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Förord 

Under de senaste månaderna har vi ägnat oss åt att skriva vårt examensarbete som behandlar 

familjeföretagandets påverkan på implementeringen av ledningsbeslut. Vi vill rikta ett stort 

tack till alla som har hjälpt oss och gjort denna studie möjlig. Ett speciellt tack vill vi rikta till 

respondenterna i fallföretagen som har ställt upp på intervjuer och visat stort engagemang 

för ämnet. 

Ett stort tack riktas också till våra handledare, Andreas Jansson och Jenny Ahlberg, för 

värdefull feedback under uppsatsen gång. Vi vill även tacka våra opponenter som bidragit 

med betydelsefulla synpunkter som lett till diskussioner och nya infallsvinklar. 

Sist men inte minst vill vi också tacka våra nära och kära för att de stöttat oss under arbetets 

gång. 

Tack till alla er! 

 

Växjö, 23 maj 2013 
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Sammanfattning 

Examensarbete, civilekonomprogrammet 
Författare: Karin Knopf Brüde och Therese Knopf Brüde 
Handledare: Andreas Jansson och Jenny Ahlberg 
Examinator: Anna Stafsudd 

Titel: Implementering av ledningsbeslut i familjeföretag 

Bakgrund och Problem: Familjeföretagen är betydelsefulla för det svenska näringslivet och 

har en stor samhällsekonomisk inverkan. Trots att det gjorts betydande framsteg inom 

familjeföretagsforskningen under det senaste årtiondet så finns det mycket kvar att utforska 

och utveckla. Vi har funnit att implementering av ledningsbeslut är en komplex process och 

då vi fått kännedom om att familjeföretag har unika egenskaper och att utbudet av empiriska 

studier är begränsat har vi funnit det intressant att koppla ihop familjeföretagandet med 

implementeringsprocessen och därmed komma med ett bidrag till både 

familjeföretagsforskningen och strategiforskningen.  

Syfte: Syftet med examensarbetet är att identifiera om familjeföretags karaktäristika påverkar 

implementeringen av ledningsbeslut samt förklara hur. För att göra detta behöver vi förståelse 

för hur implementeringsprocessen i familjeföretag ser ut.   

Metod: Vi har haft en deduktiv ansats i vår studie där vi har lyft fram teoriområdena: strategi, 

organisatorisk förändring och familjeföretag. Utifrån teorierna lyfte vi fram 

familjeföretagsspecifika egenskaper som kan tänkas påverka implementeringen av 

ledningsbeslut samt ett antal faktorer som exemplifierar och påverkar 

implementeringsprocessen. Utifrån egenskaperna och faktorerna formulerades antaganden. En 

kvalitativ flerfallstudie genomfördes där datainsamlingen skedde genom interna dokument, 

observationer och sammanlagt 17 intervjuer, vilket har legat till grund för analys och slutsats. 

Slutsats: Studiens resultat påvisar att samtliga familjeföretagsspecifika egenskaper i denna 

studie existerar i de fallföretag som vi har undersökt. Vi har också bekräftat samband mellan 

egenskaperna och implementeringsprocessen, med undantag för nepotism. Vi har således 

funnit bevis för att familjeföretags karaktäristika kan påverka organisationens 

förändringsbenägenhet, människornas inställning till det strategiska beslutet samt företagens 

konkurrenskraft och positionering på marknaden vilket i sin tur påverkar 

implementeringsprocessen.   



 
 

Abstract 

Master Thesis in Business Administration 
Author: Karin Knopf Brüde och Therese Knopf Brüde 
Supervisors: Andreas Jansson och Jenny Ahlberg 
Examiner: Anna Stafsudd 

Title: Implementing strategic decisions in family businesses 

Background and Problem: Family businesses are important for the Swedish industry and 

have a large economic impact on the society. Although there has been notable progress within 

the science of family businesses over the previous decade there is still much left to explore 

and develop. We have discovered that implementation of management decisions are a 

complex process, and because we have come to the insight that family businesses have unique 

characteristics and that the existence of empirical studies are limited we consider it interesting 

to link the family business with the implementation process and accordingly give a 

contribution to both the research of family businesses and the strategy research.                 

Purpose: The purpose of this study is to identify if family businesses unique characteristics 

affect the implementation of management decisions and explain how. To achieve that we need 

an understanding for what the implementation process in family businesses looks like.  

Method: We have a deductive approach to our study where we have emphasized the theory 

fields of strategy, organizational change and family businesses. From these theories we 

highlight the family business specific characteristics that possibly can affect the 

implementation of management decisions and also a number of factors that exemplifies and 

affect the implementation process. From the characteristics and the factors propositions was 

formulated. A qualitative case study was carried out and data were collected through internal 

documents, observations and a total of 17 interviews, which made the basis for the analysis 

and conclusions.         

Conclusion: The result of the study demonstrates that all family business specific 

characteristics in this study exist in the family businesses that we have examined. We also 

verified relations between the characteristics and the implementation process, with exception 

for nepotism. And because of this we found evidence that family business characteristics can 

have an impact on organizations tendency to change, peoples attitude to the strategic decision 

plus businesses competitiveness and positioning in the market which in turn effects the 

implementation process.  
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Kapitel 1 - Inledning 
Det inledande kapitlet börjar med en bakgrund där implementeringsprocessen presenteras 

och där vi lyfter fram familjeföretagens betydelse. Vidare presenteras vår problemdiskussion 

där vi framhåller varför implementeringsprocessen är intressant att uppmärksamma och vad 

familjeföretag har för karaktäristika. Vår avsikt är att undersöka hur familjeföretagandet 

påverkar implementeringsprocessen. Problemdiskussionen mynnar ut i en 

problemformulering och en beskrivning av studiens syfte. Avslutningsvis presenteras 

examensarbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 
Formuleringen av ett strategiskt beslut är enligt Hrebiniak och Joyce (1984) första steget vid 

införandet av en ny strategi och en del av implementeringen. Detta eftersom det inte finns 

någonting att implementera om det inte från första början finns ett strategiskt beslut 

(Hrebiniak, 2006). Vi fokuserar i vår studie på ledningsbeslut, med detta menar vi strategiska 

beslut som är stora och komplexa i sin natur och som kan tänkas vara svåra att implementera.  

Exempel på sådana beslut är införandet av nya affärssystem och utveckling av 

produktsortiment. Hrebiniak och Joyce (1984) menar att det finns ett antal steg som är en del 

av och påverkar implementeringen av strategiska beslut men dessa handlar om planering och 

förberedelse. Själva fysiska implementeringen sker i ett senare steg, att hantera förändring. I 

detta steg börjar utmaningen för att genomföra de planer som har tagits fram för det 

strategiska beslutet.  

Med en lyckad implementering menar vi att beslutet verkställs på ett sådant sätt att det syfte 

beslutet hade från början blir uppfyllt. Miller et al (2004) påstår att chefer som håller i 

implementeringen inte har någon hjälp av att veta hur beslutet har fattats och att vägen fram 

till det godkända beslutet är av föga intresse för hur väl beslutet förverkligar sitt syfte. Medan 

Dean JR och Sharfman (1996) menar att beslutsprocessen visst påverkar om strategiska beslut 

blir framgångsrika eller inte och hur väl de stämmer överens med de uppsatta målen. De anser 

att de steg chefer använder för att ta beslut, till exempel i vilken omfattning de samlar in 

information om bland annat begränsningar i omgivningen liksom kvaliteten på 

implementeringen, har stor inverkan på ett bra genomfört strategiskt beslut. En uppfattning 

som beaktar båda ovanstående resonemang är att beslutsfattande och 

implementeringsprocessen hänger samman då vissa delar av implementeringen kan börja 

redan innan beslutet är fastslaget (Miller, 1997). Implementeringsprocessen kommer i denna 
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studie att ställas mot familjeföretags unika egenskaper då familjeföretag har en framträdande 

roll världen över och vi funnit att det saknas empirisk forskning som behandlar detta. 

Familjeföretagen är betydelsefulla för det svenska näringslivet och har en stor 

samhällsekonomisk inverkan. Ungefär 90 procent av företagen i Sverige ägs av en eller ett 

fåtal personer som tillhör samma familj eller släkt (Nutek, 2007). I familjeföretag finns ägarna 

ofta representerade i både styrelsen och företagsledningen och ägarna eller närstående till 

dessa är även ofta aktiva i den operativa verksamheten.  Familjeföretagens koppling till en 

familj gör att de ställs inför unika utmaningar, som kanske främst förknippas med relationen 

mellan familjemedlemmar och företag, när det gäller ägandet och styrningen av företaget 

(Melander och Nordqvist, 2008).  

Forskning inom familjeföretagande har varit ett område som länge ignorerats och som började 

studeras med försiktighet under den senare hälften av 1900- talet. Det är först under det 

senaste årtiondet som forskningen har fått ökad uppmärksamhet (Klein et al., 2005;Litz et al., 

2012). En orsak till att forskningen inom familjeföretagande inte har varit särskilt 

framträdande kan bero på att begreppet familjeföretag inte har någon tydlig definition (Klein 

et al., 2005). Vi har efter en genomgång av befintlig forskning om familjeföretag (Emling, 

2000; Johansson, 2005) valt att definiera familjeföretag som: minst en familjemedlem arbetar 

i den operativa verksamheten, en familj/släkt som kontrollerar företaget genom att äga minst 

50 procent av aktierna, företaget har genomgått minst ett generationsskifte samt att 

ägare/företagsledare i företaget betraktar företaget som ett familjeföretag. En gemensam 

uppfattning bland forskare är att betydande framsteg i forskningen kring familjeföretag har 

gjorts, men att det fortfarande finns mycket kvar att utforska och utveckla (Litz et al., 2012).   

Vi finner därmed att det finns ett behov av att utöka forskningen inom familjeföretagande. 

Genom att koppla samman familjeföretags unika egenskaper med implementeringsprocessen 

hoppas vi kunna lämna ett praktiskt bidrag till ett område som är under ständig utveckling och 

ett teoretiskt bidrag till både familjeföretagsforskningen och strategiforskningen.  

