 23 14,6% 

  
2 99 63,1% 

  
3 25 15,9% 

  
4 5 3,2% 

  
7 1 0,6% 

     
  

Medelvärde Minimum Maximum 
Andel 
familjemedlemmar 0,81 0 1 
i Företagets TMT       
Not n=157 

   
Tabell 2 

 

 

Storleken på de medverkande familjeföretagens ledningsgrupper varierar mellan 2 och 7 

st individer efter exkludering av företag med mindre ledningsgrupper. Av de 157 

företagen hade 60% av företagen endast 2 personer i företagets ledningsgrupp vilket tyder 

på de besvarande företagen är av mindre karaktär.  

 

Bland dessa företag har majoriteten en familjemedlem som VD. 93% av de tillfrågade 

företagen har en familjemedlem som VD. Då urvalet innehåller ett flertal företag av 

mindre karaktär anses resultatet vara logiskt.  

5.1.3 Oberoende variabler 

För att operationalisera de olika delarna i FIBER-skalan ställdes ett antal olika frågor till 

respondenten om familjens kontroll och inflytande (F), Familjens identifikation med 

företaget (I), socialt bindande band mellan företaget och dess omvärld (B), känslomässig 

tillgivenhet mellan familjemedlemmarna (E) och intention till generationsväxling (R). 

Likt tidigare nämnt besvaras FIBER-skala utifrån en 7-gradig likertskala där 1 på skalan 

betyder att respondenten inte alls instämmer med påståendet och 7 att de instämmer helt 
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med påståendet. En 4 på skalan indikerar att respondenten ställer sig neutral till 

påståendet. Nedan presenteras den deskriptiva statistiken för FIBER-dimensionerna och 

dess påstående.  

 

Under den första dimensionen, F, får respondenterna ta ställning till om: 

•! Ägarfamiljen har en stark kontroll över företagets strategiska beslut. (F1)  

•! De från familjen utomstående personer i ledning och styrelse är tillsatta av 

familjemedlemmar. (F2) 

•! Det är viktigt att bevara familjens kontroll och inflytande över företaget. (F3) 

 

Från tabell 3 går det att utläsa en spridning mellan svarsalternativen på likertskalan 

mellan 1 och 7. Svarsfrekvensen viktar kraftigt åt alternativ 7 då det av frekvenstabellen 

går att utläsa att 139 personer för F1 och 107 personer för F3 har valt alternativ 7. Detta 

indikerar på en tydlig vilja från ägarfamiljen att vilja behålla kontrollen och inflytandet 

över företaget. För F2 finns precis som för F1 och F3 en spridning mellan svaren men i 

frekvenstabellen går det att observera att 26,8 % har angivit svarsalternativ 1 medan 51 % 

har angivit svarsalternativ 7. Detta indikerar på att frågan kan ha tolkats olika av 

respondenterna då svaren varierar mellan extremvärdena på skalan.  
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Frekvenstabell, FIBER 
(%) 

      
Bortfall n 

 
1 2 3 4 5 6 7 

  F1 2 (1,3) 0 0 5 (3,2) 5 (3,2) 5 (3,2) 139 (88,5) 1 (0,6) 157 
F2 42 (26,8) 0 3 (1,9) 4 (2,5) 2 (1,3) 7 (4,5) 80 (51) 19 (12,1) 157 
F3 3 (1,9) 2 (1,3) 4 (2,5) 15 (9,6) 12 (7,6) 14 (8,9) 107 (68,2) 0 157 
I1 0 0 1 (0,6) 0 1 (0,6) 13 (8,3) 142 (90,4) 0 157 
I2 0 0 1 (0,6) 4 (2,5) 14 (8,9) 20 (12,7) 118 (75,2) 0 157 
I3 4 (2,5) 5 (3,2) 4 (2,5) 24 (15,3) 28 (17,8) 29 (18,5) 63 (40,1) 0 157 
I4 0 0 0 7 (4,5) 9 (5,7) 23 (14,6) 118 (75,2) 0 157 
I5 0 2 (1,3) 1 (0,6) 12 (7,6) 19 (12,1) 35 (22,3) 87 (55,4) 1 (0,6) 157 
I6 10 (6,4) 8 (5,1) 9 (5,7) 23 (14,6) 15 (9,6) 26 (16,6) 64 (40,8) 2 (1,3) 157 
B1 12 (7,6) 15 (9,6)  10 (6,4) 27 (17,2) 27 (17,2) 16 (10,2) 49 (31,2) 1 (0,6) 157 
B2 5 (3,2) 2 (1,3) 2 (1,3) 6 (3,8) 12 (7,6) 21 (13,4) 101(64,3) 8 (5,1) 157 
B3 0 0 2 (1,3) 3 (2,5) 6 (3,8) 29 (18,5) 116 (73,9) 0 157 
B4 1 (0,6) 2 (1,3) 5 (3,2) 17 (10,8) 17 (10,8) 43 (27,4) 72 (45,9) 0 157 
E1 9 (5,7) 15 (9,6)  16 (10,2) 39 (24,8) 33 (21) 25 (15,9) 19 (12,1) 1 (0,6) 157 
E2 13 (8,3) 18 (11,5) 17 (10,8) 33 (21) 17 (10,8) 25 (15,9) 34 (21,7) 0 157 
E3 2 (1,3) 1 (0,6) 2 (1,3) 8 (5,1) 13 (8,3) 33 (21) 96 (61,1) 2 (1,3) 157 
E4 18 (11,5) 19 (12,1) 20 (12,7) 35 (22,3) 25 (15,9) 10 (6,4) 19 (12,1) 1 (0,6) 157 
E5 4 (2,5) 2 (1,3) 5 (3,2) 22 (14) 18 (11,5) 40 (25,5) 66 (42) 0 157 
R1 21 (13,4) 20 (12,7) 14 (8,9) 31 (19,7) 23 (14,6) 12 (7,6) 36 (22,9) 0 157 
R2 8 (5,1) 6 (3,8) 8 (5,1) 15 (9,6) 12 (7,6) 22 (14) 85 (54,1) 0 157 
R3 17 (10,8) 16 (10,2) 18 (11,5) 27 (17,2) 14 (8,9) 23 (14,6) 42 (26,8) 0 157 
R4 22 (14) 18 (11,5) 12 (7,6) 19 (12,1) 14 (8,9) 20 (12,7) 51 (32,5) 1 (0,6) 157 
Not n=157                 Tabell 3 
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Under den andra dimensionen, I, får respondenten ta ställning till följande påståenden.  

•! Ägarfamiljen känner stark tillhörighet till företaget. (I1)  

•! Ägarfamiljen känner att företagets framgång är en del av deras egen personliga 

framgång. (I2)  

•! Familjeföretaget definierar den du är. (I3) 

•! De familjemedlemmar som arbetar inom företaget är stolta över att associeras 

med familjeföretaget. (I4)  

•! Familjemedlemmarnas självbild påverkas positivt av deras medverkan i 

familjeföretaget (I5)  

•! Företagets kunder associerar ägarfamiljens namn med de produkter och tjänster 

företaget säljer (I6).  

 

Frekvenstabellen visar att för alternativ I1, I2 och I4 viktar svaren kraftigt mot alternativ 

7. För alternativ I3, I5 och I6 är spridningen lite större men majoriteten av respondenterna 

har svarat i enlighet med de högre svarsalternativen.  

 

I dimension B får respondenterna ta ställning till påståendena:  

•! Företaget är aktivt i att marknadsföra sig sociala aktiviteter på en lokal nivå. (B1)  

•! Familjemedlemmar och utomstående behandlas lika i företaget. (B2)  

•! Familjeföretagets relationer till företagets kunder är i största del byggt på tillit, 

normer och ömsesidighet. (B3) 

•! Det är viktigt för företaget att bygga starka relationer med andra institutioner. 

(B4).  

 

B2 och B3 visar på en övervikt för alternativ 6 och 7. B1 och B4 uppvisar mer spridda 

svar över hela likertskalan mellan 1 och 7. Det går att observera en övervikt för de övre 

svarsalternativen på skalan. Respondenterna har således olika relationer till hur företaget 

agerar gentemot sina intressenter.  

 

Under dimension E får respondenterna svara på påståendena:  

•! Känslor påverkar ofta beslutsprocesserna i företaget. (E1)  

•! Det är viktigt att kunna erbjuda familjemedlemmar möjligheten att arbeta inom 

företaget. (E2)  

•! Relationen mellan familjemedlemmarna i företaget är stark. (E3)  
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•! Känslosamma överväganden är ofta en del vid ekonomiska beslut i företaget. (E4)  

•! Starka band mellan familjemedlemmar hjälper till att upprätthålla en positiv anda 

i företaget. (E5) 

 

I detta fall visar E1, E2 och E4 en spridning över hela likertskalan medan E3 och E5 

viktar svagt åt svarsalternativ 6 och 7. Det går att tyda att respondenterna upplever att 

relationerna inom ägarfamiljen i företaget som helhet är positiva. Däremot skiljer sig 

resultatet mycket åt hur respondenterna låter sig påverkas av känslor vid strategiska 

beslut. 

 

Under sista dimensionen i FIBER-skalan R, får respondenterna ta ställning till om:  

•! Det är ett viktigt mål att familjens arv förs vidare i företaget (R1) 

•! Familjemedlemmarna ser sina ägarandelar i företaget som långsiktiga 

investeringar (R2) 

•! Det är troligt att ägarfamiljen överväger att sälja företaget (R3) 

•! En lyckad generationsväxling inom familjen är viktigt för ägarfamiljen (R4) 

 

Frekvenstabellen visar att det finns en spridning i svarsalternativen för R1, R3 och R4:s 

värden på likertskalan. Svaren ger en varierande bild över hur respondenterna resonerar 

kring kommande generationsväxlingar. För R2 finns det en spridning över hela 

likertskalan men med en övervikt på alternativ 7 med hela 54,1%. Det tyder på att 

ägarfamiljen ser sig stanna länge i företaget men inte nödvändigtvis att 

familjemedlemmarna tänker ta över företaget.  

 

Intresse och kompetens hos kommande generationer 

Vid observation av hur intresse och kompetens ser ut hos kommande generationer visar 

tabellen på spridda svar över hela likertskalan. Detta visar att både intresse och 

kompetens är något som skiljer sig kraftigt åt mellan de medverkande företagen. Båda 

variablerna visar dock på en övervikt för extremvärdena ett och sju vilket visar på att 

många av respondenterna verkar tolka frågan som en ja eller nej fråga. Vidare kan svaren 

tyda på att respondenten har svårt för att betygsätta kommande generations intresse samt 

kompetens (Appendix 4). 

.  
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5.1.4 Kontrollvariabler 

Vid genomförande av studien används fyra kontrollvariabler, en av dessa är andelen 

externa parter i företaget. Vid operationalisering av andelen externa parter ställs följande 

tre frågor:  

 

•! Hur stor andel röstandelar innehas av en och samma familj?  

•! Hur många personer sitter i företagets styrelse? 

•! Hur många av styrelseledamöterna tillhör ägarfamiljen? (med familj menas 

personer som är släkt med varandra, även genom ingifte) 

 

82,8% av det medverkande företagen uppgav att ägarfamiljen kontrollerade 100% av 

röstandelarna i företaget. Styrelsens storlek varierar mellan 0 till 8 individer med ett 

medelvärde på 2,88 (Tabell 4). Medelvärdet för andelen av familjemedlemmar i styrelsen 

var hela 85,09% (Tabell 4). Dessa värden tyder på att de medverkande företagen är starkt 

kontrollerade av ägarfamiljen.  

 

Variabel     N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 
Styrelsemedlemmar 

 
157 0 8 2,88 1,273 

Antal familjemedlemmar i 
Styrelsen 157 0 5 2,32 0,935 
Andel utomstående Styrelse 156 0% 100% 14,91% 0,2337 
Not n=157 

      
Tabell 4 

 

 

En annan kontrollvariabel är kön. För att operationalisera variabeln kön ställs frågorna 

“Vilket kön har företagets VD?” och “Hur många av styrelseledamöterna är kvinnor?”. 

Tabell 5 nedan visar att medelvärdet för andelen kvinoor i styrlsen är 37%. 

 

Kontrollvariabler   N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Andel kvinnor i styrelsen 156 0% 100% 37,11% 0,2294 

Not n= 157 

      

Tabell 5 
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Tabell 6 visar att endast att 21,7% av företagens VD är kvinnor, 75,8% är män och 2,5% 

inte velat ange vilket kön VD har eller valt att inte svara på frågan.  

 

Variabel   Frekvens Procent 
VD Man 119 75,8% 

 
Kvinna 34 21,7% 

 
Missing 4 2,5% 

    Not n=157     Tabell 6 
 

 

 

De medverkande företagens affärsrisk operationaliseras i studien genom soliditet. De 

svarande företagen uppvisar en stor variation i sin soliditet. Denna variabel visade sig ha 

ett högt bortfall (17,8%). I flera enkäter har respondenterna istället för att fylla i sin 

soliditet svarat “mycket god” eller “vet ej”. På grund av den låga svarsfrekvensen utesluts 

företagets affärsrisk från vidare analyser då bortfallet påverkar resultatet negativt i en för 

hög utsträckning. Ett alternativ till att låta respondenterna fylla i företagets soliditet kunde 

ha varit att låta dem uttrycka sin åsikt om företagets soliditet utifrån ett påstående och 

sedan svara med en likertskala vilket eventuellt kunde ha förbättra svarsfrekvensen. 

 

Respondenterna fick i enkäten även möjlighet att kategorisera sig själva i den bransch de 

anser passa bäst med företagets verksamhet. Dessa branscher benämns som GICS (MSCI, 

2016). Listan med branscher utökades med en kategori “Övrigt”. Av de 157 svarande 

företagen ansåg 59,9% av dessa tillhöra kategorin “Övrigt”.  Det leder till att variationen 

mellan alternativen blir för liten för att kunna urskilja vilken bransch som har någon 

påverkan på den beroende variabeln.  Efter att ha observerat svarsfrekvensen kan det 

konstateras att respondenten borde givits möjlighet att själva i en öppen fråga skriva 

vilken bransch de själva anser sig tillhöra och att författarna i efterhand skulle kodat om 

svaren och kategoriserat in företagen i rätt kategorier. Variabeln uteslut därmed från 

vidare analyser.   

 

5.1.5 Moderarande variabler 

En av de modererande variablerna som förväntas ha en effekt på företagens beteende är 

dess storlek. För att operationalisera företagets storlek används variablerna omsättning 
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samt antal anställda. Resultatet visar att det minsta företaget inte har några anställda, 

medan det största har  900 anställda. Medelvärdet för antal anställda bland 

respondenterna är 23 personer (Tabell 8). Omsättningen för familjeföretagen låg mellan 1 

miljon kronor och 1,6 miljarder kronor med ett medelvärde på cirka 54 miljoner kronor 

(Tabell 7). Standardavvikelsen 166 visar tillsammans med det låga medelvärdet att 

majoriteten av företagen är relativt små. Likaså visar intervallet från 1 miljon till 1,6 

miljarder kronor att det är en stor skillnad i storleken mellan det minsta och största 

företaget i enkäten.  

 

Variabel   N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 
Omsättning 155 1 1600 54,61 166,869 
Antal Anställda 156 0 900 23 76,873 
Not n=157 

     
Tabell 7 

 

 

Studiens andra modererande variabel är företagets generaitonsskede. För att undersöka 

vilken påverkan företagets generationsskede har på valet av individer till dess TMT 

ställdes följande två frågor “Vilken generation i företaget innehar den största 

ägarandelen?” samt “Vilken generation styr den operationella verksamheten i företaget 

idag?”. Tabell 8 visar att av de medverkande företagen är det den första generationen som 

innehar den största ägarandelen i företaget. Antal generationer varierar från 1-4 där 

medelvärdet 1,40 visar att de flesta företagen ännu inte genomfört en generationsväxling.  

 

Variabel     N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 
Ägande generation 

 
156 1 4 1,40 0,639 

Styrande generation   157 1 4 1,51 0,685 
Not n=157 

      
Tabell 8 

 

 

Liknande mönster följer gällande vilken generation som styr den operationella 

verksamheten, dock har senare generationer fått mer ansvar än ägande. Medelvärdet för 

vilken generation som styr företaget visar 1,51 vilket är högre än vid ägande 

generationen. Det tyder på första generation har överlåtit styrandet av företaget i större 

utsträckning än ägandet. 
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5.2 Cronbachs Alpha  

För att avgöra om FIBER-skalans enkätfrågor mäter samma bakomliggande koncept (den 

interna konsistensen) och för att säkerställa reliabiliteten för de olika dimensionerna 

genomförs ett test av Cronbachs Alpha för samtliga dimensioner i FIBER. 

För att dimensionerna ska anses ha en hög reliabilitet bör värdet på Cronbachs Alpha 

överstiga 0,7 vilket leder till vidare analys av de olika dimensionerna (Pallant, 2013). Vid 

test av FIBER-skalans fem dimensionerna visar Cronbachs Alpha att tre av de fem 

variablerna har ett acceptabelt värde över 0,7 (Pallant, 2013). Dimension I har ett värdet 

på 0,721, E har ett värde på 0,756 och R har ett värde på 0,812 vilket visar att 

reliabiliteten för dessa mått ligger över den rekommenderade nivån. Det gör att 

reliabiliteten för dimensionerna är på en acceptabel nivå. Dimensionerna F och B visar 

värden på -0,60 respektive  0,463 vilket understiger 0,7  och därmed inte lämpar sig för 

vidare analys i dessa format.  

 

5.3 Samvariation mellan bakomliggande faktorer 

En faktoranalys mäter samvariation mellan olika variablerna genom ett antal 

bakomliggande faktorer.  Utifrån denna samvariation möjliggörs skapandet av faktorer 

vilka ger ett samlat mått på de samvarierande variablerna. Utifrån faktoranalysen skapas 

nya faktorer som sedan kan användas för att genomföra korrelations- och 

regressionsanalyser. I denna studie genomförs en faktoranalys för att skapa ett alternativ 

till originalidén om FIBER och för att se hur respondenterna har tolkat frågorna för de 

olika dimensionerna.  

5.3.1 Faktoranalys 

Anledningen till att en faktoranalys inte genomförts tidigare beror på att studien baseras 

på FIBER-skalan vilken i sig redan består av ett färdigt antal faktorer. Då inte samtliga 

dimensioner i FIBER-skalan går att använda för att påvisa samband med andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT genomförs en kompletterande faktoranalys för att 

kunna generera en starkare och mer tillförlitlig analys. 

 

Med en faktoranalys mäts hur de olika påståendena i FIBER-skalan är relaterade till 

varandra. Genom en faktoranalys går det att observera hur respondenten har tolkat de 

olika frågorna och påståendena från FIBER. Med resultatet skapas nya faktorer vilka 

utifrån studiens empiriska material testas för att se om de har större påverkan på 
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familjeföretags TMT-komposition än vad FIBER-skalan har. För att avgöra om den 

insamlade empirin lämpar sig för en faktoranalys observeras först resultaten från Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) och Bartletts test vilket är en avgörande del av faktoranalysen. För 

att en faktoranalys ska göras och för att analysen ska fortlöpa bör värdet för KMO 

överstiga 0,6 samtidigt som Bartletts test ska visa på signifikans (Pallant, 2013).  

 

För studiens påståenden visar KMO ett värde på 0,752 och Bartletts test visar ett värde på 

0,000 (Tabell 9). Utifrån faktoranalysen observeras sju faktorer som alla har ett 

eigenvärde över 1 vilket är det värde faktorerna ska överträffa. Faktorernas eigenvärde 

förklarar hur stor del av variansen som den enskilda faktorn förklarar. För att analysera 

antalet faktorer som bör inkluderas i följande analyser analyseras en screeplot. En 

screeplot ger observatören en visuell bild över faktorernas eigenvärde och vilka faktorer 

som tillsammans ger en förklaringsgrad som överstiger efterföljande faktorer. Vid 

observation av en screeplot (appendix 5) framkommer att från och med femte faktorn så 

planar den plottade linjen ut. I de två efterföljande faktorerna ingår variabler som även 

går att finna i tidigare faktorer med skillnaden att de där har ett högre förklaringsvärde. 

Det gör att faktor 6 och 7 utesluts. Screeploten visar även att de tre första faktorerna har 

ett högre eigenvärde. Vid uteslutande av de variabler som ingår i faktor 6 och 7 visas 

fortfarande ett godkänt värde för KMO på 0,754 samt en statistisk signifikans för 

Bartletts test (Tabell 9). Faktorerna har tillsammans en förklaringsgrad på 0,754 vilket 

anses vara godtagbart då det är över den kritiska gränsen för en förklaringsgrad, 0,6.  

 
 Modell 1 Modell 2 
KMO 0,752 0,754 
BARLETT ,000*** ,000*** 
Note: *** p < 0.001   Tabell 9 

 

 

De nya faktorerna presenteras nedan tillsammans med de bakomliggande påståendena. De 

kommer att vara en del av kommande korrelations- och regressionsanalyser men testas 

separat från FIBER-skalan. Faktorerna namnges efter FIBER-skalan då en del av 

faktorerna till stor del påminner om de ursprungliga dimensionerna eller ges nya namn 

vilka baseras på det bakomliggande koncept som de inkluderade frågorna antas mäta. 

Faktoranalysen presenteras nedan i tabell 10. 
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Faktor ett visar sig vara identisk med FIBER-skalans R. 

•! R1 - Det är ett viktigt mål att familjens arv förs vidare i företaget  

•! R2 - Familjemedlemmarna ser sina ägarandelar i företaget som långsiktiga 

investeringar 

•! R3 - Det är troligt att ägarfamiljen överväger att sälja företaget 

•! R4 - En lyckad generationsväxling inom familjen är viktigt för ägarfamiljen.  

 

Då Faktor 1 direkt går att härleda till dimension R och att familjen vill förnya sina 

familjeband inom företaget gör att denna faktor kommer att benämnas på samma sätt som 

Berrone et al (2012) benämner den i FIBER-skalan, “Renewal of family bonds” (R). 

 

Faktor två består av faktorer från FIBER-skalans dimension I och E.  

•! I4 - De familjemedlemmar som arbetar inom företaget är stolta över att associeras 

med familjeföretaget (I4) 

•! I5 - Familjemedlemmarnas självbild påverkas positivt av deras medverkan i 

familjeföretaget 

•! I6 - Företagets kunder associerar ägarfamiljens namn med de produkter och 

tjänster företaget  

•! E3 - Relationen mellan familjemedlemmarna i företaget är stark 

•! E5 - Starka band mellan familjemedlemmar hjälper till att upprätthålla en positiv 

anda i företaget 

 

Dessa påståenden går att härleda till hur familjemedlemmar associerar sig med företaget 

då de behandlar påstående om hur medverkan och associationen med företaget påverkar 

dem. Enligt social identity-teorin antas individer vara mer lyckliga om de kan identifiera 

sig med ett framgångsrikt företag (Tajfel & Turner 1985).  Det leder till att faktor 2 finner 

stöd från existerande teori och kommer att benämnas “Association of familymembers 

with the firm” (A).  

 

Faktor tre innehåller endast påstående från dimension E men där några av de ursprungliga 

påståendena har blivit åsidosatta. 

•! E1 - Känslor påverkar ofta beslutsprocesserna i företaget 

•! E2 - Det är viktigt att kunna erbjuda familjemedlemmar möjligheten att arbeta 

inom företaget  
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•! E4 - Känslosamma överväganden är ofta en del vid ekonomiska beslut i företaget  

 

Studiens grundläggande teori Socioemotional wealth behandlar hur familjeföretag 

uppfyller sina icke-finansiella mål vilka är baserade på ägaren och dennes familjs känslor 

(Gomez-Mejia et al. 2007). Det går därför att anta att känslor spelar en stor roll vid 

strategiska beslut. Dessa påståenden berör hur känslor påverkar beslut i företaget. Det gör 

att de tre påståendena  som utgör att faktor tre kommer att benämnas “Decision making 

affected by emotions” (D).  

 

Faktor fyra består till stor del av dimension I.  

•! I1- Ägarfamiljen känner stark tillhörighet till företaget 

•! I2 - Ägarfamiljen känner att företagets framgång är en del av deras egen 

personliga framgång 

•! F3 - Det är viktigt att bevara familjens kontroll och inflytande över företaget 

 

Dessa tre påståenden kan alla härledas till ägarfamiljens personliga anknytning till 

företaget vilket leder till att  faktor ett kommer att kallas “personal attachement” (P). Om 

ägarfamiljen känner en stark tillhörighet till företaget kan det antas att de även känner att 

företagets framgång är en del av deras personliga framgång (Berrone et al. 2012). Det gör 

att de även vill behålla sin kontroll och sitt inflytande över företaget. Därav kan det 

bakomliggande konceptet för denna faktor antas vara ägarfamiljens personliga 

anknytning till företaget.  

 

Faktor fem består till en majoritet av FIBER-skalans dimension B.  

•! B1 - Företaget är aktivt i att marknadsföra sig sociala aktiviteter på en lokal nivå 

•! B2 - Familjemedlemmar och utomstående behandlas lika i företaget  

•! F2 - De från familjen utomstående personer i ledning och styrelse är tillsatta av 

familjemedlemmar 

 

Dessa påståenden går att härleda till företagets relationer med externa parter från 

samhället både i sin roll som arbetsgivare samt och marknadsförare vilket leder till att 

faktor fem kommer att benämnas “Community relations” (C). Miller et al. (2009) fann att 

relationer till samhället hjälper familjeföretag att bevara sin konkurrenskraft. Vidar går 

det att anta att dessa relationer är värdefulla för båda parter.  Därför kan “Community 
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relations”  antas vara ett viktigt bakomliggande koncept till SEW och familjeföretagens 

särskilda beteende.   