1.2 Problemdiskussion 
Fokus kring forskning av strategiskt beslutsfattande i företag har inriktats på att beskriva 

beslutsprocessen fram till det att beslutet är fattat och godkänt och inbegriper då inte själva 

implementeringen (Miller, 1997). Att forskare har ägnat relativt lite uppmärksamhet till 

implementeringen av beslut anser Raes et al (2011) är märkligt då formulering och 

implementering av strategiska beslut i viss mån är sammanlänkade. Dessutom menar han att 
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ungefär hälften av organisationers strategiska beslut misslyckas på grund av orsaker relaterade 

till implementeringen. En orsak till varför det finns begränsad litteratur som belyser 

implementeringsprocessen kan vara att implementering är så vanligt förekommande att det 

därför blir svårt att greppa. Varje beslut verkar ha olika framgångsfaktorer och motgångar 

vilket gör det svårt att hitta en gemensam modell som chefer kan följa för att implementera 

strategiska beslut. Det finns däremot omfattande litteratur om organisatorisk förändring 

(Armenakis och Harris, 2009; Packard, 2013; Shin et al., 2012). Forslund (2009) understryker 

att det gäller att förhålla sig kritisk till litteraturen och att det är viktigt att beakta vem det är 

som beskriver förändring. Vissa chefer kanske har starkare incitament till förändring än andra 

medarbetare i organisationen vilket gör att de arbetar hårdare för att genomföra en lyckad 

organisatorisk förändring. 

Packard (2013)  definierar organisatorisk förändring i enlighet med Schmid (2010) som “the 

process that occurs in an HSO as a result of external constraints imposed on it or as a result 

of internal pressures that cause alterations and modifications in the organization’s core 

activity, goals, strategies, structures, and service programs.”  HSO är human 

serviceorganisationer som är ett samlingsnamn för organisationer som på olika sätt arbetar i 

nära kontakt med människor (Jönsson, 2004). Utifrån definitionen går det att utläsa att 

strategiska beslut ingår i organisatoriska förändringar. Det borde därför vara samma eller 

liknande faktorer som påverkar genomförandet och implementeringen av dem. Även fast det 

finns mycket litteratur om förändring anser Packard (2013) dock att den existerande 

litteraturen vilar på en svag bevisgrund eftersom den mestadels består av fallstudier, 

författarnas erfarenhet som konsulter eller profiler på framgångsrika förändringsledare där det 

empiriska stödet är begränsat om det ens existerar. Vidare menar han att svagheterna med den 

existerande förändringslitteraturen är bevis för att det finns ett stort behov av att öka 

kunskapen kring vilka faktorer som är mest relevanta för att uppnå en lyckad implementering 

av förändringar. Det senaste årtiondet har forskares intresse angående psykologiska processer 

som påverkar hur anställda uppfattar organisatoriska förändringar (Van Dam et al., 2008) och 

att studera faktorer som påverkar människors engagemang till förändring ökat 

(Bouckenooghe, 2012; Shin et al., 2012). 

Att formulera ett strategiskt beslut är svårt, men det är ännu svårare att implementera det 

genom hela organisationen. Hur lång tid det tar att implementera strategiska beslut är inte 

utforskat i någon större utsträckning men det har visat sig att det varierar mycket mellan olika 

beslut, det kan ta alltifrån några månader till flera år. Om implementeringen går fort eller 
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långsamt har inte visat sig vara en faktor som påverkar om det strategiska beslutet i slutändan 

lyckas eller misslyckas. Det har dock konstateras att chefer lägger ner avsevärt mycket tid på 

att försöka få beslut genomförda (Miller et al., 2004).  Trots att ingen strategi kan vara 

framgångsrik utan en effektiv implementering vet chefer mycket mer om hur de ska göra för 

att planera och formulera en strategi än hur de ska gå till väga för att genomföra den.  En bra 

plan kan gå i stöpet på grund av bristfällig kunskap kring hur implementeringen ska gå till och 

avsaknad av förmågan att hantera de organisatoriska och politiska hinder som står i vägen för 

en effektiv implementering (Hrebiniak, 2006). Förändringsmotstånd, som bland annat består 

av att individers mål inte överensstämmer och att deras maktposition hotas, är ett exempel på 

ett hinder som påverkar implementeringen och som kan utövas av samtliga individer i 

organisationen, det vill säga både chefer och övriga anställda (Moran & Brightman, 2001). 

Enligt Hrebiniak (2006) är chefer genom sin utbildning tränade för att planera, inte 

implementera. De har lärt sig om olika strategier (marknadsstrategi, HR- strategi, finansiell 

strategi etc.) var och en för sig men för att implementera en strategi krävs det en integrerad 

syn och att kunna koordinera olika funktioner.     

Organisatoriska förändringprojekt har en benägenhet att misslyckas. Förändring ses av många 

som en komplex process som är svår att genomföra (Reger et al., 1994).  Att implementering 

av beslut misslyckas är ett praktiskt problem som finns i ett flertal företag och fenomenet är 

därför intressant att undersöka för att hjälpa både familjeföretag och andra företag att bli 

bättre på genomförandet. Då implementeringen av strategiska beslut kräver mycket resurser i 

form av tid, personal och likvida medel är implementering och dess påverkande faktorer ett 

område som borde vara av intresse att forska mer om, speciellt ur företags intressen. Enligt 

Hrebiniak (2006) kan kvaliteten på implementeringen påverkas av de val och de aktiviteter 

som cheferna gör när de fattar beslutet och det i sin tur påverkar om beslutet uppnådde sitt 

syfte (Hrebiniak, 2006). Faktorer som kan påverka implementeringsprocessen är till exempel 

förändringsmotstånd (Ansoff & McDonell, 1990; Bakka et al., 2006; Moran & Brightman, 

2001), stöd (Hrebiniak, 2006: Miller, 1997), ansvarsfördelning (Brenes et al., 2007; 

Hrebiniak, 2006), kulturell mottaglighet (Miller, 1997; Miller et al., 2004), riktlinjer och mål 

(Hrebiniak, 2006; Miller, 1997) samt tillgång till resurser (Miller, 1997).   

Då familjeföretag har speciella egenskaper gentemot andra företag kan det tänkas att just 

dessa egenskaper kan påverka implementeringsprocessen, och om familjeföretag hade 

kunskap om hur skulle det kunna öka sannolikheten för en lyckad implementering. 

Familjeföretag har egenskaper som gör dem unika och som kan tänkas vara både negativa och 
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positiva (Tagiuri och Davis, 1994). Några av egenskaperna är till exempel auktoritet (Feltham 

et al., 2005; Emling, 2000), tillit (Duh et al., 2010; Sundaramurthy, 2008), relationer (Chirco 

et al., 2012; Spranger et al., 2012) och företagskultur (Denison, 2004; Johansson & Lewin, 

1992). En tanke är att den normala hierarkin kanske inte fungerar i familjeföretag eftersom 

ägarens auktoritet är så stor, att den antas genomsyra organisationen så mycket, vilket medför 

att hierarkin inte fungerar. Ansvaret för implementeringsprocessen delegeras ut men när något 

inte passar med vad ägaren har för idéer kan denne gå in och göra allt vad mellancheferna har 

jobbat med ogjort. Detta skulle då kunna vara en källa till passivitet från cheferna vilket kan 

medföra att implementeringen tar längre tid och att motivationen för att implementera beslutet 

inte finns. Om cheferna inte har motivation och inte håller med om beslutet kan det leda till 

att implementeringen misslyckas. Däremot kan en nära relation mellan ägare och 

familjemedlem och det faktum att en familjemedlem kan inneha flera olika roller i företaget 

bidra till att chefer faktiskt kan tänkas vara delaktiga redan i beslutsprocessen vilket skulle 

tala för framgång vid implementeringen. Ytterligare en reflektion är att familjeföretag kan 

tänkas ha en stark fördel eller stor nackdel i implementeringsprocessen då de måste hantera 

både faktorerna som påverkar implementeringen och de egenskaper som är speciella för 

familjeföretagen. Familjeföretag karaktäriseras till exempel ofta av en stark företagskultur och 

mycket tillit (Denison, 2004; Johansson & Lewin, 1992, Sundaramurthy, 2008) vilket skulle 

kunna vara en fördel för implementeringen av strategiska beslut eftersom tillit och stark 

företagskultur medför att anställda har stort förtroende för företagsledningens agerande och 

därmed också de strategiska beslut som tas. Istället för att ifrågasätta och vara misstänksamma 

mot beslut skulle de anställda sannolikt till en större grad stödja implementeringsprocessen.  

Familjeföretag är en intressant företagsform att undersöka eftersom familjeföretagen har en 

framstående roll för den ekonomiska utvecklingen i flera länder världen över. 

Familjeföretagens betydelse för det enskilda landet och världen i stort är ofta undervärderad 

både när det gäller ekonomiska bidrag och utbjudna arbetstillfällen. Vanligt är att media lyfter 

fram vad som inte fungerar i familjeföretag och det är sällan vi får kunskap om vad de bidrar 

med och vad de har för styrkor (Flören, 1998). Familjeföretagens målsättningar som bland 

annat baseras på långsiktighet och att föra företaget vidare till kommande generationer samt 

deras speciella kultur diskuteras inom forskning men det saknas empiriska studier på vad som 

gör familjeföretag unika (Duh et al., 2010). Tidigare forskning koncentreras ofta mot ett 

specifikt område inom familjeföretagande, exempelvis succession eller konflikter mellan 

familjemedlemmar, men familjeföretagens betydelse för samhället bidrar till att vi behöver få 
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en ökad kunskap om hur familjens karaktäristika påverkar företagandet. Kraven och villkoren 

på familjeföretagen förändras ständigt och därmed är det viktigt att utvidga kunskapen kring 

familjeföretagande till både ägarna och de som kommer i kontakt med familjeföretag 

(Johansson, 2005; Tagiuri och Davis, 1994). 