 

Faktoranalys         
Variabler Faktor R Faktor A Faktor D Faktor P Faktor C 
R4 0,834         
R1 0,829         
R3 0,732         
R2 0,663         
I5   0,718       
I6   0,698       
I4   0,687       
E5   0,656       
E3   0,595       
E1     0,873     
E4     0,842     
E2     0,586     
I1       0,866   
I2       0,781   
F3       0,477   
B1         0,697 
F2         0,573 
B2         0,549 
          Tabell 10 

 

Ovanstående faktorer visar att faktoranalysen i stor utsträckning funnit liknande 

samvariation mellan de variabler som ingår i de olika dimensionerna i FIBER- skalan 

med några undantag. De nya faktorerna bildar tillsammans bokstäverna RADPC vilket 

kommer att benämnas i bokstavsordningen PARCD vilket blir samlingsnamnet för 

faktorerna. PARCD kommer nedan att testas separat från FIBER-skalan i korrelations- 

och regressionsanalyser.  

5.4 Korrelation- & regressionanalys 

5.4.1 Korrelationsanalys  

Innan regressionsanalyser kan genomföras behöver korrelationsanalyser studeras för att 

kontrollera det empiriska material för multikollinearitet. För att välja vilken typ av 

korrelationsanalys som är lämplig behöver normalfördelningen analyseras. Vid ett icke 

normalfördelat material samt när den beroende variabeln är en kvot/intervallvariabel 



  
 

76 

används Spearmans rho (Pallant, 2013). Det går dock att anta ett normalfördelat resultat 

vid ett högt antal observationer likt de 157 observationer denna studie använder (Israel 

1990). Detta antagande leder till Pearsons test för korrelation.  

 

Pearsons test visar korrelation mellan studiens samtliga använda variabler. Testet visar 

hur två variabler korrelerar i förhållande till varandra. Korrelation mellan variabler kan 

vara mellan -1 till 1. Där -1 innebär perfekt negativ korrelation och +1 perfekt positiv 

korrelation. Perfekt positiv korrelation betyder att när den ena variabeln ökar med 1 

ökar den andra variabeln med 1 (Pallant 2013). Korrelationstest säger dock ingenting 

om vilken variabel det är som påverkar den andra, det får sedan testas i 

regressionsanalyser.  

 

I appendix 6 visar Pearsons test på flera signifikanta samband mellan de olika 

variablerna. De variabler som har störst korrelation med den beroende variabeln anses 

mest intressanta och har därför valts ut i presentationen av analysen. Det existerar en 

signifikant positiv korrelation mellan andelen familjemedlemmar i företagets 

ledningsgrupp och de två delarna I och E från FIBER-skalan. Med högre värden på I 

och E antas fler familjemedlemmar att rekryteras till familjeföretagens TMT. Vid 

analys av korrelationsanalysen med de från faktoranalysen genererade faktorerna går 

det att observera att faktorerna P, A, C och D uppvisar statistisk signifikans i sin 

korrelation med andelen familjemedlemmar i företagets TMT. Samtliga faktorer visar 

på en positiv korrelation. Faktor R visar ingen signifikant korrelation med studiens  

beroende variabel �

�

 

Ett fåtal av studiens kontrollvariabler visar på ett svagt signifikant samband till den 

beroende variabeln. Andel kvinnor i företagets styrelse har en svag positiv korrelation 

med andelen familjemedlemmar i företagets TMT. Även andelen externa 

styrelseledamöter har en signifikant negativ korrelation med den beroende variabeln där 

fler utomstående individer i styrelsen leder till färre familjemedlemmar i företagets 

TMT.  

 

Studiens modererande variabler visar till viss del signifikant korrelation med andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT. Företagets storlek vilket mäts med omsättning 
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samt antal anställda påverkar båda andelen familjemedlemmar i företagets TMT 

negativt. Däremot  visar företagets generationsskede inte på korrelation med andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT. Varken variabeln för ägande eller styrande visar 

korrelation.  

 

Vidare visar Pearsons test (Appendix 6) att det förekommer multikollinearitet mellan de 

påstående och frågor som ska mäta samma koncept vilka är, Antal anställda samt 

Omsättning, och mellan den generation som styr företaget och den generation som äger 

företaget. Dessa frågor mäter företagets storlek samt vilket generationsskede företaget är 

i. Därmed anses mulitkolinearieten vara logiskt och endast ett av påståendena för vardera 

dimension kommer att användas vid efterföljande regressionsanalyser för att inte påverka 

anlysernas tillförlitlighet. Vidare förekommer multikollinearitet mellan delar av FIBER 

och de från faktoranalysen framtagna faktorerna, likt dimension E och faktor A samt 

dimension R och faktor R. Även detta anses logiskt då dessa till stor del består av samma 

påståenden. Det gör att FIBER och PARCD testas i separata regressionsanalyser för att 

studera deras olika påverkan på andelen familjemedlemmar i företagets TMT. 

 

5.4.2 Mulitvariata analyser 

Variablerna F och B i FIBER-skalan utesluts då de bakomliggande påståendena i F och B 

inte mäter samma effekt vilket gör att reliabiliteten anses vara för låg. Hypotes 1 och 3 

går därmed inte att testa då det inte finns underlag för att genomföra analyser. Vidare går 

det därför inte att fastställa om familjens kontroll och inflytande samt om starka sociala 

band inom familjen påverkar kompositionen i företagets TMT. 

 

5.4.2.1 Regressionanalys, FIBER 

Regressionsanalysen för FIBERs dimensioner presenteras nedan i tabell 11. Vid en 

multipel regressionsanalys visar dimension I, vilket mäter familjens identifikation med 

företaget, svagt positivt samband med andelen familjemedlemmar i TMT. Beta-värdet är 

0,009 vilket innebär att den beroende variabeln ökar med 0,9 % när dimension I ökar med 

1. Då studien använder två mått för både företagets storlek och dess generationsskede 

testas de olika måtten i olika kombinationer för att finna den mest lämpliga 

kombinationen. Den mest lämpliga kombinationen vid test av regressionen av FIBER 
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är  företagets omsättning samt vilken generation som innehar den största ägarandelen i 

företaget. Vid regressionanalysen visar endast ett fåtal av kontrollvariablerna statistisk 

signifikans. Dessa är Andel externa styrelseledamöter och företagets generationsskede. 

Regressionsanalysen visar att andelen externa styrelseledamöter har en stor påverkan på 

företagens TMT-komposition och visar beta-värdet -0,737. 

 

Dimensionen E mäter känslomässiga band mellan familjemedlemmarna och visar ett 

statistiskt signifikant samband till andelen familjemedlemmar i TMT. Beta-värdet är 

0,009 vilket innebär att när den oberoende variabeln dimension E ökar med 1 så ökar den 

beroende variabeln med 0,9%. Dimension E har därmed en svag positiv påverkan på 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT (Tabell 11).  

 

Vidare visar dimension R ett betavärde på 0,003 vilket tyder på ett svagt positivt 

samband med den beroende variabeln. Det går att från tabell 12 observera att dimension 

R inte visar någon statistisk signifikans. Detta innebär att studiens material inte 

statistiskt kan säkerställa att dimension R och familjens önskan att bevara företaget 

inom familjen har en påverkan på andelen familjemedlemmar i företagets TMT.  

 

Modell 2, där de oberoende variablerna från FIBER lagts till, har en förklaringsgrad 

som uppgår till 47,9% med justerat R-värde och ingen multikollinearitet mellan de 

oberoende variablerna föreligger (Tabell 11). Det justerade R-värdet är högre än vid test 

av enbart kontrollvariablerna i modell 1 vilket tyder på en mer förklarande modell. 

Modellen visar att multikollinearitet inte existerar vid regressionsanalysen för FIBER. 

Högsta VIF- värdet visar 1,459. Det finns ingen exakt regel för vad VIF-värdet ska 

understiga. I denna studie har därför ett VIF-värde på 4 använts som den kritiska 

gränsen (Pallant, 2013).  
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5.4.2.2 Regressionsanalys, Intresse och kompetens hos framtida generationer 

Vid regressionsanalys av variablerna Kommande generations intresse och Kommande 

generations kompetens visar båda variabler på ett svagt positivt samband med betavärde 

på 0,004 respektive 0,005. Resultatet för de båda variablerna går dock inte att 

säkerhetsställa då ingen av dem uppvisar statistisk signifikans (Appendix 7).  

 

De båda variablerna visar på ett VIF-värde på över 2. Testet visar även på ett försämrat 

justerat R-värde vilket försämrar modellens förklaringsgrad.  

 

5.4.2.3 Regressionsanalys med modererande variabler, FIBER  

Vid regressionsanalys med studiens modererande variabler (företagets storlek och 

företagets generationsskede) används de modererande variablerna omsättning samt 

ägande generation. Dessa valdes då de visar sig mer lämpliga framför antal anställda 

samt styrande generation. Testet genomförs med studiens kontrollvariabler. Vid test av 

företagets storlek som modererande variabel används företagets generationsskede som 

kontrollvariabel, mer specifikt ägande generationen. På liknande sätt används 

  
Modell 1 

  
Modell 2 

   

 
Std.B Std.E Tolerans VIF Std.B Std.E Tolerans VIF 

Dimension R   
  

  0,003 0,003 0,741 1,115 
Dimension E 

    
0,009* 0,004 0,685 1,107 

Dimension I 
    

0,009* 0,004 0,763 1,143 
Omsättning 0,000* 0,000 0,958 1,044 0,000 0,000 0,897 1,107 
Generationsskede, 
ägare 0,070 0,041 0,973 1,028 0,106** 0,039 0,903 1,350 
Utomstående 
styrelseledamöter -0,737*** 0,082 0,931 1,074 -0,657*** 0,079 0,875 1,459 
Kvinnor i 
styrelsen 0,010 0,085 0,907 1,102 -0,007 0,080 0,903 1,311 
Konstant 0,887*** 0,049 

  
0,232 0,158 

  F-värde 25,667 
   

20,281 
   Justerat R 0,402 

   
0,479 

   VIF value, highest 1,074       1,459       
 

  
   

  
  

Tabell 11 Not: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 
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omsättning som kontrollvariabel vid test av företagets generationsskede som 

modererande variabel. Testerna visar på liknande mönster med skillnaden att 

omsättningen respektive vilken generation som äger företaget visar en större 

förklaringsgrad. Därmed är det dessa variabler som används och rapporteras. 

 

Vid test av modererande variabler visar inget av de tre testerna på en modererande 

effekt. Varken den modererande effekten av företagets storlek eller den modererande 

effekten av företagens generationsskede uppvisar statistisk signifikans.  

5.4.2.4 Regressionsanalys av faktorerna PARCD  

Vid faktoranalysen uppkom fem faktorer vilka antas ha en påverkan på studiens 

oberoende variabel. Dessa testas tillsammans med kontrollvariablerna för att utröna om 

dess påverkan är signifikant för andelen familjemedlemmar i företagets TMT. Analysen 

presenteras nedan i tabell 12. Likt regressionsanalysen av FIBER används omsättning 

samt ägande generation som kontrollvariabler då dessa analyser visar högst 

förklaringsvärde.  En regressionsanalys genomförs även med kontrollvariablerna antal 

anställda för att kontrollera för företagets storlek och styrande generation för att 

kontrollera för företagets generationsskede. Dessa kontrollvariabler förbättrar inte 

modellen och visar på en sämre förklaringsgrad och presenteras därmed inte.  

 

Modellens justerade R-värde visar på en positiv förändring vid addering av faktorerna 

till det ursprungliga testet med endast kontrollvariablerna vilket tyder på en förbättrad 

förklaringsgrad. Av de fem faktorerna visar två faktorer på en statistisk signifikant 

påverkan på andelen familjemedlemmar i företagets TMT. Faktor A (Association med 

företaget) och D (Beslutsfattande påverkat av känslor) har en positiv inverkan där de 

väntas öka andelen familjemedlemmar i företagets TMT med 6,3% respektive 4,8% när 

styrkan i faktorerna ökar med 1 (Tabell 12).  

 

I den genomförda regressionsanalysen visar två av de fem kontrollvariablerna på 

statistisk signifikans. Dessa är likt regressionsanalysen av FIBER,  ägande generationen 

samt andelen externa styrelseledamöter. Andelen externa styrelseledamöter påverkar 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT negativt och visar ett högt betavärde på -

0,720 medan företagets generationsskede istället visar att första generationen i större 

utsträckning rekryterar familjemedlemmar med ett betavärde på 0,086. 



  
 

81 

 

Testet visar att det högsta VIF-värdet är 1,224. Det tyder på att det inte förekommer 

någon mulitkollinaritet vid analysen. Modellens förklaringsgrad visar 0,510 med alla 

faktorer och 0,445 med endast kontrollvariablerna (Tabell 12).  

 

 

 

 

5.4.2.5 Regressionsanalys med modererande variabler,  PARCD  

Vidare följer regressionsanalyser för faktorerna i PARCD med studiens modererande 

variabler. De variabler som antas ha en modererande effekt på faktorerna är likt vid 

FIBER-analysen företagets storlek samt företagets generationsskede.  

 

En av de modererande variablerna visar effekt på en av faktorerna (Appendix 8). 