Vi ska i studien lyfta fram ett antal egenskaper som karaktäriserar familjeföretag och 

undersöka om dessa har någon inverkan på implementeringen av ledningsbeslut. Det är den 

faktiska implementeringen som vi koncentrerar oss på: hur implementeringen av strategiska 

beslut i företag går till, vad som påverkar implementeringsprocessen och hur de påverkande 

faktorerna bidrar till att beslutet uppnår sitt mål. Implementeringsprocessen i vår studie 

handlar inte om beslutets innehåll, det är själva verkställandet av beslutet som fokus riktas 

mot. Då vi i praktiken finner att implementering av beslut är en komplex process och i teorin 

att familjeföretag har unika egenskaper och därmed skiljer sig från andra företag samt att det 

inte har funnits någon tidigare forskning som behandlar detta tillsammans finner vi det 

intressant att koppla ihop dessa två områden.   

Det vi bidrar med till implementeringsforskningen är att vi inför en ny förklarande variabel, 

familjeföretag, för implementeringsprocessen. Vårt bidrag till familjeföretagsforskningen är 

att vi undersöker implementeringsprocessen i familjeföretag vilket inte har gjorts tidigare. 

Mer kunskap kring egenskaper och faktorer som påverkar implementeringsprocessen skulle 

sannolikt leda till att familjeföretag får en bättre förutsättning till att lyckas med 

implementeringen av strategiska beslut. Familjeföretagen kan genom en ökad kunskap om 

deras karaktärsdrag få en förståelse för hur implementeringen av strategiska beslut kan 

underlättas exempelvis genom att individer i företaget genom företagskulturen motiveras och 

blir samspelta och därmed mer förändringsbenägna. 

1.3 Problemformulering 
 Hur påverkas implementeringen av ledningsbeslut av familjeföretags unika 

karaktäristika?  

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att identifiera om familjeföretags karaktäristika påverkar 

implementeringen av ledningsbeslut samt förklara hur. För att göra detta behöver vi förståelse 

för hur implementeringsprocessen i familjeföretag ser ut.   
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1.5 Disposition 
Vårt examensarbete är uppdelat i ett antal kapitel. Här följer en sammanfattning över vad 

varje kapitel kommer att behandla. 

Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkterna och den forskningsansats som 

tillämpas i studien. De övergripande teoriområdena presenteras och det ges en förklaring till 

hur vi ska gå till väga för att uppfylla vårt syfte. I studien tillämpas en deduktiv ansats. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Teoriavsnittet inleds med att definiera familjeföretag och dess unika karaktäristika. Vi 

kommer sedan in på själva kärnan i arbetet, implementeringsprocessen och ett antal faktorer 

uppdelade under kategorier som påverkar denna. Utifrån teorin skapas antaganden som 

kommer användas i vår kvalitativa undersökning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

sambanden mellan egenskaper och faktorer. 

Kapitel 4 – Empirisk metod 

I den empiriska metoden beskrivs hur vi gått tillväga för att genomföra vår studie. Vi 

presenterar vår forskningsstrategi och val av fall. Vidare redogörs för etiska 

ställningstaganden och de metoder som använts för att samla in information. Vi beskriver hur 

insamlingen av kvalitativ data har gått till via operationaliseringen. Avslutningsvis redogörs 

för hur insamlad information bearbetas och analyseras. 

Kapitel 5 – Empiri och Analys: Del 1 

I detta kapitel presenterar vi data från vårt första fallföretag och påbörjar analysen. En 

sammanställning om förekomsten av familjeföretagsegenskaper och implementeringsfaktorer 

framhålls för att ge en känsla för företaget. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över 

förekomsten av egenskaper och faktorer. 

Kapitel 6 – Empiri och Analys: Del 2 

I kapitlet presenterar vi data ifrån de två referensfallen. I kapitlet ges en sammanställning av 

förekomsten av familjeföretagsegenskaper och implementeringsfaktorer i de båda företagen. 

Vidare jämförs fallföretagen sinsemellan och med teori. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning över vad som skiljer eller överensstämmer mellan samtliga fallföretag i 

studien. 
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Kapitel 7 – Analys av samband 

I detta kapitel testar vi våra antaganden genom att jämföra dem med den empiriska 

informationen. Avslutningsvis ges en sammanfattning av analysen. Analysen struktureras 

efter familjeföretagets unika egenskaper och implementeringsfaktorerna i kategorierna: 

organisation, människor och strategi. 

Kapitel 8 – Slutsats och diskussion 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit i studien. Dessutom ges teoretiska 

och praktiska implikationer samt några idéer kring framtida forskning. 
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Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel redogör vi för vilken teoretisk utgångspunkt vi har och vilka teorival vi gjort. Vi 

presenterar även vilken forskningsansats som vi valt och resonerar kring vad det är som gör 

att denna ansats lämpar sig för vårt problem. I studiens tillämpas en deduktiv ansats. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt och teorival 
Genom att från teorin lyfta fram egenskaper som gör familjeföretag unika och faktorer som 

påverkar implementeringsprocessen och undersöka vad familjeföretags unika egenskaper har 

för inverkan på implementeringen av ledningsbeslut hoppas vi kunna lämna ett bidrag till den 

empiriska forskningen inom familjeföretag men även ett bidrag till strategiforskningen. 

Familjeföretag kan exempelvis göras mer medvetna om hur deras särdrag kan göra det svårare 

eller lättare i vissa aspekter av implementeringsprocessen. 

En anledning till att belysa människors beteenden är för att det påverkar företaget och dess 

resultat (Anderson & Klintrot, 2009). Vi antar en sociologisk ståndpunkt där 

organisationsteori med främst människors beteende och organisationers 

förändringsbenägenhet i samband med strategiska förändringar tillsammans med 

familjeföretagets unika egenskaper utgör grunden för studien. Sammanfattningsvis fokuseras 

vår teoretiska referensram på tre huvudsakliga teoriområden: strategi, organisatorisk 

förändring och familjeföretag. 

 

 

Figur 1: Översikt över teoriområden som vi använder i vår uppsats. 

Studier om familjeföretag är något som blivit allt mer vanligt under slutet av 1900-talet och 

kanske framförallt under det senaste årtiondet. Den forskning som finns om familjeföretag är 

begränsad och det finns inte alltid empiriskt stöd. Men en ökad uppmärksamhet inom området 

har resulterat i mer detaljerad forskning (Klein et al., 2005;Litz et al., 2012). Även när det 

gäller implementering är utbudet av litteratur begränsat (Miller, 1997; Raes et al., 2011), men 

det finns omfattande litteratur om genomförandet av organisatoriska förändringar (Armenakis 

och Harris, 2009; Packard, 2013) även om det påpekas att det senare området är i behov av 

mer empirisk forskning. Då implementering av strategiska beslut ingår i organisatoriska 

förändringar kan det antas att implementering och genomförande är likvärdiga och således 

STRATEGI ORGANISATORISK 
FÖRÄNDRING 

FAMILJEFÖRETAG 
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påverkas av i stort sett samma faktorer.  Detta gör att det trots ett begränsat utbud av litteratur 

kring implementering finns en bra teoretisk grund att utgå ifrån. 

De valda litteraturområdena ligger till grund för att utforma antaganden. Antagandena utgörs 

av samband mellan familjeföretagets karaktäristika och faktorer som påverkar 

implementeringsprocessen. Vi väljer att istället för att härleda hypoteser formulera 

antaganden eftersom det inte finns litteratur kring implementeringsprocessen av strategiska 

beslut eller organisatoriska förändringar specifikt för familjeföretag. Därför har vi för det 

första utgått ifrån litteratur kring familjeföretag och för det andra litteratur kring 

implementering samt organisatorisk förändring för att sedan försöka anta samband mellan 

familjeföretags karaktäristika och faktorer som påverkar implementeringsprocessen. Avsikten 

med sambanden är inte att uttömma alla tänkbara sätt som familjeföretagets egenskaper kan 

påverka implementeringsprocessen. Det är inte heller vår avsikt att försöka förutspå samband 

mellan alla egenskaper och samtliga faktorer. Sambanden som formuleras illustreras mer som 

exempel på samband som skulle kunna förekomma så att vi i studien ska kunna analysera 

egenskapernas påverkan på implementeringsprocessen samt kunna styrka eller avfärda 

sambanden. Hrebiniak och Joyce (1984) modell för hur implementeringen av strategiska 

beslut kan se ut har valts för att illustrera implementeringsprocessen. Därefter behandlas 

förändringsmotstånd eftersom ett flertal forskare plockat fram motstånd som en av de 

starkaste orsakerna till att företag misslyckas med implementeringen av strategiska beslut. 

Forslund (2009) påpekar vidare att hänsyn även bör tas till organisationens struktur och 

Balogun och Hope Hailey (2004) är några som påpekar att det krävs en tydlig vision för att 

implementeringen ska vara effektiv. Organisation, människor och strategi är tre övergripande 

kategorier som vi själva har utvecklat. I teorin exemplifieras dessa med ett antal faktorer som 

tidigare forskning har identifierat kan ha inverkan på implementeringsprocessen. Faktorerna 

som används i denna studie är dock inte heltäckande, de är endast några exempel på sådant 

som kan påverka implementeringsprocessen. Förändringsmotstånd ses som en övergripande 

kategori som behandlas tillsammans med de tre huvudkategorierna. Under arbetets gång 

förhåller vi oss kritiska till den teori som vi har valt genom att uppmärksamma att det kan 

finnas andra faktorer och modeller för implementeringen som även de kan ha inverkan på om 

implementeringen lyckas eller inte. Intressant att beakta är om personer som i framtiden gör 

en liknande studie gör samma antaganden som vi gör. Vår uppfattning är att med ständig 

utveckling inom forskningen och utökade litteraturområden ökar sannolikheten för att 
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antagandena kan bli ännu mer specifika, med förhoppning om att fler studier görs på området 

och därmed kan antagandena tänkas se annorlunda ut, i framtiden. 