Företagets storlek operationaliserat med företagets omsättning visar på en signifikant 

modererande effekt för faktor P. När företagets storlek ökar minskar effekten av faktor 

P vilket leder till att andelen familjemedlemmar i företagets TMT minskar. Faktor P 

visar dock ingen signifikans vid regressionsanalysen utan den modererande variabeln. 

  
Modell 1 

  
Modell 2 

   
 

Std.B Std.E Tolerans VIF Std.B Std.E Tolerans VIF 
Factor R         0,038 0,019 0,944 1,06 
Factor A 

    
0,062** 0,019 0,957 1,044 

Factor D 
    

0,048* 0,02 0,837 1,194 
Faktor P 

    
0,022 0,019 0,962 1,04 

Faktor C 
    

-0,024 0,02 0,893 1,12 
Omsättning 0 0,000 0,947 1,056 0,000 0,000 0,847 1,18 
Generationsskede, 
ägare 0,071 0,043 0,963 1,038 0,088* 0,043 0,851 1,175 
Utomstående 
styrelseledamöter -0,808* 0,087 0,92 1,087 -0,730* 0,088 0,817 1,224 
Kvinnor i 
styrelsen 0,058 0,095 0,878 1,139 -0,001 0,093 0,83 1,204 
Konstant 0,862*** 0,054     0,856*** 0,052     
F-värde 27,224 

   
16,164 

   Justerat R 0,445 
   

0,510 
   VIF value, 

highest 1,139 
   

1,224 
                

 
Tabell 12 Not: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 
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Testen visar en ökad förklaringsgrad utifrån det justerade R-värdet. VIF-värdena för 

testet uppgick till högst 1,152. 

 

Däremot påverkar inte företagets generationsskede någon av faktorerna och dess 

inflytande över den beroende variabeln. Testet genomfördes även med antal anställda 

samt vilken generationen som styr företaget. Detta ledde inte till förändrade resultat 

vilket gör att dessa inte presenteras i studien.  

  



  
 

83 

6. Empirisk analys  

I detta kapitel diskuteras de empiriska resultaten och leder till en förkastning eller 

acceptans av de formulerade hypoteserna. Vidare analyseras de empiriska resultaten 

utifrån tidigare forskning och studiens teoretiska referensram.  

 
6.1 Inledande diskussion 

Generationsväxling och rekrytering i familjeföretag är ett av de mer avgörande beslut 

ett familjeföretag ställs inför. Det är även något som familjeföretag upplever som ett av 

sina större problem (Chua, Chrisman & Sharma 2003; Ward 1987). Rekrytering av 

personer till företags beslutsfattande positioner är avgörande för familjeföretags framtid. 

Detta eftersom de påverkar företags framtida strategiska beslut. Om bevarandet av SEW 

och behålla företaget inom familjen är vad ägarfamiljen önskar måste de säkerställa att 

de tillfredställer de bakomliggande behov som påverkar nivån av familjens SEW.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur och vilka socioemotionella faktorer som 

reflekteras i familjeföretags beslut gällande rekrytering till dess top management team. 

De olika faktorerna identifieras utifrån FIBER-skalans fem dimensioner samt faktorerna 

PARCD.   

 

Efter insamlandet av det empiriska materialet och genomfördandet av testerna 

diskuteras resultaten för studiens analyser utifrån den teoretiska referensramen samt 

tidigare forskning. Vid genomförande av  Cronbachs Alpha föll två av dimensionerna 

bakom FIBER bort vilket leder till att endast dimensionerna R, E och I kan analyseras 

vidare medan diskussioner förs kring de uteblivna resultaten för dimensionerna F och B. 

Detta följs av analyser kring faktorerna PARCD och dess påverkan på andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT.  

 

6.2! Analys av FIBERs REI 

6.2.1 I, Familjens identifikation med företaget 

Gomez-Mejia et.al (2011) menar att familjens identifikation med företaget är avgörande 

för om rekryteringsbeslut resulterar i en extern eller intern medarbetare. Teorin om 

social identity menar att en individs självuppfattning till stor del baseras på den grupp 

en individ identifierar sig med (Tajfel & Turner, 1985). Det har i tidigare forskning 

använts för att förklara hur familjemedlemmar baserar sin identitet utifrån 
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familjeföretag (Deephouse & Jaskiewicz 2013; Shepherd & Haynie 2009; Zellweger, 

Eddleston & Kellermanns 2010). I denna studie studeras sambandet mellan familjens 

identifikation med företaget samt dess rekryteringsbeslut genom FIBER-skalans 

dimension I. O’Reilly och Chatman (1986) visar att den utsträckning en individ 

identifierar sig med företaget beror på den möjlighet individen får att involveras i 

beslutsfattande arbetsuppgifter utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Detta antas vara 

vanligt förekommande i familjeföretag. Familjemedlemmar växer upp med företaget 

och antas få en större chans att bli involverade i företaget och dess styrning tidigt under 

sin uppväxt. Vidare menar Canella et al. (2015) att företagets image och rykte är viktiga 

faktorer, och för att upprätthålla detta rekryteras familjemedlemmar då de förväntas 

agera mer långsiktigt.  

 

Den genomförda regressionsanalysen visar att dimension I har ett signifikant positivt 

samband med studiens beroende variabel. Detta innebär att det existerar ett positivt 

samband mellan Familjens identifikation med företaget och andelen familjemedlemmar 

i företagets TMT. Att familjens identifikation med företaget spelar roll vid rekrytering 

kan således söka sin förklaring inom social identity teorin då den belyser favorisering 

inom olika grupper (Tajfel, 1978; Turner, 1978). Nivån av hur stark familjens 

identifikation med företaget är skulle kunna ses som en indikator till vilken utsträckning 

familjemedlemmar favoriseras vid rekrytering till företags ledande positioner. Vidare 

kan den identifikation ägarfamiljen känner till företaget försvagas vid rekrytering av 

externa individer till dess TMT vilket ytterligare talar för studiens resultat. Resultatet 

talar för de antagande Berrone et al. (2012) för. 

 

•! H2: Identifikation mellan familjen och företaget är positivt relaterat till andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT - Förkastas ej 

 

Beta-värdet för dimension I visar på 0,009.  Det är ett mycket lågt värde vilket tyder på 

ett svagt samband mellan dimension I och andelen familjemedlemmar i företagets TMT. 

Därmed bör tolkningar av resultatet ske med viss försiktighet. Detta resonemang stärks 

av det höga beta-värdet för andelen externa styrelseledamöter vilket uppgår till -0,727 

då det tyder på att denna variabel förklarar en stor del av resultatet och modellen. 
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6.2.2  E, Känslomässig tillgivenheten mellan familjemedlemmar 

Från tidigare korrelationsanalys går det att utläsa att det finns en positiv korrelation 

mellan dimension E och den beroende variabeln, andel familjemedlemmar i företagets 

TMT. Regressionsanalysen visar att dimension E har en signifikant påverkan på den 

beroende variabeln.  

 

Tidigare forskning visar på att relationen mellan den generation som äger företaget och 

dennes efterträdare har en stor påverkan vid en potentiell generationsväxling (Kets de 

Vries 1989; Brundin et al. 2012; Lansberg 1988; Le Breton-Miller & Miller 2015). 

Brundin et. al. (2012) menar att det i familjer ofta finns genuint goda relationer mellan 

familjemedlemmar vilket leder en större chans för en intern succession. Utifrån dessa 

slutaster görs antagandet att det även går att applicera vid rekryteringen av företags 

TMT.  Collin och Ahlbergs (2016) studie kompletterar detta antagande då de menar att 

goda familjerelationer kan leda till nepotism vilket gör att familjemedlemmar får 

ledande positioner i familjeföretag. Schulze et. al (2003) menar att dessa relationer kan 

användas för att förstå under vilka omständigheter familjemedlemmar tar tillfället i akt 

att agera altruistisk gentemot varandra.  

 

Under regressionsanalysen för dimension I förs argument för att familjemedlemmar 

som tidigt får chansen att delta i och ha nära tillgång till företaget under sin uppväxt 

identifierar sig mer med företaget (O’Reilly och Chatman 1986). Vidare visar Le 

Breton-Miller och Miller (2015) i deras studie att familjemedlemmars engagemang och 

identifikation för företaget ökar om de under sin uppväxt får lära känna företaget och 

företagskulturen. Individens uppväxt med företaget lägger även en god grund för 

dimension E.  

 

När det finns personer som identifierar sig väl med företaget och likt stewards agerar 

efter kollektivets bästa menar Le Breton-Miller och Miller (2015) att sannolikheten är 

större för att familjemedlemmarna utvecklar goda relationer med varandra. Detta hänger 

väl ihop med FIBER-skalans dimension E, känslomässiga relationer mellan 

familjemedlemmarna. Denna studie presenterar signifikanta resultat för att dimension E 

har en positiv påverkan på andelen familjemedlemmar i företagets TMT. Att både 

dimension I och E uppvisar signifikanta resultat är utifrån stewardship-teorin ett väntat 
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resultat då det går att argumentera för att dessa två dimensioner, utifrån Le Breton-

Miller och Millers (2015) slutsatser, vilar på liknande grunder.  

 

Den genomförda regressionsanlysen av FIBER-skalans dimension E och dess påverkan 

på andelen familjemedlemmar i företagets TMT visar på liknande resultat som de 

Shulze et al. (2003) fann, att goda relationer i familjen leder till en högre andel 

familjemedlemmar i företagets TMT. Stark känslomässig tillgivenhet mellan 

familjemedlemmar har en signifikant påverkan på andelen familjemedlemmar i 

företagets TMT. Det leder till att hypotes fyra inte förkastas.  

 

•! H4: Känslomässiga band mellan familjemedlemmar är positivt relaterat till 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT - Förkastas ej 

 

Likt tolkningen av resultatet för dimension I ska resultatet för dimension E tolkas med 

försiktighet då E precis som I visar ett lågt beta-värde (0,009). 

 

6.2.3 R, Familjens intention till generationsväxling inom familjen  

Korrelationsanalysen för dimensionen R vilket mäter Familjens intention till 

generationsväxling inom familjen visar på ett icke signifikant samband med andel 

familjemedlemmar i TMT. Den genomförda regressionsanalysen visar att R inte heller 

har en påverkan på andelen familjemedlemmar i företagets TMT.  

 

Tidigare forskning menar att familjeföretag ofta väljer att rekrytera familjemedlemmar 

till olika ledande positioner i företaget även om det finns mer lämpade externa 

kandidater att tillgå (Kets de Vrij 1993). Gomez-Mejia et al (2011) visar också att 

ägarfamiljen kan tänka sig rekrytera en familjemedlem även om detta innebär en 

ekonomisk förlust. Tidigare studier visar att grundare för företag föredrar att inte helt 

släppa kontrollen över företagen vilket ökar förutsättningarna för intern succession 

(Gomez-Mejia et al. 2011). Dessa resonemang gör att det borde finnas stöd för hypotes 

fem.  

 

Tidigare nämndes att Ward (1987) fann studie att endast ett av tre familjeföretag lyckas 

med företagets första generationsväxling samt att ännu färre lyckas med fler 
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generationsväxlingar. Utifrån Wards (1987) resonemang går det att resonera kring att 

familjeföretag har en önskan om att se en generationsväxling i företaget men att de inte 

har den kunskap som krävs för att genomföra det. Studiens resultat indikerar på att de 

inte heller påverkar andelen familjemedlemmar i företagets TMT. Vidare visade PWC 

att endast 16% av familjeföretagen i deras undersökning har en plan för hur 

successionen av företaget ska gå till vilket ytterligare talar för studiens resultat.  

 

Att testerna inte visar statistisk signifikans kan även bero på att de medverkande 

företagen inte är tillräckligt stora för att en generationsväxling ska vara intressant för 

kommande generation. Då många av de medverkande företagen endast har ett fåtal 

anställda och låg omsättning kan det i flera fall saknas incitament för yngre generationer 

att ta över företaget vilket också påverkar nuvarande generationens intention till 

generationsväxling. Vidare kan en ägare av ett mindre företag tänkas ha en svagare 

koppling till företaget vilket gör att det anses mer rationellt att sälja företaget än att 

inleda intern succession. Ytterligare en anledning till studiens resultat kan vara att 

familjeföretag behåller ägandet i familjen medan TMT-positionerna består av individer 

med rätt kompetens oavsett om de tillhör ägarfamiljen eller ej.  

 

Då varken korrelations- eller regressionsanalyser uppvisar statistisk signifikans för 

samband mellan familjens intention till generationsväxling och andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT förkastas hypotes fem.  

 

•! H5: Viljan och önskan om att bevara företaget inom familjen är positivt 

relaterat med andelen familjemedlemmar i företagets TMT - Förkastas 

 

6.2.4 Familjens kontroll och inflytande (F) och socialt bindande band (B) 

Vid analys av FIBER-dimensionerna F och B går det inte att finna ett acceptabelt värde 

för Cronbachs Alpha. Enligt Berrone et al (2012) ska dessa dimensioner påverka 

familjens SEW men kan inte testas med studiens material då de uppvisar ett för lågt 

värde. FIBER-skalan är fortfarande ett relativt obeprövat mått vilket gör att det finns lite 

stöd för dimensionerna för olika typer av urval.  
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En anledning till resultatet kan vara att översättningen av FIBER från engelska till 

svenska försvårat förståelsen för vissa frågor. I dimension F går det att observera att 

respondenterna anser att de har en stark kontroll och inflytande över företaget men att 

de i flera fall inte har någon kontroll av tillsättandet av externa individer. Då stark 

kontroll och inflytande över strategiska beslut även bör innebära beslut om rekrytering 

går det att anta att en del av respondenterna tolkat frågorna fel. 