2.2 Forskningsansats 
Vi har inte funnit någon tidigare studie som kopplar ihop implementeringsprocessen med 

familjeföretagande och har därmed valt att använda befintlig teori om: strategier, 

organisatorisk förändring och familjeföretag för att sedan kunna härleda antaganden om hur 

familjeföretagens egenskaper påverkar implementeringsprocessen. Vår studie grundas således 

på en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2011) då vi fann det naturligt att börja i befintlig 

litteratur och forskning för att skapa oss en bild över vad som är unikt för familjeföretag och 

vilka faktorer som påverkar implementeringsprocessen för att därefter kunna undersöka hur 

de unika egenskaperna kan tänkas påverka implementeringen av ledningsbeslut.  Vi deducerar 

sedan antaganden utifrån den teoretiska referensramen. Dessa antaganden använder vi då vi 

ska operationalisera vår teori för att på ett lämpligt sätt kunna samla in empirisk information 

som är relevant för att besvara vår problemfråga och uppnå vårt syfte. Då vi valt en deduktiv 

forskningsansats finns det risk för att vi inte får med alla egenskaper som påverkar 

implementeringsprocessen eftersom vi begränsar oss i vårt informationsletande (Jacobsen, 

2002; Patel & Davidson, 2011). Men en fördel med en deduktiv ansats är att det blir lättare att 

hålla sig objektiv och därmed inte påverka forskningsprocessen med subjektiva uppfattningar 

eftersom befintlig litteratur och forskning utgör grunden (Patel & Davidson, 2011).  

Motsatsen till en deduktiv forskningsansats är ett induktivt angreppssätt, vilket skulle 

innebära att vi först samlar in empiriskt material om familjeföretags egenskaper och om 

implementeringsprocessen och därefter utvecklar en egen teori (Bryman & Bell, 2011). Den 

induktiva forskningsansatsen är betydlig mer öppen och begränsningarna för vilken 

information som samlas in minskas, dock skulle detta ta för lång tid med tanke på den tidsram 

vi har för att skriva vårt arbete. Det finns negativa aspekter med denna ansats då det inte är 

rimligt att anta att individer kan samla in hur mycket information som helst eftersom de har 

begränsade resurser och dessutom ökar sannolikheten, jämfört med ett deduktivt angreppssätt, 

för att informationen påverkas av egna värderingar eftersom vi inte skulle utgå ifrån befintlig 

teori (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2011). Även om vi har en deduktiv forskningsansats 

kan det finnas möjligheter till induktiva insikter då vi eventuellt utifrån empirin kan finna 

sådant som påverkar implementeringsprocessen som inte redan är belyst i den teoretiska 

referensramen.  
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Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
Detta kapitel börjar med att definiera familjeföretag. Åtta egenskaper som är specifika för 

familjeföretag belyses: Långsiktighet, auktoritet, företagskultur, relationer, tillit, altruism, 

nepotism och paternalism. Därefter redogörs för implementeringsprocessen och ett antal 

faktorer uppdelade under kategorier som påverkar denna: förändringsmotstånd, 

organisation, människor och strategi. Tillsammans med faktorerna som påverkar 

implementeringen förs resonemang om och hur de specifika familjeföretagsegenskaperna kan 

tänkas påverka implementeringsprocessen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

sambanden mellan egenskaper och faktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Teoretisk modell över studien.  Illustrerar hur referensramen är uppbyggd samt hur 

egenskaper och faktorer eventuellt påverkar varandra. Familjeföretagets egenskaper påverkar de 

faktorer som påverkar implementeringsprocessen.  

Modellen illustrerar den teoretiska referensramens uppbyggnad. Vi börjar med att definiera 

familjeföretag och går vidare in på att belysa familjeföretagets karaktäristika. Därefter övergår 

vi till implementering, där en modell för implementering framhålls. Sedan kommer vi in på 

kärnan i kapitlet som är vilka faktorer som påverkar implementeringen. I samband med dessa 

faktorer förklarar vi hur implementeringsprocessen kan tänkas se ut i familjeföretag med 

hänsyn till familjeföretagets karaktäristika. 
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3.1 Familjeföretag 
Det finns ingen tydlig gemensam definition på vad ett familjeföretag är (Emling, 2000; 

Johansson, 2005). Familjeföretag finns i alla storlekar från små till stora börsnoterade företag 

(Johansson, 2005). Johansson (2005, s. 18) definierar familjeföretag enligt vad han framhåller 

som den vanligaste definitionen: ”familjeföretag är ett företag som ägs eller ägarmässigt 

kontrolleras av en eller ett fåtal personer och deras familjer som också är aktivt engagerade i 

ledningen av företaget”. Ett flertal forskare noterat att det främst handlar om hur ägaren 

betraktar sig själv och företaget (Johansson, 2005). Gemensamt för alla definitioner av 

familjeföretag är att det är en familj som har inflytande över företagets styrning och ledning 

(Melander, 2008). 

Emling (2000) citerar (Stoy Hayward/London Business School, 1990) där familjeföretag 

definieras som: 

” A family firm is defined as one where the family body has a considerable impact on the 

ongoing and future operations of the business and can also be considered where any one of 

the three following criteria are true: 

 More than 50 % of the voting shares are owned by a single family. 

 A single family group is effectively controlling the firm. 

 A significant proportion of the firm´s senior management is drawn from the same 

family.” 

     (som citerats i: Emling, 2000, s. 22) 

Familjeföretagen utgör 78,5 procent av samtliga företag i svenskt privat näringsliv om 

ovanstående definition används (Emling, 2000). Flören (1998) använder ovanstående 

definition i sin studie, The significance of Family Business in the Netherlands, för att kunna 

göra globala jämförelser men framhåller att definitionen har begränsningar då definitionen 

inte tar hänsyn till om ägaren planerar att hålla kvar företaget i familjen eller om familjen 

själva betraktar företaget som ett familjeföretag.  

Emling (2000) använder en snävare definition i sin studie av familjeföretag som lyder: 

1) ”Kontrolleras av en individ eller familj/släkt  

och/eller 

2) Anses vara familj/släktföretag (av respektive respondent) 
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Dessutom skall minst ett av följande krav vara uppfyllt: 

3) Nuvarande huvudägare planerar att överlåta verksamheten till familj/släkt. 

4) Företaget har funnits i nuvarande huvudägares familj/släkts i minst två generationer. 

5) Minst tre representanter från ägarfamilj/-släkt är aktiva i företaget (i verksamhet eller 

styrelse).” 

        (Emling, 2000, s. 15) 

Familjeföretag utgör mer än hälften (54,5 %) av företagen i Svenskt privat näringsliv då 

ovanstående definition används och sysselsätter cirka 37,4 procent av populationen i det 

privata näringslivet (Emling, 2000). 

Vi har utifrån ovanstående diskussion valt att i vår studie definiera familjeföretag som: 

 Minst en familjemedlem arbetar i den operativa verksamheten. 

 En familj/släkt som kontrollerar företaget genom att äga minst 50 procent av 

aktierna. 

 Företaget har genomgått minst ett generationsskifte. 

 Ägare/företagsledare i företaget betraktar företaget som ett familjeföretag. 

Den valda definitionen av familjeföretag är sammansatt med tanken att familjeföretag inte 

behöver vara små företag som drivs av endast familjemedlemmar. Brundin et al (2012) menar 

att familjeföretag inte definieras efter storleken på företagen men i sin studie har de funnit att 

cirka 60 procent av småföretagen i Sverige är familjeföretag och därför tänker människor 

kanske ofta på små företag med ett tiotal anställda i sammanhanget. En orsak till detta kan 

vara att de flesta nystartade företag ofta betraktas som familjeföretag eftersom de grundas av 

äkta makar eller sambos. Men det finns också en hel del medelstora och stora familjeföretag i 

Sverige. Storleken har betydelse för vilken kontroll familjen kan ha över företaget. Stora 

företag behöver delegera ansvar, de behöver fler anställda och familjen måste förlita sig mer 

på sina anställda. Vi har valt kriteriet att minst en familjemedlem ska arbeta i den operativa 

verksamheten eftersom flera av familjeföretagets unika egenskaper kan relateras till relationen 

mellan familjemedlemmar. Många definitioner hänvisar till att flera familjemedlemmar ska 

vara aktiva i företaget. Men vi menar att relationen mellan familjemedlemmar lika gärna kan 

vara mellan ägarna och en familjemedlem i den operativa verksamheten. Detta skulle dock 

förutsätta att familjen äger hela eller en majoritet av företaget. Företaget ska ha genomgått 

minst ett generationsskifte för att bevisa dess fortlevnad inom familjen. Att företaget uppfattas 

som ett familjeföretag av ägarna och företagsledningen är ett kriterium som vi tycker är 
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Familj Individ 

Företag 

viktigt då det är de som driver igenom företagskulturen och får övriga anställda att anamma 

den.    

3.1.1 Familjeföretagets karaktäristika 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Family business system and “familiness”, (Habbershon & William, 1999) 

Habbershon & William (1999) definierar familiness som de unika resurser som företaget får 

till följd av samspelet mellan familj, dess individer, och företaget. Familiness är det som 

uppstår då familj och företag kopplas samman och bildar en ny identitet som ett 

familjeföretag (Frank et al 2010). Med andra ord är familliness ett samlingsbegrepp för de 

egenskaper som uppstår då familjen identifierar sig med företaget. Familjen bidrar till 

företagets framgång genom att de har egenskaper som är unika och som härstammar från 

familjens engagemang. Grunden för detta är familjens tydliga deltagande.  Att kunna 

identifiera sig så starkt med företaget kan utgöra en konkurrensfördel för familjeföretag. 

Familjeidentiteten är unik och därmed omöjlig att ta efter (Zellweger, 2010).  

Medan vissa familjer ses som en tillgång till sina företag och skapar ”familiness” så kan andra 

familjeföretag drivas mer av förpliktelse, vilket medför att familjens inflytande kan vara både 

positivt och negativt för företaget (Zellweger, 2010). Familjeföretag är en komplex 

organisation som består av tre huvudsakliga förbindelser: Ägarna, företagsledarna och 

verksamheten (Johansson, 2005). Ägarstrukturen påverkar inte vilken strategi som ägarna 

väljer då dessa kan ha till exempel långsiktiga perspektiv eller icke finansiella mål men 

ägarstrukturen har inverkan på hur strategier skapas och implementeras (Melander och 

Nordqvist, 2008). 

Trots att familjeföretag är den vanligaste förekommande företagsformen i världen så har det 

ägnats lite forskning åt detta. Familjeföretagens betydelse bidrar till att vi behöver ökad 

”Familiness” 
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förståelse för vad det är för egenskaper som familjen bidrar med till företaget. Tidigare 

forskning fokuserar ofta på ett specifikt ämne inom familjeföretagandet som till exempel 

succession eller konflikter mellan familjemedlemmar (Tagiuri och Davis, 1994).  

Familjeföretag har specifika egenskaper som både kan vara till fördel och nackdel för 

företaget. Tagiuri och Davis (1994) benämner detta som bivalenta egenskaper. Hur dessa 

egenskaper hanteras är avgörande för om familjeföretaget ska nå framgång eller misslyckas. 

Bivalenta egenskaper uppkommer från sammankopplingen av familj, ägare och företag. 

Beroende på vilken eller vilka av de tre olika rollerna: familjemedlem, ägare eller anställd 

som familjemedlemmen förknippar sig med så har denne olika mål (se figur 4). 

Familjemedlemmen ser till familjens välmående medan ägaren har en preferens för 

avkastning och företagets fortlevnad. Som anställd så arbetar familjemedlemmen för att 

effektivisera den löpande verksamheten. Relationen som uppstår genom dessa olika roller 

försäkrar ett starkt band mellan både familj och företag. När familjemedlemmar har flera 

roller i företaget kan beslutsprocessen effektiviseras. Eftersom all kunskap om företaget finns 

inom familjen blir beslutsvägarna korta och beslut kan fattas som är gynnsamma för både 

företaget och familjen (Tagiuri och Davis, 1994). 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Familjemedlemmens roller 

Exempel på bivalenta egenskaper utöver identiteter som överlappar varandra associeras med 

uppväxt, känslomässiga band, familjens språk, ömsesidig kännedom om varandra och starka 
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personliga kopplingar och känslor till företaget (Tagiuri och Davis, 1994). Dessa egenskaper 

integreras under nedanstående kategorier (se figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Familjeföretagets karaktäristika 

Ovanstående karaktäristika har vi funnit genom att ta del av befintlig litteratur och forskning 

som uppmärksammar familjeföretag. Den ursprungliga litteraturen som vi tagit del av har 

genom sina referenser gett oss kännedom om flera egenskaper som är specifika för 

familjeföretag. Vår ambition har varit att få en så heltäckande bild som möjligt över vad som 

karaktäriserar familjeföretag för att därefter kunna genomföra tillämpliga studier.  

3.1.1.1 Långsiktighet 

Emling (2000) har funnit att företagsledarna i familjeföretag innehar sina poster längre än 

företagsledare i andra företag vilket ger en hög ledningskontinuitet. Det finns risk för 

bristande flexibilitet hos ledare som haft samma position länge men samtidigt ger detta en 

maktfullkomlighet. En företagsledare som innehaft samma position länge är bra ur ett 

långsiktigt perspektiv, ger trygghet för anställda och kunder och stabilitet i ledningsfilosofin. 

Målsättningarna för ett familjeföretag är sannolikt bredare än att uppnå största möjliga 

ekonomiska avkastning då detta endast tar hänsyn till företaget som en affärsverksamhet och 

inte till familjen som ägare (Gredianus & Märk, 2012). Emling (2000) har funnit att långsiktig 

överlevnad ses som det viktigaste målet i familjeföretag. Vissa familjeföretagsägare kan se sitt 

företag som en bidragande resurs till samhället, där utbildning och sysselsättning utgör 

grundläggande mål. Ett annat mål kan vara att föra grundarens värderingar och livsstil vidare 
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och samtidigt kunna erbjuda arbete åt familjemedlemmar. Ovanstående resonemang utesluter 

inte att familjeföretag intresserar sig för tillväxt och avkastning men det som bör betonas är att 

familjeföretag karaktäriseras även av icke finansiella mål som kan kopplas till exempelvis 

succession (Gredianus & Märk, 2012). Johansson och Lewin (1992) påpekar att ägaren inte 

endast drivs av ekonomiska motiv utan har en ambition att föra över verksamheten till nästa 

generation. 

3.1.1.2 Auktoritet  

I familjeföretag har ägaren en central roll i bolagsstyrningen. Napoli (2012) framhåller att de 

flesta familjeföretag startas upp av en entreprenör, en ensam person äger och styr företaget, 

och att familjeföretagsformen uppstår först då företaget har genomgått ett generationsskifte. 

Makten över företaget hålls därmed kvar i familjen och det är entreprenörens insats som 

ligger till grund för företagets existens.  Feltham et al (2005) menar att familjeföretagen 

behöver en enskild beslutsfattare, ägare, för att fungera effektivt men då ägaren blir äldre eller 

företaget växer så minskas beroendet till den enskilda ägaren. Att företaget ägs och 

kontrolleras av samma person ger en fullmakt till ägaren att ensam kunna bestämma över 

verksamheten (Carney, 2005).  

 

Utöver en kontrollerande ägare förknippas familjeföretag ofta med ett aktivt och synligt 

ägande där familjemedlemmar är fysiskt närvarande. Ägaren i familjeföretag förknippas med 

begreppen långsiktighet och ansvar (Melander och Nordqvist, 2008). Emling (2000) menar att 

familjeföretagens tydliga maktförhållanden och korta beslutsvägar kan anses kompensera upp 

de förluster som ett konservativt ledarskap kan medföra. Familjeföretag har en stor 

flexibilitet, kan ta snabbare beslut och genomföra förändringar i verksamheten fortare än 

andra företag (Johansson & Lewin, 1992). Auktoritet i vår studie fokuserar främst på den 

kontrollerande ägarens makt att kunna bestämma över företaget. 

3.1.1.3 Företagskultur  

Det mest dominerande karaktärsdraget hos familjeföretag är företagskulturen. Det finns en 

speciell stämning och känsla i företaget. Familjekulturen bidrar till att anställda i företaget 

känner delaktighet och ett ansvar för att driva företaget med framgång (Johansson & Lewin, 

1992). Miller et al (2008) har funnit att familjeägda företag satsar mer på att utbilda sin 

personal än företag som inte är familjeägda. Familjeföretagen skapar en informell miljö som 
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ger personalen möjlighet att visa upp sin fulla kompetens vilket medför att personalen kan 

inneha sina positioner länge i företaget. 

Denison (2004) fann att kulturen som finns i familjeföretag är mer positiv än den kultur som 

finns i företag som inte har någon familjeanknytning.  Familjeföretagens grund är inte 

densamma som i andra företag där en extern kraft kan tänkas vara den faktor som ligger 

bakom företagets uppkomst. Familjeföretagen har ett djupt ursprung som baseras på familjära 

förhållanden. Att kunna styra företaget genom att hålla kvar vid grundarens värderingar och 

historien är en fördel som familjeföretagen har. Chirico et al (2012) och Johansson & Lewin 

(1992) menar dock att ägaren i familjeföretag ofta uppvisar en traditionsbundenhet och ovilja 

att förändra och att denne därmed stannar upp i gamla tankebanor. 

3.1.1.4 Relationer 

Familjeföretagen karaktäriseras av en dominerande social grupp bestående av 

familjemedlemmar som har den yttersta makten i företaget (Chirco et al., 2012; Spranger et 

al., 2012).  Denna grupp har egna traditioner, värderingar och normer. Familjemedlemmarna 

har starka kopplingar genom släktskap men även genom känslomässiga aspekter som 

sammanlänkar dem (Chirico et al., 2012). Sammankopplingen av familj och företag gör att en 

familjemedlems agerande påverkar både familjen och företagets rykte. Att upprätthålla 

familjenamnets rykte ger en känslomässig aspekt som stärker relationen mellan familj och 

företag (Tagiuri & Davis, 1994). Släktskapet i ett familjeföretag ger en historia, identitet och 

ett språk till företaget som gör dem unika. Kommunikation och beslutsfattande underlättas 

genom att familjemedlemmarna har en nära relation och vet vad de andra 

familjemedlemmarna har för egenskaper. Släktskapet gör relationen mellan individerna i 

familjeföretag till en unik egenskap (Lubatkin et al., 2005; Spranger et al., 2012). 

 

Kellermanns och Eddleston (2005) framhåller att det finns en risk att det uppstår konflikter 

mellan familjemedlemmar till följd av oenighet. Konflikter som berör förhållandet mellan 

familjemedlemmar kan ha stor negativ inverkan på företaget då familjemedlemmen ofta har 

en fast position i företaget som inte kan överges utan att företaget påverkas. Dock kan 

egenskapen altruism tänkas utgöra en motståndkraft som gör att konflikten inte påverkar 

företagets resultat allt för mycket. Konflikter framstår ofta som något negativt men det 

behöver inte vara det. Konflikter kan leda till diskussion och därmed kan förhastade beslut 

tänkas igenom en extra gång samtidigt som familjemedlemmar ges möjligheten att känna sig 

delaktiga. 
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3.1.1.5 Tillit  

Tillit är en av företagens viktigaste tillgångar. Trots att tillit kan ses som en av de avgörande 

faktorerna i ett företag läggs alldeles för lite fokus på att hantera det. (Duh et al., 2010; 

Sundaramurthy, 2008). Tillit mellan människorna i en organisation är en av de viktigaste 

egenskaperna för företags framgång och fortsatta överlevnad samt för att kunna konkurrera 

med andra företag (Steier, 2001;Sundaramurthy, 2008). Tilliten i familjeföretag är från början 

stark eftersom den baseras på släktskap och kunskap om varandra. Kan familjeföretagen 

upprätthålla en stark tillit så har de en fördel gentemot andra företag. När familjeföretagen 

växer utsätts de för större påtryckningar från omgivningen och styrningen över företaget kan 

behöva spridas ut på flera parter. Detta medför att det krävs en annan sorts tillit som påvisar 

att personen som arbetar i företaget har viljan och kompetensen för att kunna utföra ett bra 

arbete (Sundaramurthy, 2008). 

Steier (2001) menar att tillit utgör en fundamental bas i familjeföretagen och när 

familjeföretagen utvecklas blir tillit en allt viktigare bolagsstyrningsmekanism. Nära 

relationer skapar tillit och kan ge en strategisk fördel åt familjeföretag om de förvaltar den på 

ett effektivt sätt. En stark tillit bidrar till ett effektivare ledarskap och samarbete i företaget. 