 

Det finns dock studier som finner liknande resultat som denna studie uppvisar för 

dimensionerna F och B. Hauck et al. (2016) fann i sina tester, där de försökte validera 

FIBER-skalan, att den bör kortas ned till dimensionerna REI och utesluta 

dimensionerna F och B. Deras studie innehöll företag med upp till 500 anställda med ett 

medelvärde på 38 anställda vilket tyder på ett liknande om än något större urval av 

företag än denna studie.  

 

De fann att dimension F inte mäter SEW direkt utan att den har en indirekt påverkan på 

familjeföretags SEW. Vidare argumenterar Hauck et al. (2016) för att kontroll och 

inflytande över företaget inte tillhör de affektiva värden som definierar SEW och att 

dimension F därmed inte är optimal för att mäta SEW. Dimension F mäter till stor del 

hur faktiska ägarförhållanden ser ut och inte hur ägarfamiljen känner inför detta (Hauck 

et al 2016).  

 

För dimension B argumenterar Hauck et al. (2016) att familjeföretag ofta har starka 

sociala band till samhället och att dessa är viktiga delar i SEW. Dock menar de att 

dimension B inte mäter de affektiva värdena utan istället mäter existerande relationer. 

De menar att dimension B istället borde fokusera på den upplevda statusen och 

relationen till samhället då det fångar mer av de affektiva värdena (Hauck et al. 2016).  

 

Kommande forskning med syfte att mäta SEW genom FIBER bör därför förändra 

faktorerna F och B för att bättre reflektera SEWs affektiva värden. Ytterligare ett 

alternativ är att helt utesluta faktorerna F och B och använda den av Hauck et.al (2016) 

presenterade REI-skalan eller använda den i studien utformade PARCD-skalan.  

 

•! H1 Kontroll och inflytande inom familjen är positivt relaterat med andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT → Ej genomförbar 
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•! H3: Sociala band mellan företaget och dess omgivning är positivt relaterat med 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT→ Ej genomförbar 

 

6.2.5 Kommande generationers intresse och kompetens 

Det intresse och den kompetens av att leda företag som kommande generation besitter 

antas påverka andelen familjemedlemmar i företagets TMT. De i studien genomförda 

regressionsanalyser visar dock inte på något sådant samband vilket leder till att 

hypoteserna 6 och 7 förkastas.  

 

Detta resultat går emot tidigare studier och teorier. Finns det inget intresse i att ta över 

företaget hos kommande generation antas andelen externa individer i företagets TMT 

öka (Chrisman et al 1998; Sharma & Rao, 2000). Likaså pekar  social identity-teorin på 

att familjemedlemmar i företaget känner en större social tillhörighet till familjeföretaget 

än vad andra individer gör (Deephouse & Jaskiewicz 2013) vilket leder till antagandet 

att fler familjemedlemmar rekryteras till företagets beslutsfattande positioner. Det 

antagandet går dock inte styrka med denna studies empiriska material. Resultatet går 

även emot resursberoendeteorin vilken menar att företaget rekryterar individer med de 

resurser som saknas för att hålla företaget konkurrenskraftigt. Vid en situation där 

kompetens hos kommande generation inte ses som tillräcklig bör det finnas en negativ 

korrelation med andelen familjemedlemmar i företagets TMT. 

 

Resultatet kan bero på att urvalet av företag består av en majoritet mindre företag vilket 

kan påverka kommande generationers vilja att arbeta i företaget. Då företagen är av 

mindre karaktär går det anta att företagen inte haft tillräckligt med arbetsuppgifter för 

kommande generationer. Utifrån Social identity-teorin leder det till att kommande 

generationer som inte arbetat i företagen och inte utvecklat en social identitet och en 

relation till företaget vilket kan påverka dem i deras val av att arbeta i företaget. Likaså 

kan de medverkande företagen sakna en kommande generation eller att den kommande 

generationen är i en ålder där det är svårt att uttala sig om dess intresse och kompetens. 

Det leder till att hypotes sex och sju förkastas. 
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•! H6: Att familjens arvtagare inte är intresserad av att arbeta i företaget är 

positivt relaterat till andelen utomstående individer i företagets TMT - 

Förkastas 

•! H7: Brist på intern kompetens inom familjen är relaterat till att företaget har en 

låg andel familjemedlemmar i företagets TMT - Förkastas 

 

6.2.6 Modererande variabler 

Testerna för dimensionerna R, E och I visar inte på statistisk signifikans vid 

regressionsanalys av de modererande variablerna, företagets storlek och 

generationsskede. Det går därmed inte att påvisa en modererande effekt med studiens 

empiriska material. Därmed motsätter sig studiens resultat de resonemang som Gomez-

Mejia et al. (2011) för, om att företagets storlek påverkar andelen familjemedlemmar i 

företagets TMT då storleken antas medföra att företaget söker en annan kompetens. 

Resultatet går även mot antaganden från resursberoendeteori då en ökad storlek bör 

leda till att familjeföretag rekryterar individer med de specifika kunskaper som krävs för 

de uppgifter som uppkommer med större företag (Kotey & Folker 2007).  

 

Vilket generationsskede företaget befinner sig i uppvisar inte heller någon modererande 

effekt för någon av FIBER-skalans dimensioner. Resultatet går emot vad tidigare 

studier har kommit fram till. Flera undersökningar visar på att när familjeföretag 

genomgår en generationsväxling så förändras styrkan i SEW (Gómez-Mejía et al. 2007; 

Berrone et al. 2012) vilket bland annat leder till ägarfamiljens vilja att behålla 

kontrollen över företaget minskar. Lägre nivå av SEW leder även till förändrade 

rekryteringsprocesser. Exempelvis så visar Reid och Adams (2001) att andra företag har 

en HR-policy i större uträckning än familjeföretag och att sannolikheten för 

implementering av en sådan strategi ökar i familjeföretag när företaget skiftar 

generation.  

 

En anledning till studiens resultat kan beror på de antaganden som förts om de 

modererande variablerna. Företagets storlek och dess generationsskede har i tidigare 

studier använts som kontrollvariabler och används i denna studie som modererande 

variabler då Fang et al (2016) antog att dessa kunde ha en oanad modererande effekt 

och efterfrågade ytterligare forskning kring detta. Då detta antagandet är relativt oprövat 
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inom forskningen av familjeföretag finns det ännu få bevis för att så skulle vara fallet. 

Studiens resultat visar att dessa variabler inte har en tydlig modererande effekt på 

FIBER-skalans dimensioner och dess påverkan på andelen familjemedlemmar i 

företagets TMT.  

 

Ytterligare en anledning till att studien inte kan finna en modererande effekt kan bero på 

urvalet av mindre företag. Gomez-Mejia et al. (2011) föreslog att företagens byråkrati 

förändras med storleken och gör att specifik kunskap behöver rekryteras. Företagen i 

studien är relativt små och det kan tänkas att det inte nått den storlek där de behöver 

kompetens som inte går att finna i familjen. Likaså visar det empiriska material på att 

många företag fortfarande inte har genomfört en generationsväxling. 

 

Fler studier bör dock utforska studiens moderernade variabler och i andra sammanhang 

med andra urval innan den modererande effekten av företagets storlek och dess 

generationsskede helt förkastas.  

 

•! H8: Företagets storlek är har en positiv effekt på SEW som är relaterat till 

andelen utomstående individer i företagets TMT → Förkastas 

•! H9: Genomförda generationsskiften inom företaget har en negativ modererande 

effekt på SEW vilket är positivt relaterat till en andelen utomstående individer i 

företagets TMT → Förkastas 

 

6.2.7 PARCD 

Modellen för PARCD har ett högre justerat R-värde än FIBER (0,510 respektive 0,479). 

Förklaringsgraden är därmed högre för resultatet för PARCD än för FIBER.  

 

De fem nykomponerade faktorerna från faktoranalysen visar olika påverkan på andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT. Faktor D (decision making affected by emotions) 

vilken till stor del innehåller FIBERs dimension E och denna dimensions komponenter 

visar på en positiv påverkan på andelen familjemedlemmar i företagets TMT. Resultatet 

är inte förvånande då även dess motsvarighet i FIBER-skalans dimension E, visade på 

en positiv signifikans. Däremot visar faktor D ett högre beta-värde (0,048) vilket tyder 
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på att den har en större påverkan på andelen familjemedlemamr i företagets TMT än 

vad dimensionen E har.  

 

De påståenden som bildar faktor D handlar om hur känslor påverkar beslutsfattande i 

familjeföretag samt involverande av familjemedlemmar i företaget. Faktor D skiljer sig 

från dimension E då två påståenden exkluderats. Dessa är.  

 

-! Relationen mellan familjemedlemmarna i företaget är stark  

-! Starka band mellan familjemedlemmar hjälper till att upprätthålla en 

positiv anda i företaget”.  

 

Faktor D visar på en väsentligt större påverkan på företagets TMT-komposition och 

modellen visar ett större förklaringsvärde än modellen för FIBER. Det leder till 

antagandet att relationen mellan familjemedlemmar och banden mellan dessa inte har en 

lika stor påverkan på TMT-kompositionen som resterande påståenden i dimension E. 

 

 

Faktor A (Association of family members with the firm) visar en större påverkan på 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT än vad dimension I gör. Beta-värdet för I 

är lägre än värdet för A (0,009 resepektive 0,062) och faktor A antas därför ha en 

väsentligt större påverkan på den beroende variabeln än vad motsvarigheten i FIBER 

har. Det finns många likheter mellan faktor A och dimension I men det existerar även 

skillnader. Faktor A skiljer sig från FIBERs ursprungliga dimension I då tre av 

påståendena är borttagna och ersatta med två påståenden från dimension E. Den 

nykomponerade faktorn behandlar individers association med företaget och mindre om 

personliga anknytningar till företaget. Från dimension I har följande påstående 

uteslutits.  

 

•! Ägarfamiljen känner stark tillhörighet till företaget. 

•! Ägarfamiljen känner att företagets framgång är en del av deras egen personliga 

framgång. 

•! Familjeföretaget definierar den du är. 
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Uteslutande av dessa påståenden leder till antagandet att familjemedlemmar inte 

nödvändigtvis behöver utveckla känslor för ett företag för att fler familjemedlemmar 

ska arbeta i dess TMT. Resultatet tyder på att det är viktigare för familjemedlemmar att 

associeras med ett framgångsrikt företag än att företaget är en del av dem. Det går 

utifrån studiens resultat att anta att det är viktigt för individer att identifieras med ett 

framgångsrikt företag. Resultatet är i linje med de antagande social identity-teorin 

framför.  

 

Varken faktor R (Renewal of family bonds), P (Personal attachement) eller C 

(Community relations) visar på en statistisk signifikant påverkan på andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT. Faktor R är som tidigare nämnt bestående av 

FIBER-skalans dimension R vilket gör att inga nya resonemang presenteras i detta 

avsnitt. Faktor C består av påståenden från dimensionerna B och F vilket gör att det 

även här går att argumentera för att de inte direkt mäter SEW och kan vara en anledning 

till resultatet (Hauck et al. 2016). Faktor P består av FIBER-dimensionerna I och F och 

antas inte bli signifikant då kombinationen av frågorna har inslag av dimension F som 

inte mäter SEW.  

 

Vidare går det att argumentera för att de nykomponerade faktorerna PARCD förklarar 

SEW och dess påverkan på andelen familjemedlemmar i företagets TMT bättre än vad 

den ursprungliga FIBER-skalan gör. Det går även argumentera för att vid fortsatta 

studier använda Hauck et al. (2016) REI-skala vid operationalisering av SEW.  

Vid studiens faktoranalys finner denna studie att de modifierade faktorerna REI har 

högst eigenvärde och förklaringsgrad. Hauck et al (2016) REI-skala påminner till en 

stor del om denna studies ARD. De har liknande kompositioner av de bakomliggande 

påståendena. Regressionsanalyserna visar att I och E  har en lägre förklaringsgrad samt 

en lägre påverkan på den beroende variabeln än vad dess motsvarigheter A och D 

har.  Resultatet från denna studie kan därför ses som en kompletterande studie i 

argumentationen för att förkorta FIBER-skalan till Hauck et al (2016) REI-skala. Denna 

studie använder dock ytterligare två faktorer, P och C, då dessa antas förklara och 

påverkar familjeföretags beteende vid strategiska beslut. 
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6.2.8 Externa styrelseledamöter 

Vid genomförande av studiens regressionsanalyser visar resultaten att kontrollvariabeln 

externa styrelseledamöter har ett mycket högt beta-värde i samtliga modeller. När 

regressionsanalysen för FIBER och PARCD testas visar externa styrelseledamöter ett 

beta-värde på -0,637 respektive -0,720. Det betyder att externa individer i företagets 

TMT ökar med 63,7% respektive 72% när externa styrelseledamöter ökar med ett. Beta-

värdet som uppvisas tyder på att variabeln externa styrelseledamöter ensam har en stor 

påverkan på familjeföretagens TMT-komposition. Detta är i linje med vad tidigare 

studier har visat då externa styrelseledamöter har en påverkan på strategiska beslut 

(Gomez-Mejia et al. 201; Arregle et al. 2012).  