Viktigt att understryka är att trots att familjeföretag har specifika egenskaper som försäkrar 

tillit så kan bristande tillit ge negativa konsekvenser. Exempel på när tilliten kan tänkas bli 

svagare är när släktbanden inte längre är lika starka och allt fler familjemedlemmar blir 

delaktiga i företaget.   

 
3.1.1.6 Altruism  
Altruism handlar om att sätta sitt eget intresse åt sidan och att ta hänsyn till vad andra tycker 

och tänker. Egenskapen medför osjälviskhet och generositet vilket är motsatsen till egoism.  

Relationen mellan föräldrar och barn ligger till grund för begreppet.  Föräldrarnas intresse 

sätts åt sidan framför barnens vilket leder till att föräldrarna ser till barnens bästa. Detta sker 

dock inte alltid med barnens bästa i åtanke, föräldrarna kan känna sig tvingade att möta sina 

barns vilja för att på så sätt kunna beakta sitt eget intresse (Lubatkin et al., 2005; 2006). I ett 

företag kan detta betyda att den äldre generationen som äger företaget influeras av vad de 

yngre familjemedlemmarna tycker trots att dessa kanske inte har samma motiv som ägarna.  

Det ömsesidiga beroendet mellan familjemedlemmarna gör att familjebanden blir allt starkare 

men om relationen mellan dem inte är tillräckligt stark finns risk för att det altruistiska 

beteendet blir till en nackdel som skadar företaget och dess framtid (Lubatkin et al., 2006). I 
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denna studie kommer altruism betyda att individen gör något för någon annan utan att 

förvänta sig att få någon belöning tillbaka.  

3.1.1.7 Nepotism  
I familjeföretag är det vanligt att både ägandet och kontrollen över företaget hålls inom 

familjen och att det är en person inom familjen som har det övergripande ansvaret för 

verksamheten. Nepotism vilket kan likställas med begreppet ”Parental altruism” beskriver 

förhållandet mellan besläktade individer (Lubatkin et al., 2006).  

 

Nepotism eller ”Parental altruism” kan vara positiv för familjeföretag då det underlättar tillit, 

kommunikation och samspelet mellan individerna. Egenskapen medför att alla 

familjemedlemmar ser till familjens gemensamma välfärd eftersom det finns starka 

känslomässiga band som grundas på respekt och kärlek. Informationsasymmetri som kan 

uppstå mellan individer kan i familjeföretag minskas då de visar hänsyn och uppmuntrar 

varandra.  (Lubatkin et al., 2005). Då företaget drivs med framgång ses nepotism som en 

egenskap som ger fördelar baserat på familjens gemensamma intresse. Negativt sett kan 

nepotism leda till att familjemedlemmar favoriseras och når framgång på grund av deras band 

till familjen snarare än på meriter och får positioner i företaget som ligger utanför deras 

kompetens (Johansson & Lewin, 1992; Spranger et al., 2012). Detta betyder med andra ord att 

det finns en risk för att familjemedlemmar särbehandlas och gynnas på bekostnad av andra 

individer i företaget. När familjemedlemmar anställs eller befordras på grund av lojalitet och 

de inte har den rätta kompetensen finns det risk för att familjemedlemmen har en negativ 

inverkan på företaget (Spranger et al., 2012).  

  

3.1.1.8 Paternalism 

Paternalism utgår ifrån familjefaderns värderingar och vad han anser är bäst för 

familjemedlemmarna. Familjens överhuvud som i familjeföretag kan vara den samma som 

ägaren eller den förra ägaren vill föra kunskap och värderingar vidare som denne anser är 

väsentliga för att andra familjemedlemmar ska kunna nå framgång och få en bra framtid 

(Lubatkin et al., 2006). Paternalism beskrivs med andra ord som ett beskydd över andra 

individer på ett dominant sätt som kan liknas vid faderns position i en familj och som 

inskränker på deras förmåga att fatta självständiga beslut (Chirico et al., 2012).  

Detta symboliserar den familjehierarki som uppstår i företaget när flera familjemedlemmar är 

verksamma. Det är ägaren som behåller kontrollen och värnar om familjens bästa genom att 



22 
 

göra inskränkningar i deras frihet. Det finns en risk för att familjefadern/ägaren är för 

överbeskyddande (Lubatkin et al., 2006). I denna studie fokuseras paternalism endast på 

familjemedlemmarnas förhållande gentemot ägaren eller grundaren av företaget. 

3.2 Implementeringsprocessen 
 

 

 

 

Figur 6: Implementeringsprocessen.  Planeringsaktiviteter påverkar implementeringen av strategiska 

beslut. Vilka beslut och hur väl dessa implementeras kommer sedan påverka företagets resultat och 

dess möjlighet att kunna fortsätta sin verksamhet. 

Hrebiniak och Joyce (1984) modell för implementering kan användas som ett typiskt exempel 

på hur en modell för implementeringsprocessen ser ut. Implementering består av steg som de 

ansvariga cheferna för implementeringen tar för att locka fram det stöd och samtycke som 

behövs för att genomföra strategiska förändringar (Nutt, 1986). Införandet av en ny strategi 

består enligt Hrebiniak och Joyce (1984) av sex olika steg. Det första steget är formulering av 

det strategiska beslutet där långsiktiga mål och planer för att uppnå dessa utarbetas av 

företagsledningen. Det andra steget är val av struktur, vilket innebär att cheferna fattar beslut 

om hur organisationen i helhet ska se ut med tanke på den valda strategin. Det tredje steget 

innefattar uppdelning av de långsiktiga målen till kortsiktiga operativa delmål. Det fjärde 

steget är operativ struktur, vilket innebär att varje avdelnings struktur och processer tas i 

beaktande. Exempel på detta är till exempel hur arbetskraften ska fördelas och hur 

aktiviteterna som de anställda har för att uppnå målen koordineras. Det femte steget är att 

uppmuntra de anställda som är ansvariga att sträva mot samma mål som företaget genom att 

utveckla en plan för incitament och kontroll. Sådana planer innefattar troligen 

belöningssystem för individer och grupper.  

De fem ovan nämnda stegen är en del av implementeringen av strategiska beslut då de kan 

påverka implementeringen men stegen handlar om planering och förberedelse.  Själva fysiska 

implementeringen sker enligt Hrebiniak och Joyce (1984) i ett sjätte steg, att hantera 

förändring. Företaget ställs här inför utmaningen att genomföra de planer som har tagits fram 

för det strategiska beslutet.  
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Nutt (1986) framhåller att det för att implementeringen ska lyckas krävs att företaget kan 

hantera individer som försenar implementeringen och ägnar sig åt politiskt beteende. 

Implementering handlar enligt Nutt (1986) om att skapa en miljö där förändringar kan 

överleva och slå rot. Att stressa genomförandet av strategiska beslut är enligt Hrebiniak 

(2006) dåligt för implementeringsprocessen då det är sannolikt att den misslyckas. Därför är 

det enligt honom att föredra en sekventiell förändring där en stor förändring bryts ner i mindre 

delar. Varje del avslutas innan nästa påbörjas, det blir som en kedja med aktiviteter och olika 

steg. Fördelarna med mindre steg gör att chefer när det första steget har varit framgångsrikt 

kan minska de motstånd som finns mot förändringen. Forslund (2009) menar att det är först 

när organisationen ställs inför förändring som personalens verkliga åsikter träder fram. Detta 

till följd av att förändringar skapar känslor hos personalen. När organisationer står inför 

förändring gäller det att identifiera vilka aktiviteter som bör användas och att skapa en 

förståelse för vilket motstånd som kan finnas. Hrebiniak (2006) hävdar att då förändringar 

sker i olika steg går det tydligt att urskilja vad effekten av den blev och risken för att lägga ner 

för mycket resurser i form av tid och pengar minskas.  

Hrebiniak och Joyce (1984) menar att en lyckad implementering av ett strategiskt beslut 

behöver planeringsaktiviteter och övergångsmekanismer. Planeringsaktiviteterna innefattar att 

det upprättas en formell skriftlig implementeringsplan och en kommunikationsplan för att 

informera de som berörs om innehållet av planen samt få dem att delta i finjusteringen av 

planen. Den formella planen beskriver målen med implementeringen, vilka ändringar i den 

valda metoden som måste göras för att uppnå målen och den tidsram då förändringarna 

förväntas ha genomförts. Hrebiniak och Joyce (1984) anser att kommunikationen kring 

implementeringen för de som är direkt involverade bör gå från toppen och neråt, det vill säga 

företagsledningen informerar och kommunicerar med mellancheferna, mellancheferna med 

avdelningscheferna och så vidare. Allen et al (2007) har kommit fram till att chefer med högre 

befattning tenderar att tillhandahålla mer strategisk information medan direkta övervakare och 

föreståndare vid en förändring är de källor för implementeringsrelaterad och arbetsrelaterad 

information som föredras.  Kommunikation som förmedlar förändringen är enligt Whelan-

Berry och Sommerville (2010) en komponent som kan kopplas till i stort sett hela 

förändringsprocessen. De menar att kommunikation kan möjliggöra att anställda får förståelse 

för förändringen och engagerar sig i den.  Allen et al (2007) anser att svårigheterna för 

organisationer att minska anställdas osäkerhet vid förändring bland annat kan bero på att 

fokus ofta ligger på att ge information angående strategiska frågor. Han menar att information 
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angående strategiska frågor är bra i början av förändringprocessen men att anställdas frågor 

blir mer jobbrelaterade längre in i processen vilket kräver en annan slags information. Ett 

fortsatt stort fokus på strategiska frågor i förändringsprocessen skulle enligt Allen et al (2007) 

istället för att underlätta processen öka anställdas osäkerhet eftersom de inte får information 

som är relevant för deras arbete.       

En sekventiell implementeringsmetod innehåller flera steg vilket gör att en utökad formell 

planering behöver ske både inom de olika stegen men också mellan stegen. Då sekventiell 

implementering pågår över en längre tid behövs det ett övergångsteam som består av en liten 

grupp chefer som utgör kärnan av teamet och andra individer som över tiden kommer och går. 

Detta kan vara individer inom företaget men även utomstående konsulter beroende på vilket 

det strategiska beslutet är (Hrebiniak och Joyce, 1984). Exakt vilka steg eller aktiviteter som 

används för att implementera strategiska beslut beror på vad beslutet är och vad i företaget 

som måste förändras för att uppnå målet med strategin.     

Det som beskrivits här ovan skulle Whittington (2002) antagligen beskriva som en klassisk 

syn på hur ett beslut kan implementeras. Whittington (2002) redogör för totalt fyra olika 

perspektiv på strategi, dessa perspektiv skiljer sig i två dimensioner, dels hur strategin formas 

och vad den resulterar i men även beträffande de processer som strategin består av.  

Det klassiska perspektivet är det traditionella och mest förekommande synsättet och grundas 

på en rationell planeringsmetodik som är vanligt förekommande i strategilitteraturen. Fokus är 

att rationellt planera för att nå maximal ekonomisk avkastning. Det evolutionistiska 

perspektivet utgår från att det på en marknad som är under ständig förändring inte går att 

förutspå och planera för förändring. Det är slumpen som avgör vilka företag som överlever 

och fokus riktas mot att under rådande omständigheter kunna vara så ekonomiskt effektiv som 

möjligt. Det processinriktade perspektivet utgår ifrån marknaders och organisationers 

ofullkomliga processer och att anpassa strategin därefter. Fokus är att göra små förändringar 

och att finna lösningar som är legitima snarare än maximalt effektiva. Det systembaserade 

perspektivet bygger på att det finns en sammankoppling mellan företaget och den kultur och 

maktstruktur som finns i den närmsta sociala omgivningen. Detta perspektiv förhåller sig 

kritiskt till vinstmaximering som organisationers främsta målsättning och riktas mot att 

uppfylla omgivningens krav (Whittington, 2002). 

Vi utgår från ett klassiskt perspektiv i vår studie, då detta område har tydliga modeller för 

strategiimplementering och är det som vi oftast påträffar i litteraturen. Den klassiska modellen 
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kan hjälpa oss att förstå oss på implementeringsprocessen men det finns brister. Hrebiniak och 

Joyce (1984) modell har starka normativa undertoner och genom sitt sätt att beskriva 

implementeringsprocessen ges chefer en mycket framstående roll. Trots detta finner vi att 

modellen ger en bra beskrivning över hur implementeringsprocessen kan se ut. Vi tar i 

beaktande att den syn som den klassiska modellen ger kanske inte är lämplig för att studera 

alla aspekter i familjeföretag, då exempelvis familjeföretags främsta mål inte är maximal 

ekonomisk avkastning och det går att fundera över om ett övergångsteam som Hrebiniak och 

Joyce (1984) anser behövas är en sådan stark sekventiell faktor för implementering som 

litteraturen ger sken om. Detta medför att fokus även kan riktas mot de andra perspektiven.   

3.2.1 Chefernas roll i implementeringsprocessen 

Implementeringslitteraturen har stort fokus på management och chefer. Hrebiniak och Joyce 

(1984) modell är inget undantag även här har chefer en central roll. Som nämnt ovan går det 

att fundera över om övergångsteam där kärnan består av ett antal chefer verkligen är 

nödvändigt för en lyckad implementering. Trots detta finner vi det relevant att belysa 

chefernas roll i implementeringsprocessen då dessa har en framstående roll i företagen men 

med insikten om att det kanske finns andra individer i organisationen som även de påverkar 

implementeringen. 

De roller chefer i företagsledningen och chefer på mellannivå har när det ska införas en ny 

strategi har i forskningen kring chefsnivåerna delats upp. Det vill säga chefernas roller 

studeras inte tillsammans. Företagsledningens uppgift är att formulera och upprätta de 

strategiska och taktiska besluten. Medan mellanchefernas främsta uppgift är att implementera 

de strategiska besluten (Raes et al., 2011; Schilit, 1987). Mellanchefer kan ha en negativ 

inverkan på implementeringen då de kan göra motstånd genom att försena eller sabotera 

implementeringen (Raes et al., 2011; Wooldrige et al., 2008). Implementeringsrollen innebär 

att mellancheferna ägnar sig åt aktiviteter som stödjer det strategiska beslutet. Mellanchefer 

har också till uppgift att tolka information och förmedla denna till företagsledningen samt att 

uppmuntra anställda till att vara kreativa och komma på eventuella lösningar på problem 

(Wooldrige et al., 2008). En viktig del i mellanchefers roll är att de kan initiera strategiska 

beslut, vilket innebär att de också deltar i formuleringen av beslut. Detta har de möjlighet att 

göra eftersom mellanchefer fungerar som länkar mellan de nivåer i företag, till exempel 

företagsledning och avdelningschefer, som annars inte har kontakt med varandra (Raes et al., 

2011; Schilit, 1987; Wooldrige et al., 2008). Mellancheferna har tillgång till viktig 

information och har expertkunskaper på särskilda områden vilket kan gynna organisationen 
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om de delar med sig av sådan information. Att uppmuntra mellanchefer till att initiera 

strategiska beslut kan leda till att de har större acceptans för beslutet och större förpliktelse till 

företagsmålen. Detta i sin tur kan underlätta implementeringen av beslutet (Schilit, 1987). 

Precis som mellancheferna har en roll i formuleringen av beslut har även företagsledningen en 

roll i implementeringen av beslut. Det är viktigt att beslutsfattarna under implementeringen 

fortsätter att stödja och visa intresse för beslutet så att det håller sig i rätt riktning mot målet 

(Miller, 1997).   

3.2.2 Faktorer som påverkar implementeringsprocessen 

Det finns många faktorer som påverkar implementeringsprocessen och det är svårt att veta 

vilka som har mer betydelse än andra för en lyckad implementering. Då varje beslut möter 

olika hinder och har olika förutsättningar för att genomföras kan en generalisering av vilka 

faktorer företag bör beakta vid implementeringen av beslut inte med säkerhet leda till en 

lyckad implementering. Vad innehållet av det strategiska beslutet är har stor inverkan på vilka 

faktorer som behöver förändras eftersom varje beslut är unikt att implementera.  

Trots att det är svårt att veta exakt vilka faktorer som påverkar implementeringsprocessen har 

tidigare studier kartlagt några av dessa faktorer.  Några hinder för en lyckad implementering 

som Hrebiniak (2006) har upptäckt är oförmåga att hantera förändring, dålig eller vag 

strategi, avsaknad av en modell som vägleder implementeringsförsök, dålig eller otillräcklig 

informationsdelande och otydlig ansvarsfördelning samt att arbeta emot företags 

maktstruktur. Faktorer som har visat sig bidra till en lyckad implementering är enligt Miller 

(1997) stöd, bestämbarhet, precision, kulturell mottaglighet, bekantskap/erfarenhet, prioritet, 

tillgång till resurser, strukturell avlastning och flexibilitet.    

Ett antal faktorer som kan tänkas ha inverkan på implementeringsprocessen har valts ut med 

inspiration från Hrebiniak och Joyce (1984) modell för implementering. Litteraturen ledde oss 

in på en artikel av Hrebiniak (2006) vilket vi kompletterade med artiklar från Miller (1997) 

och Miller et al (2004). I källorna fann vi ett antal faktorer som vi delade in under 

nedanstående fyra kategorier: förändringsmotstånd, organisation, människor och strategi (se 

figur 7). Under kategorierna valde vi sedan att plocka in ytterligare referenser. Kategorin 

förändringsmotstånd ser vi som en övergripande kategori som handlar om hur organisationer 

och de människor som denna innefattar är restriktiva mot förändringar. Vi har delat in 

förändringsmotstånd i underkategorierna organisation och människor eftersom de innehåller 

faktorer som handlar om organisationers struktur och människors agerande, det vill säga 
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motstånd eller främjande av implementeringen av det strategiska beslutet. Kategorin 

organisation innefattar organisationens förändringsbenägenhet, hur organisationen är 

uppbyggd samt vilka resurser och vilken företagskultur som finns i företag medan kategorin 

människor handlar om människors inställning, roller, kunskap och agerande. Kategorin 

strategi handlar främst om hur företaget positionerar sig på marknaden, vilket exemplifieras 

med mål och riktlinjer och att ha en bra strategi samt planeringsaktiviteter som kan påverka 

implementeringsprocessen.  De kategorier som kommer att undersökas är organisation, 

människor och strategi.  Under respektive kategori formuleras sedan antaganden med hänsyn 

till de åtta egenskaper som vi identifierat för familjeföretag: Långsiktighet, auktoritet, 

företagskultur, relationer, tillit, altruism, nepotism och paternalism. 

 

 

 

 

 

 - Strukturell avlastning - Stöd och maktstruktur   - Strategi 
 - Tillgång till resurser - Erfarenhet   - Riktlinjer och mål 
 - Ansvarsfördelning    - Rationellt beteende 
 - Kulturell mottaglighet    - Prioritet 
 - Flexibilitet 
 

Figur 7: Kategorisering av faktorer som påverkar implementeringsprocessen 
 

Beach (2005) har funnit att det inte är organisationerna själva som fattar beslut, utan att det är 

individer och grupper av individer i verksamheterna som fattar besluten. Med den logiken 

skulle det kunna vara så att förändringsmotstånd som vi har delat upp i kategorierna: 

organisation och människor samt den fristående kategorin strategi är det som påverkar 

implementeringsprocessen. Organisationsstrukturen ändrar sig till exempel inte av sig självt 

och ansvarsfördelningen uppstår inte naturligt. Det är människor/chefer i företagen som måste 

se till att alla de påverkande faktorerna är i linje med det strategiska beslutet. Allt handlar om 

vad människor gör och inte gör. Sedan finns det externa händelser som kan påverka 

IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 

FÖRÄNDRINGSMOTSTÅND 
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implementeringen av strategiska beslut, men det är än en gång upp till individer inom 

företagen att hantera de ändrade förutsättningarna. 

3.2.2.1 Förändringsmotstånd 

Det finns förändringar av olika typer och i olika omfattningar. Några exempel på 

förändringsområden som Forslund (2009) ger är förändringar som berör personalen, 

organisationens struktur, byte av system, kulturella förändringar och mål- och 

strategiförändringar. Förändringar kan startas antingen i ledningen av organisationen eller från 

anställda längre ner i organisationen genom att respektive part kommer med nya idéer. 