 

De externa styrelseledamöterna antas minska nepotistiskt beteende i företaget vilket 

leder till att familjemedlemmar utan rätt egenskaper att styra företaget inte får samma 

chans till att arbete i de ledande positionerna. En anledning till sambandet mellan 

externa styrelseledamöter och kompositionen i företagets TMT kan bero på de externa 

styrelseledamöternas personliga nätverk. Externa styrelseledamöter kan bidra med 

relationer till kompetenta individer vilket familjeföretag kankse inte kommer i kontakt 

med. Det kan därmed vara en aktiv strategi av de medverkande familjeföretagen att 

rekrytera externa styrelseledamöter för att finna specifik kompetens på 

arbetsmarknaden. 

 

Det går även att anta att de utomstående parterna kan anställa sina familjemedlemmar. 

Det  framkommer inte i analysen då enkätfrågorna endast behandlar ägarfamiljen och 

dennes familjemedlemmar och inte eventuella familjer med mindre ägarandelar i 

företaget. Vidare går det att argumentera för att den enskilt största faktorn som påverkar 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT är andelen externa styrelseledamöter. 

 

  



  
 

95 

6.2.9 Sammanfattning av hypoteser 

•! H1 Kontroll och inflytande inom familjen är positivt relaterat med andelen 

familjemedlemmar i företagets TMT → Ej genomförbar 

•! H2: Identifikation mellan familjen och företaget är positivt relaterat till med 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT → Förkastas ej 

•! H3: Sociala band mellan företaget och dess omgivning är positivt relaterat med 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT→ Ej genomförbar 

•! H4: Känslomässiga band mellan familjemedlemmar är positivt relaterat till 

andelen familjemedlemmar i företagets TMT→ Förkastas ej 

•! H5: Viljan och önskan om att bevara företaget inom familjen är positivt relaterat 

med andelen familjemedlemmar i företagets TMT→ Förkastas 

•! H6: Att familjens arvtagare inte är intresserad av att arbeta i företaget är positivt 

relaterat till andelen utomstående individer i företagets TMT. → Förkastas 

•! H7: Brist på intern kompetens inom familjen är relaterat till att företaget har en 

låg andel familjemedlemmar i företagets TMT → Förkastas  

•! H8: Företagets storlek är har en positiv effekt på SEW som är relaterat till 

andelen utomstående individer i företagets TMT → Förkastas 

•! H9: Genomförda generationsskiften inom företaget har en negativ modererande 

effekt på SEW vilket är positivt relaterat till en andelen utomstående individer i 

företagets TMT → Förkastas 

 

  



  
 

96 

7. Slutsats 
Det avslutande kapitlet inleds med slutsatser genererade utifrån de empiriska resultaten 

och diskussion förs med utgångspunkt i studiens syfte. Vidare jämförs studiens resultat 

med resultat från tidigare forskning. Detta följs av implikationer och begränsningar. 

Avslutningsvis ges förslag till framtida forskning. 

 

7.1 Slutsatser 

Studiens syfte är att förklara vilka och hur olika socioemotionella faktorer reflekteras i 

familjeföretags beslut vid rekrytering av deras TMT. Vid genomförandet av studien 

användes en enkätundersökning som riktades mot svenska privatägda familjeföretag. 

Företagen fick ta ställning till påstående från FIBER-skalan utformad av Berrone et al. 

(2012). Utifrån dessa ställningstagande undersöks hur andelen familjemedlemmar i 

företagets TMT påverkas. Den teoretiska kopplingen mellan socioemotionella faktorer 

och dess påverkan på familjeföretagen i deras strategiska beslut härstammar från teorin 

Socioemotional wealth (Gomez-Mejia et al. 2007).  

 

För att komplettera antaganden från Socioemotional Wealth används stewardship-teorin 

vilken menar att individerna i ett företag undviker att agerar opportunistiskt utan istället 

uppnår tillfredsställelse när företagets intressen uppfylls vilket är mycket likt de 

förhållningssätt familjeföretag ofta styrs utifrån (Donaldson & Davis, 1991; Davis et al. 

1997). Vidare används teorin social identity för ytterligare komplettera Socioemotional 

wealth och dess antagande. Utifrån social identity-teorin finner individerna sin identitet 

i en social grupp på samma sätt som många familjer finner en identitet i deras 

familjeföretag (Tajfel & Turner 1985; Deephouse & Jaskiewicz 2013; Gomez-Mejia et 

al 2007). För att diskutera hur familjeföretag agerar vid rekrytering används 

resursberoendeteorin vilket bidrar till att förklara varför familjeföretag rekryterar 

individer internt inom familjen eller väljer ett externt alternativ beroende på vilka 

egenskaper de söker (Pfeffer & Salancik, 1978).  

 

Då få tidigare studier undersökt SEW utifrån dess underliggande faktorer och den 

påverkan de har på andelen familjemedlemmar i företaget TMT utgår denna studie från 

FIBER-skalan för att finna hur och vilka faktorer med störst påverkan. Tidigare studier 

har fokuserat på varför familjeföretag rekryterar utomstående individer vid en specifik 
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situation samt hur familjeföretag agerar utifrån SEW som helhet (Fang et al. 2016; 

Basco & Calabro 2016; Gomez-Mejia 2007). Dessa studier fann att när familjens SEW 

är starkt så ökar chansen att familjeföretaget stannar inom familjen samt att 

rekryteringen av utomstående individer ökar när företagets storlek ökar.  Studierna visar 

dock inte vilken specifik del av SEW som påverkar detta.  

 

Resultatet för denna studie visar att dimensionerna I (familjens identifikation med 

företaget) och E (känslomässig tillgivenhet) har störst påverkan vid rekrytering till 

familjeföretags TMT. Det är således de underliggande påståenden i dessa dimensioner 

som tydligast reflekteras i familjeföretags rekryteringsbelslut till TMT. Vidare går det 

konstatera att när ägarfamiljen känner stark känslomässig tillgivenhet till varandra inom 

familjen och identifikationen mellan företaget och familjemedlemmarna är stark 

förväntas fler familjemedlemmar arbeta i företagets TMT. Studiens resultat visar inte på 

att företagets storlek eller antal genomförda generationsväxlingar har en påverkan på 

någon av FIBERs dimensioner. De modererande faktorerna, företagets storlek och 

genereationsskede har således ingen påverkan på detta urval. 

 

Studiens presenterar ett nytt mätinstrument för att bättre förklara SEWs bakomliggande 

faktorer och dess påverkan på mindre svenska familjeföretag. PARCD visar på en högre 

förklaringsgrad än den ursprungliga FIBER-skalan på studiens urval. Detta 

mätinstrument utgår från FIBER-skalan men där flertal av dess komponenter har 

uteslutits samt förändrats. Utifrån PARCD antas familjens association med företaget 

samt beslutfattande som är påverkade av känslor reflekteras starkas i familjeföretags 

rekryteringsbeslut. 

 

Vidare indikerar studien på samma liknande som Hauck et al (2016) fann när de testade 

FIBER-skalan. De argumenterar för att FIBER-skalan bör förkortas ned till REI då detta 

mått har en större förklaringsgrad än vad FIBER har. Vidare argumenterar de för att 

dimensionerna F och B inte har den påverkan på SEW och de affektiva värden som de 

andra dimensionerna har. Dimensionerna F och B uppfyller i denna studie inte heller de 

önskade måtten för reliabilitet. Det leder till att studiens resultat, likt Hauck et al (2016), 

förkastar användandet av dimensionerna F och B i en svensk kontext med ett urval 

bestående av mindre företag. Vidare går de hypoteser som behandlar F och B inte att 

analysera.  
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Studiens finner även resultat för att andelen externa styrelseledamöter har en mycket 

stor påverkan på hur kompositionen ser ut i familjeföretagens TMT. Externa 

styrelseledamöter antas motverka nepotism samt bidra med sitt nätverk vilket leder till 

att familjeföretaget i större utsträckning rekryterar utomstående individer. 

 

7.2 Teortiska Implikationer 

För att uppfylla studiens syfte har hypoteser genererats utifrån studiens teoretiska 

referensram. Den teori som till stor del har legat till grund för studiens 

problemformulering och hypoteser är teorin om Socioemotional wealth. Utifrån  SEW 

antas mönster i familjeföretags strategiska beslut uppkomma, likt de beslut rörande 

företags rekrytering (Gomez-Mejia et al. 2007). Bakom SEW antas fem dimensioner 

tillsammans bidra till familjeföretagens särskilda beteende (Berrone et al 2012). Utifrån 

studiens ursprungliga modell som antar att alla dimensioner bakom SEW skulle påverka 

företagets rekryteringsbeslut indikerar denna studies resultat att endast två av de fem 

dimensionerna har en signifikant påverkan. De två dimensionerna är “familjens 

identifikation med företaget” samt “känslomässiga band mellan familjemedlemmar” 

vilka båda har en positiv påverkan på andelen familjemedlemmar i företagets TMT.  

 

Studiens utökar därmed existerande forskningen kring Socioemotional wealth och dess 

påverkan på rekryteringsbeslut inom familjeföretag. Mer specifikt ger studien ett 

teoretiskt bidrag kring rekrytering till familjeföretags TMT. Vidare indikerar resultatet 

på att det finns andra faktorer och kombinationer med större påverkan på 

familjeföretags strategiska beslut än vad FIBER har. Studien resulterar i fem nya 

faktorer som antas påverka familjeföretag i dess strategiska beslut. Två av dessa har 

visat stor påverkan på familjeföretags rekrytering. Specifikt antas “familjens association 

med företaget” samt “beslutsfattande påverkade av känslor” vara starka faktorer som 

påverkar andelen familjemedlemmar i företags TMT. När familjen kan identifiera sig 

med företaget och när samhället associerar individerna med företaget så ökar chansen 

till fler familjemedlemmar i företagets TMT. Vidare påverkar ägarens känslor dennes 

beslut till att öka andelen familjemedlemmar i företags TMT. De nya faktorerna ger 

forskare inom familjeföretag ett nytt verktyg för att operationalisera SEW och för att 

försöka förklara familjeföretags beteende vid rekrytering till deras TMT. 
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Avslutningsvis kompletterar studien existerande forskning om externa 

styrelseledamöters påverkan på företags TMT. Externa styrelseledamöter har en stor 

påverkan på hur rekryteringen artar sig i familjeföretag. I studien antas de minska 

nepotism samt bidra med sitt personliga nätverk vilket gör att deras närvaro leder till 

rekrytering av fler externa individer till företags TMT (Arregle et al. 2012; Gomez-

Mejia et al. 2011) 

 

7.3 Praktiska implikationer 

Studien ger ett praktiskt bidrag till familjeföretag som står inför rekryteringsbeslut till 

deras top management team. Det praktiska bidraget visar vilken typ av beteende som 

med fördel bör beaktas beroende på vilket resultat familjeföretag önskar att uppnå med 

deras rekrytering. Resultatet från denna studie visar att om familjeföretag besitter goda 

relationer mellan familjemedlemmar i ägarfamiljen och om ägarfamiljen identifierar sig 

väl med företaget så ökar andelen familjemedlemmar i företagets TMT. Önskar ägare av 

familjeföretag att företaget ska stanna inom familjen samt att kommande generationer 

ska arbeta i beslutsfattande positioner bör de främst stärka banden mellan 

familjemedlemmar och tidigt introducera dem för företaget för att skapa en positiv 

identifikation mellan familjen och företaget.  

 

Vidare visar studien att ägarfamiljen bör beakta utomstående styrelseledamöters 

påverkan på rekrytering till företags TMT. Denna påverkan kan leda till färre 

familjemedlemmar  men även till att kompetenta individer utifrån rekryteras. Söker 

familjeföretag kompetens som är svår att finna kan ett alternativ vara att först rekrytera 

externa styrelseledamöter och sedan dra nytta av deras personliga nätverk. 

 

Studiens resultat kan även tänkas hjälpa konsulter och rådgivare med familjeföretag 

som klienter. Resutlatet kan hjälpa dem att tillfredsställa behov från klienter som önskar 

behålla företaget och dess styrning i familjen samt få fler familjemedlemmar 

involverade i företaget.  

 

7.4 Metodologiska implikationer 

Studiens metodologiska bidrag består av ett nytt sätt att operationalisera SEW i 

familjeföretag. PARCD-skalan skapades utifrån en faktoranalys och ger användaren ett 
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bättre sätt att mäta familjeföretags nivå av SEW för vissa urval. PARCD-förändrar 

kompositionen av FIBER-skalans dimensioner samt utesluter en del av de påstående 

bakom FIBER-skalan. PARCD öppnar möjligheten för kommande studier med 

operationalisering av SEW att öka tillförlitligheten i deras analyser. Metoden har visat 

sig fungera väl med ett urval av mindre företag i en svensk kontext och kan ge framtida 

forskning med liknande urval ett användbart verktyg.  

 

Vidare erbjuder studien kompletterande empririska implikationer till tidigare forskning. 

Hauck et al. (2016) fann vid deras försök att validera FIBER att skalan inte är ett 

tillförlitligt verktyg för att operationalisera SEW. De för en argumentation för att 

förkorta FIBER till REI då exkludering av F och B förbättrar reliabiliteten (Hauck et al. 

2016). Denna studie finner liknande resultat. 

 

7.5 Empiriska implikationer 

Studiens empiriska bidrag består av kunskap om hur och vilka underliggande faktorer 

som påverkar familjeföretag i deras rekryteringsbeslut. Denna kunskap kommer från 

157 privatägda svenska familjeföretag. En stor del av dessa företag är medlemmar i 

organisationerna Småföretagarna samt Företagande. Från studiens resultat går det att 

observera att en hög andel av små företags TMT består av familjemedlemmar. Det går 

även att observera att andelen familjemedlemmar påverkas av hur familjemedlemmar 

identifierar sig med företaget samt hur starka känslomässig band mellan 

familjemedlemmar är. Av resultatet går det att resonera kring att familjens kontroll och 

inflytande inte påverkar hur intresset av att arbeta för företaget är hos 

familjemedlemmarna. Existerande band mellan företaget och samhället samt externa 

parter visar inte heller på en påverkan. Likaså påverkar inte ägarens intention till 

generationsväxling till fler familjemedlemmar i företaget. Resultatet indikerar på att 

företaget måste integrera familjemedlemmar tidigt för att de ska anse det relevant för 

dem att arbeta för företaget. Studiens resultat visar att andelen externa styrelseledamöter 

har den enskilt största påverkan på andelen familjemedlemmar i företagets TMT.  

 

7.6 Samhällsimplikationer  

Familjeföretag uppges stå för över 25% av Sveriges BNP, likaså sysselsätter de en stor 

del av Sveriges arbetsföra befolkning (Bjuggren et al 2011). Tidigare studier visar att 

många familjeföretag misslyckas med sina generationsväxlingar. Ward (1987) menar att 
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endast en tredjedel av företagen lyckas med den första generationsväxlingen och ännu 

färre lyckas med den andra. Det leder till att många familjeföretag antingen avvecklas 

eller säljs till andra bolag. En försäljning kan leda till att företagen tappar sin lokala 

förankring vilket kan påverka både företag och samhällen negativt. Denna utveckling 

kan ske även om ägaren av företagen önskar att familjemedlemmar ska arbeta i eller  ta 

över företaget. Det är av vikt att företagare vet hur de ska förhindra att behöva sälja eller 

avveckla sina företag samt engagera familjemedlemmar i företaget.  

 

Vidare kan små företag hämmas i sin utveckling. För att kunna maximera sin potential 

och öka sin konkurrenskraft på marknaden kan rekrytering av externa medarbetare vara 

ett alternativ. Dessa kan erbjuda expertis och specifika kunskaper till företagen. Det gör 

att forskning kring ämnet familjeföretag och dess rekrytering är viktigt för att Sverige 

ska kunna skapa rätt förutsättningar för att generera ytterligare konkurrenskraftiga 

företag.  

 

7.7 Begränsningar 

Studiens grundläggande antagande behandlar SEW:s påverkan på familjeföretags 

beteende. För att kunna operationalisera SEW har FIBER-skalan använts. FIBER är ett 

mått som är relativt obeprövat och har fått kritik för dess reliabilitet. Det gör att denna 

studiens reliabilitets till viss grad kan ifrågasättas. Vidare har inte studien kunnat 

säkerställa att individen som besvarar enkäten tillhör familjeföretagets ägarfamilj vilket 

kan ge det empiriska materialet en missvisande bild. 

 

Ytterligare en begränsning återfinns i urvalet då en stor del av de medverkande 

företagen är av mindre karaktär. Detta är ett betydande problem i denna studie då fokus 

ligger på att undersöka företagens TMT. Majoriteten av företagen visade sig ha en 

ledningsgrupp endast bestående av två personer vilket kan göra att variationen i den 

beroende variabeln blir för liten för att uppvisa representativa resultat. Att urvalet 

bestod av många mindre företag ledde till ett uteslutande av de allra minsta vilket gör att 

även storleken på urvalet kan betraktas som en begränsning för möjligheten att finna ett 

representativt resultat. Det slutgiltiga urvalet består av 157 observationer där flertalet är 

av mindre karaktär. Fang et al (2016) argumenterar för att företagets generationsskede 

samt att företagets storlek ska ha en negativ modererande effekt, vilket är resultat som 

inte uppdagas i denna studie. Fang et al (2016) genomförde sin studie med ett urval på 
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över 7000 observationer vilket ger ett mer representativt resultat än det som denna 

studie bidrar med. 

 

Även studiens insamlingsmetod för enkätundersökningen har begränsningar. Det anses 

vara en begränsning att enkäten är utskickad av Småföretagarna samt Företagande då 

författarna inte kan kontrollera vilka företag som tar del av enkäten och därmed inte 

påverkar urvalet. Vidare svarade studiens respondenter på ett sätt som gör att de inte går 

att skilja dem åt för separata analyser vilket gör att urvalet kan vara utsatt för selection 

bias. Det går således inte att härleda separata resultat till en viss respondentgrupp vilket 

gör att analys av skillnader i exempelvis engagemang hos de olika grupperna inte är 

möjlig.  

 

7.8 Förslag till framtida forskning 

En stor del av studiens hypoteser har visat sig vara icke signifikanta. Framtida forskning 

bör således ta denna studies begränsningar i beaktande. Utifrån dessa begränsningar kan 

kommande studier försöka genomföra liknande tester med ett större och mer 

representativt urval för att validera denna studies resultat. Detta för att skapa större 

möjligheter att bevisa FIBER-skalans användbarhet. Författarna är medvetna om att just 

urvalet innebär begränsningar i studiens analyser och efterfrågar därmed framtida 

forskning om SEW och FIBER-skalan med ett större urval för att kunna säkerställa 

resultatet.  För framtida forskning efterfrågas även ytterligare forskning som inkluderar 

skalan PARCD. På så sätt kan denna skala valideras för att se om den vara en tillförlitlig 

metod för att mäta SEW även för andra typer av urval och därmed komplettera 

operationaliseringen av SEW. 

 

Förslag till vidare forskning som diskuterades under ett tidigt stadie i denna studie är att 

genomföra en mer kvalitativt lagt undersökning. Förslagsvis genom intervjuer eller 

genom en fallstudie. Det anses vara särskilt intressant att genomföra en fallstudie med 

inslag av intervjuer och observationer då det hade möjliggjort en mer djupgående analys 

av hur samtliga eller åtminstone en stor del av alla medlemmar i ett familjeföretag 

ställer sig till de olika delarna av Socioemotional wealth vid rekrytering till TMT. Det 

kan ge en större och mer djupgående bild av familjeföretags beteende och de 

bakomliggande faktorerna till detta beteende än vad denna studie erbjuder.  
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Vidare diskuterar denna studie familjeföretags beteende utifrån ägarfamiljens perspektiv 

och vad som är viktigt för dem. Kommande studier kan tänkas att undersöka hur andra 

intressenter uppfattar familjeföretags beteende. Canella et al. (2015) visar att 

familjeföretag tenderar att avstå från att ge aktieägare utdelning. Om ägarfamiljen har 

stark kontroll och stark association med företag, kanske de bortse från externa 

aktieägares intressen? Därav efterfrågas vidare studier kring familjeföretags SEW och 

om dess påverkan på utomstående intressenter enbart är positiv.  

 

Avslutningsvis visar studiens resultat att externa styrelseledamöter har störst påverkan 

på att andelen familjemedlemmar i företagets TMT minskar. Därför kan det vara 

intressanta att undersöka varför dessa styrelseledanmöter leder till fler externa individer. 

De väntas minska nepotism i företag samt bidrar med ett sitt personliga nätverk men 

vad som har störst påverkan på mindre svenska företag och deras TMT är inte utforskat. 
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Appendix 1. Introduktionsbrev 
Hej, 

Är ni ett familjeföretag eller äger en familj minst 50% av rösterna i företaget? Då vill vi 

ha era svar! 

 

Hur fattar familjeföretag beslut gällande rekrytering av medlemmar till sin 

ledningsgrupp och vad som påverkar detta beslut. Det är i stora drag vad vår 

magisteruppsats på Linnéuniversitetet i Växjö handlar om. Ert företag har blivit utvalt 

att delta i denna enkätundersökning som är en viktig del i uppsatsarbetet. 

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om någon som sitter i företagets ledningsgrupp 

alternativt styrelseordförande eller VD tar sig tid att besvara enkäten. Enkäten beräknas 

att ta cirka 15 minuter att besvara och består av frågor och påståenden som handlar om 

företaget och ägarfamiljens syn på företaget. Era svar är av stor betydelse för 

forskningen inom området och vi är därför väldigt tacksamma för att ni tar er tid att 

medverka. Om ni är intresserad av att ta del av resultatet går det att fylla i en e-

postadress i slutet av enkäten där det slutgiltiga resultatet sedan kommer att skickas. 

 

Våra handledare för uppsatsen är docent Timurs Umans (Högskolan Kristianstad och 

Linnéuniversitetet) och doktorand Jenny Ahlberg (Linnéuniversitetet). 

Alla svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt och inga individuella svar går att ta 

del av. Svaren går inte  att spåra till dig eller företaget och ni kommer att vara anonyma 

i uppsatsens redovisning av svar och analyser. Era svar kommer endast användas i 

forskningssyfte. 

Vid eventuella frågor kontakta Julia Andersson på 0768100990 eller Charlie Svensson 

på 0701498993 alternativt på vår gemensamma e-

postadress  cj.examensarbete@gmail.com. 

 

Enkäten nås genom att klicka på länken nedan.   

https://sv.surveymonkey.com/r/6LG2JZB 

 

Tack för er medverkan! 

Vänliga hälsningar 

Julia Andersson och Charlie Svensson 
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Appendix 2. Enkät 
 

Familjeföretag 

1. Betraktar du företaget som ett familjeföretag och äger en familj mer än 50% av 

röstandelarna i företaget? (med familj menas personer som är släkt med varandra, även 

genom ingifte) 

 

•! Ja, företaget betraktas som ett familjeföretag och en familj äger mer än 50% av 

röstandelarna i företaget.  

•! Ja, företaget betraktas som ett familjeföretag men ingen familj äger mer än 50% 

av röstandelarna i företaget.  

•! Nej, företaget betraktas inte som ett familjeföretag men en familj äger mer än 

50% av röstandelarna i företaget.  

•! Nej, företaget betraktas inte som ett familjeföretag och ingen familj äger mer än 

50% av röstandelarna i företaget. 

 

Företagsuppgifter  

2. Hur mycket omsatte företaget uppskattningsvis år 2016? Svar i MSEK  

 

3. Vad var företagets soliditet uppskattningsvis under 2016? Svar i %  

 

4. Hur många anställda har företaget? (Antal heltidsanställningar) Svar i siffror  

 

5. Vilken bransch verkar företaget i?  

•! Energi  

•! Material  

•! Industrivaror  

•! Sällanköpsvaror (Bilar, möbler etc.)  

•! Dagligvaror  

•! Hälsovård  

•! Finans  

•! Informationsteknik  

•! Teleoperatörer  

•! Kraftförsörjning  
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•! Fastigheter  

•! Övrigt:  

 

6. Vilken generation innehar den största ägarandelen i företaget? (Svara exempelvis 1 

om det är första generationen som har största delen av företaget och 2 om det är andra 

generationen som har den största ägarandelen)  

 

7. Vilken generation styr i huvudsak den dagliga verksamheten i företaget idag? (Svara 

exempelvis 1 om det är första generationen som i huvudsak styr den dagliga 

verksamheten i företaget och 2 om det är andra generationen som i huvudsak styr den 

dagliga verksamheten) 

 

8. Hur många personer sitter i företagets styrelse? Svar i siffror 

 

9. Hur många av styrelseledamöterna tillhör ägarfamiljen? Svar i siffror  

 

10. Hur många av styrelseledamöterna är kvinnor? Svar i siffror  

 

11. Hur många personer sitter i företagets ledningsgrupp? (Med ledningsgrupp avses de 

personer som har en påverkan på företagets strategiska beslut och planering, tex VD, 

ekonomichef, olika koncern- och avdelningschefer och dylika positioner). Svar i siffror  

 

12. Hur många i företagets ledningsgrupp tillhör ägarfamiljen? Svar i siffror  

 

13. Är företagets VD en familjemedlem?  

•! Ja  

•! Nej  

 

14. Vilket kön har företagets VD?  

•! Man  

•! Kvinna  

•! Annat 

 

15. Hur stor andel röstandelar innehas av en och samma familj? Svar i % 
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Frågorna 16-39 besvaras utifrån en likertskala där respondenten väljer mellan 1-7. 1 

betyder att respondenten instämmer inte alls och 7 betyder att respondenten instämmer 

helt. 

 

Familjens kontroll och inflytande 

16. Ägarfamiljen har en stark kontroll över företagets strategiska beslut. 

 

17. De från familjen utomstående personer i ledning och styrelse är tillsatta av 

familjemedlemmar. 

 

18. Det är viktigt att bevara familjens kontroll och inflytande över företaget. 

 

Familjens identifikation med företaget 

19. Ägarfamiljen känner stark tillhörighet till företaget. 

20. Ägarfamiljen känner att företagets framgång är en del av deras egen personliga 

framgång.  

 

21. Familjeföretaget definierar den du är. 

 

22. De familjemedlemmar som arbetar inom företaget är stolta över att associeras med 

familjeföretaget. 

 

23. Familjemedlemmarnas självbild påverkas positivt av deras medverkan i 

familjeföretaget.  

 

24. Företagets kunder associerar ägarfamiljens namn med de produkter och tjänster 

företaget säljer. 

 

Företagets sociala band  

25. Företaget är aktivt i att marknadsföra sig sociala aktiviteter på en lokal nivå. (ex. 

sponsring av lokala föreningar, välgörenhet) 
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26. Familjemedlemmar och utomstående behandlas lika i företaget. (Gällande 

befordringar, lön, förmåner)  

 

27. Familjeföretagets relationer till företagets kunder är i största del byggt på tillit, 

normer och ömsesidighet.  

 

28. Det är viktigt för företaget att bygga starka relationer med andra institutioner. (ex. 

andra företag, professionella organisationer osv.) 

 

Känslomässiga band mellan familjemedlemmar  

29. Känslor påverkar ofta beslutsprocesserna i företaget. 

 

30. Det är viktigt att kunna erbjuda familjemedlemmar möjligheten att arbeta inom 

företaget.  

 

31. Relationen mellan familjemedlemmarna i företaget är stark. 

 

32. Känslosamma överväganden är ofta en del vid ekonomiska beslut i företaget.  

 

33. Starka band mellan familjemedlemmar hjälper till att upprätthålla en positiv anda i 

företaget. 

 

Familjen intention till generationsväxling inom familjen 

34. Det är ett viktigt mål att familjens arv förs vidare i företaget.  

 

35. Familjemedlemmarna ser sina ägarandelar i företaget som långsiktiga investeringar.  

 

36. Det är troligt att ägarfamiljen överväger att sälja företaget.  

 

37. En lyckad generationsväxling inom familjen är viktigt för ägarfamiljen.  

 

38. Det finns någon inom familjen som är intresserad över att driva företaget vidare.  
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39. Det finns tillräckligt med kompetens inom familjen för att någon familjemedlem ska 

kunna ta över företaget vid en generationsväxling. 

 

 

Tack för att du tog dig tid till att medverka i enkäten, dina svar är mycket viktiga. Är du 

intresserad av att ta del av studiens slutgiltiga resultat ber vi dig att skriva in din e-

postadress nedan.  

 

Din e-postadress 
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Appendix 3. Pilotstudie 
 

1. Anser du att företaget är ett familjeföretag?  

•! Ja  

•! Nej  

•! Vet ej 

2. Äger en och samma familj mer än 50% av röstandelarna i företaget?  

3. Vad omsatte företaget under 2016? (Svar i siffror) 

 

4. Hur många anställda hade företaget under 2016? Antal heltidsanställningar (Svar i 

siffror)  

 

5. Hur många av de anställda är kvinnor? (Svar i siffror) 

 

6. Vilken bransch verkar företaget i?  

•! Energi  

•! Material  

•! Industrivaror  

•! Sällanköpsvaror (Bilar, möbler etc.)  

•! Dagligvaror  

•! Hälsovård  

•! Finans  

•! Informationsteknik  

•! Teleoperatörer  

•! Kraftförsörjning  

•! Fastigheter  

•! Övrigt:  

 

7. Anser du att företagets marknadsutsikter som goda?  

 

8. Anser du att företagets skuldsättningsgrad är på en optimal nivå? 

 

9. Vilken generation innehar den största ägarandelen?  

•! Första generationen  
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•! Andra generationen  

•! Tredje generationen  

•! Fjärde generationen  

•! Femte generationen  

 

10. Vilken generation styr företagets operationella verksamhet?  

•! Första generationen  

•! Andra generationen  

•! Tredje generationen  

•! Fjärde generationen  

•! Femte generationen  

 

11. Hur stor andel av företaget ägs av ägarfamiljen Med ägarfamilj menas den familj 

som tillsammans innehar mer än 50 % av röstandelarna i företaget. Med familj menas 

personer som är släkt med varandra, även genom ingifte. (Svar i %). 

 

12. Tillhör företagets VD samma familj som företagets ägarfamilj? Markera alla som 

gäller. Ja Nej   

 

13. Hur många personer består er styrelse av? (Svar i siffror)  

 

14. Hur många av styrelseledamöterna tillhör ägarfamiljen? (Svar i siffror) 15.  

 

15. Hur många av styrelseledamöterna är kvinnor? (Svar i siffror) 16.  

 

16. Hur många personer ingår i företagets ledningsgrupp? Med ledningsgrupp avses de 

personer som har en påverkan på företagets strategiska beslut och planering, tex VD, 

ekonomichef, olika avdelningschefer m.m. (Svar i siffror) 17.  

 

17. Hur många i företagets ledningsgruppen tillhör ägarfamiljen? (Svar i siffror) 18.  

 

18. Hur många av representanterna i ledningsgruppen är kvinnor? (Svar i siffror) 19.  

 



  
 

122 

Frågorna 19-39 besvaras utifrån en likertskala där respondenten väljer mellan 1-7. 1 

betyder att respondenten instämmer inte alls och 7 betyder att respondenten instämmer 

helt. 

 

19. Anser du att ägarfamiljen utövar en stark kontroll över företagets strategiska beslut?  

 

20. Är utomstående individer i ledningsgruppen och styrelse tillsatta av 

familjemedlemmar?  

 

21. Anser du att det är viktigt att bevara familjens kontroll och inflytande över 

företaget?  

 

22. Anser du att ägarfamiljen känner en stark tillhörighet till företaget?  

 

23. Anser du att ägarfamiljen känner att företagets framgång är en del av deras egen 

personliga framgång?  

 

24. Anser du att familjeföretaget definierar en del av den du är?  

 

25. Anser du att de familjemedlemmarna som arbetar inom företaget är stolta över att de 

är en del av familjeföretaget? 

 

26. Anser du att företagets kunder associerar ägarfamiljens namn med de produkter och 

tjänster de säljer?  

 

27. Anser du att företaget är aktiva med att marknadsföra sociala aktiviteter på en lokal 

nivå?  

 

28. Anser du att familjemedlemmar och utomstående behandlas lika i företaget? 

Gällande befordringar, lön, förmåner  

 

29. Anser du att familjeföretagets relationer till företagets intressenter till stor del är 

byggt på tillit, normer och ömsesidighet?  
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30. Anser du det viktigt att företaget att bygger starka relationer med andra 

institutioner?  

 

31. Anser du att känslor ofta påverkar beslutsprocesser i företaget? 

 

32. Anser du det viktigt att kunna erbjuda familjemedlemmar chansen att arbeta inom 

företaget? 

 

33. Anser du att relationen mellan familjemedlemmarna i företaget är stark? 

 

34. Anser du att känslosamma överväganden i företaget ofta är en del i ekonomiska 

beslut?  

 

35. Anser du att starka emotionella band mellan familjemedlemmar hjälper till att 

upprätthålla en positiv anda i företaget? 

 

36. Anser du att föra vidare familjens arv är ett viktigt mål för företaget?  

 

37. Anser du att familjemedlemmar ser sina investeringar (i form av ägarandelar i 

företaget) långsiktiga?  

 

38. Anser du det troligt att ägarfamiljen överväger att sälja företaget?  

 

39. Anser du att en lyckad generationsväxling är viktigt för ägarfamiljen?  

 

40. Finns det någon inom familjen som är intresserad över att driva företaget vidare? 

Markera alla som gäller.  

•! Ja  

•! Nej 

40. Anser du att det finns tillräckligt med kompetens inom familjen för att någon 

familjemedlem ska kunna ta över företaget vid succession?  

•! Ja 

•! Nej 
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Appendix 4. Intresse och kompetens, frekvens  
  

 
Frekvenstabell, Kommande 
generationer (%) 

      
Bortfall n 

Kommande generations Intresse  29 18 10 30 9 17 43 1 157 
Kommande generations Intresse  20 10 9 28 11 26 53 0 157 
Not n=157                   
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Appendix 5. Scree plot 
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Appendix 6. Pearsons Korrealtionstest 
 
Variabel Medelvärde St.D 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Andel familjemedlemmar i TMT 0,815 0,296 

        2. Omsättning 54,610 166,869 -,209** 
      3. Antal anställda 23,000 76,873 -,161* ,860** 
      4. Generationsskede, ägande 0,680 0,468 0,154 -0,108 -0,04 

     5. Generationsskede, styrande 0,580 0,495 0,062 -0,076 -0,028 ,785** 
    6. Andel kvinnor i styrelse 0,371 0,229 ,199* -,164* -,195* 0,155 0,109 

   
7. Kommande generation, Intresse 4,250 2,268 0,061 0,004 0,035 -0,094 

-
,286** -0,02 

  8. Kommande generation, 
Kompetens 4,850 2,131 0,03 0,04 0,019 

-
,207** 

-
,359** -0,056 ,765** 

 Note: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p 
< 0.05                     
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Appendix 6 fortsättning 
 
Variabel Medelvärde St.D 1 9 10 11 12 12 14 15 16 
1. Andel familjemedlemmar i TMT 0,815 0,296 

         9. Andel externa styrelseledamöter 0,149 0,234 -,621** 
       10. Dimension R 19,116 6,581 0,15 -0,02 
       

11. Dimension E 24,987 5,857 ,440** 
-
,258** ,392** 

      12. Dimension I 37,175 4,674 ,316** -0,143 ,380** ,424** 
     13. Faktor 1 0,000 1,000 0,096 -0,003 ,945** ,256** 0,167 

    14. Faktor 2 0,000 1,000 ,213* -0,034 ,213* ,361** ,762** 0 
   

15. Faktor 3 0,000 1,000 ,344** 
-
,286** 0,1 ,878** 0,116 0 0 

  16. Faktor 4 0,000 1,000 ,177* -,185* 0,07 0,079 ,370** 0 0 0 
 17.  Faktor 5 0,000 1,000 -,190* 0,124 0,019 -0,068 0,142 0 0 0 0 

Note: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p 
< 0.05                       
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Appendix 7. Regressionsanalys 
 
  

Modell 1 
  

Modell 2 
   

 
Std.B Std.E Tolerans VIF Std.B Std.E Tolerans VIF 

Kommande 
generation, 
intresse   

   
0,004 0,013 0,419 2,389 

Kommande generation, komtetens 
  

0,005 0,014 0,402 2,487 
Omsättning 0,027* 0,000 0,962 1,04 0,000* 0,000 0,961 1,041 
Generationsskede, 
ägare 0,069 0,040 0,969 1,032 0,077 0,041 0,919 1,089 
Utomstående 
styrelseledamöter -0,742*** 0,080 0,933 1,072 -0,745*** 0,081 0,931 1,074 
Kvinnor i 
styrelsen 0,006 0,083 0,905 1,105 0,007 0,083 0,904 1,106 
Konstant 0,892*** 0,047     0,842*** 0,068     
F-värde 27,095 

   
18,152 

   Justerat R 0,409 
   

0,405 
   VIF value, highest 1,105 

   
2,487 

   Not: *** p < .001; ** 
p < .01; * p < .05                 
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Appendix 8. Modererande effekt, faktor P 
 

  
Modell 1 

  
Modell 2 

  
Modell 3 

    

 
Std.B Std.E Tolerans VIF Std.B Std.E Tolerans VIF Std.B Std.E Tolerans VIF 

Faktor P         0,018 0,02 0,966 1,036 0,008 0,021 0,908 1,101 
Modererande, Omsättning 

       
-0,075* 0,037 0,888 1,126 

Generationsskede, 
ägare 0,077 0,043 0,97 1,031 0,077 0,043 0,97 1,031 0,068 0,043 0,958 1,044 
Utomstående 
styrelseledamöter -0,816*** 0,089 0,923 1,084 -0,802*** 0,09 0,893 1,12 -0,770*** 0,09 0,868 1,152 
Kvinnor i 
styrelsen 0,085 0,095 0,905 1,105 0,086 0,095 0,905 1,105 0,105 0,095 0,895 1,117 
Konstant 0,837*** 0,053     0,834*** 0,053     0,828*** 0,052     
F-värde 34,877*** 

   
26,312*** 

   
22,425*** 

   Justerat R 0,437 
   

0,436 
   

0,45 
   VIF value, highest 0,095 

   
1,105 

   
1,152 

   

 
                        

Not: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 
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