Förändringar kan även initieras till följd av externa påtryckningar från till exempel kunder 

eller konkurrenter. Forslund (2009) framhåller vidare att för att lyckas med en organisatorisk 

förändring krävs det att individerna i organisationen upplever ett förändringsbehov samt att 

förändringen kan motiveras.  

Moran & Brightman (2001) har funnit att en kraft som motverkar implementering och 

förändring är om individernas mål inte överensstämmer. Motstånd till strategisk förändring 

från både individer och grupper är ett hinder som måste överkommas om implementeringen 

ska lyckas. Motstånd kan definieras som ett fenomen som medför oväntade förseningar, 

kostnader och instabilitet i processen av strategisk förändring. Individer kan göra motstånd till 

förändring om de känner osäkerhet eller om deras maktposition hotas.  Hur chefer reagerar till 

förändring beror dock även på deras personlighet och hur flexibla de är (Ansoff & McDonell, 

1990;Moran & Brightman, 2001). Några orsaker till individers motstånd mot förändringar är: 

att de förlorar kontroll och inflytande, de blir överraskade för att det inte funnits någon 

förberedelse och bakgrundsorientering, de känner osäkerhet på grund av bristande 

information, det uppstår förvirring när för mycket ändras på samma gång och de är osäkra på 

sin egen kompetens. Vidare kan motstånd uppstå om individer på grund av förändringen 

tvingas arbeta mer och lägga ner mer energi och tid på att lära sig nya saker. Även vrede och 

ovilja till följd av att tidigare löften inte har uppfyllts kan göra det svårt för individer att vara 

positiva till förändringen (Bakka et al., 2006).  

Motstånd från en grupp grundas på samma orsaker som för den ensamme individen men det 

är mycket svårare för företaget att försöka ändra kulturen eller ta ifrån dem makt än om det 

bara är en enskild individ som står i vägen för förändringen (Ansoff & McDonell., 1990). Det 

är relativt många reaktioner från de som berörs av förändringen som kan förutses när den ska 
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implementeras. Men trots detta är det svårt att undvika motstånd helt och hållet då 

förändringsprocesser ofta är väldigt komplexa (Bakka et al., 2006).  

Moran och Brightman (2001) fann i sin studie som innefattar organisationer som lyckats med 

implementeringen av förändringar att det inte finns någon definitiv början eller slut på 

processen, vilket talar emot den klassiska modellen för implementering. I egna studier har de 

funnit att företag ofta misslyckas med att fastslå förändringen i hela organisationen.  

Förändringsprocesser misslyckas då de inte är tillräckligt genomtänka och personalen inte 

förbereds på förändringen. Otydlighet leder till att personalen inte vet vad förändringen 

innebär och risken är stor att personalen fortsätter att arbeta efter gamla rutiner (Balogun & 

Hope Hailey, 2004). Moran och Brightman (2001) finner att motstånd uppkommer då 

individen känner sig hotad men om denne övertygas om att förändringen kommer medföra 

nytta så kommer denne antagligen vara mer positiv. I likhet med Balogun och Hope Hailey 

(2004) konstaterar även Moran och Brightman (2001) att för att kunna hantera att människor i 

organisationen inte har samma mål så krävs det att förändringar är väl genomtänkta och att det 

finns en förståelse för förändringen i hela organisationen. 

Att individer i företag har olika intressen som har med funktionella, hierarkiska, 

professionella och personliga faktorer att göra samt att individer försöker påverka beslut så att 

deras egna intressen blir uppfyllda genom att använda sig av politiska aktiviteter är sådant 

politiskt beteende som enligt Dean JR och Sharfman (1996) kan uppstå i 

beslutsfattarprocessen. De politiska aktiviteterna kan till exempel vara att förvränga och 

begränsa informationsflödet vilket kan leda till att chefer fattar beslut utifrån felaktig och 

bristfällig information. Politiskt beteende i beslutsfattarprocessen innebär att besluten inte är 

inriktade mot företagets mål då individers självintresse är i fokus. Dean JR och Sharfman 

(1996) anser att det är osannolikt att tillräcklig och korrekt information finns tillgänglig och 

att istället för att fokusera på tillståndet och möjligheter i omgivningen är individers intresse 

koncentrerade på den interna miljön i företag. Politisk aktivitet kan därför utesluta möjliga val 

som då minskar sannolikheten för en effektiv beslutsprocess och ett lyckat utfall. 

Balogun och Hope Hailey (2004) menar att förändring är en komplex process som påverkar 

både organisationen och dess individer. De hävdar vidare att en stark vision som genomsyrar 

organisationen kan underlätta genomförandet av en förändring. En vision ger de som är med i 

förändringen ett gemensamt mål att sträva mot och motivation till att genomföra förändringen. 

Forslund (2009) kommer fram till att det är både människor och organisationen som bör stå i 
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fokus när förändring diskuteras. Under början av 1900-talet riktades allt fokus mot de 

mänskliga resurserna men mer omfattande och radikala förändringar kräver även att hänsyn 

tas till organisationen och dess struktur. Vi har här härlett två komponenter, organisation och 

människor ur förändringsmotstånd. 

3.2.2.2 Organisation 

Organisation är en kategori med innebörden att hur organisationen är uppbyggd kan göra den 

mer eller mindre mottaglig för att lyckas implementera strategiska beslut. Organisationen kan 

alltså ha en större eller mindre förändringsbenägenhet. För kategorin organisation har vi 

härlett fem faktorer som kan anses påverka implementering: strukturell avlastning, tillgång 

till resurser, ansvarsfördelning, kulturell mottaglighet och flexibilitet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Samband mellan familjeföretagets karaktäristika och implementeringsfaktorerna i kategorin 

organisation. Ett positivt tecken visar på ett positivt samband mellan egenskapen och kategorin 

organisation medan ett negativt tecken illustrerar ett negativt samband. I bilden kopplas inte 

familjeföretagets karaktäristika till någon specifik implementeringsfaktor. 

Strukturell avlastning 

Strukturell avlastning innebär graden av anpassning av organisationsstrukturen för att hantera 

implementeringsprocessen (Miller, 1997). När operativa och strategiska aktiviteter inom 

företaget tävlar om organisationens kapacitet kan det uppstå ett motstånd i företaget till följd 

av passiv inkompetens. Hinder mot implementering kan också uppstå på grund av att den 
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organisatoriska kompetensen inte kan stödja företagets strategiska utveckling (Ansoff & 

McDonnell, 1990). Strukturell avlastning kan uppnås genom att till exempel upprätta speciella 

projektgrupper (Miller et al., 2004). Att ändra organisationsstrukturen så att den reflekterar 

den valda strategin genom att skilja mellan de centrala funktionerna och de som ligger i 

periferin har visat sig vara en stor fördel för implementeringen (Brenes et al., 2007). Faktorn 

strukturell avlastning tillhör kategorin organisation eftersom den handlar om att 

organisationsstrukturen ska stödja implementeringsprocessen genom att till exempel se till att 

de anställda ägnar sig åt rätt aktiviteter. Detta skulle kunna påverka organisationens 

förändringsbenägenhet positivt. 

Samtliga individer i ett familjeföretag kan utifrån ett altruistiskt beteende tänkas göra saker 

för någon annan utan att få något tillbaka under en viss tid. Men när det väl kommer till kritan 

så vill både ägaren få avkastning för de uppoffringar och satsningar som denne har gjort 

samtidigt som de anställda även förväntar sig belöning, exempelvis lön, för utfört arbete. Då 

både familjemedlemmar och övriga anställda förväntar sig en ekonomisk ersättning borde det 

finnas en vilja mellan dem att samarbeta och det kan antas att kommunikationskanalerna och 

informationsspridandet därmed blir effektivt. Organisationen måste vara formad på ett sådant 

sätt att individerna som arbetar i den kan se att många små insatser senare kan leda till en 

större förändring som kan ge utdelning för samtliga i företaget. Det gäller att företaget 

koncentrerar sig på att genomföra de aktiviteter som behövs för implementeringen (Brenes et 

al., 2007), men även att aktiviteterna genomförs på ett korrekt sätt av de anställda. De är även 

viktigt att anställda är medvetna om hur de olika avdelningarna i företaget samverkar mot ett 

visst mål för att implementeringen av det startegiska beslutet ska ha förutsättningen att lyckas.  

Miller et al (2004) menar att strukturell avlastning kan uppnås genom att bilda speciella 

projektgrupper. Sambadet mellan tillit och faktorn strukturell avlastning motiveras genom 

antagandet att implementering av strategiska beslut genom att bilda en projektgrupp eller ett 

team skulle vara effektivt eftersom det med stark tillit kan utvecklas ett nära samarbete mellan 

parterna. Tillit kan finnas bland anställda även om implementeringen inte verkställs via 

projekt, men det kan antas att tillit lättare uppstår mellan människor när de tvingas jobba nära 

tillsammans mot samma mål. En sådan strukturell avlastning skulle kunna innebära att 

organisationsstrukturen i familjeföretag genom tillit underlättar implementeringsprocessen. 

Sambandet mellan paternalism och faktorn strukturell avlastning motiveras genom antagandet 

att då ägaren som även kan antas vara familjefadern ser till familjemedlemmarnas bästa 
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(Lubatkin et al., 2006) borde denne skapa grupperingar i organisationen som gynnar 

familjemedlemmarna. Att blanda familjemedlemmar med andra anställda i företaget kan vara 

en kombination som förbättrar implementeringsprocessen förutsatt att personerna har rätt 

kompetens. Utifrån en paternalistisk syn är ägaren den som kan företaget bäst och har 

vetskapen om hur det ska drivas på bästa sätt. Eftersom det är denne som lär upp 

familjemedlemmarna kan de anses vara de som känner företaget näst bäst och övriga anställda 

kan i viss mån lära sig hur företaget fungerar men de kommer inte kunna få den nära 

kännedom och det känslomässiga band till företaget som familjemedlemmarna kan få av 

ägaren som kanske även är familjemedlemmens far. Detta skulle betyda att om grupper som 

ska implementera ett strategiskt beslut endast består av anställda som inte är 

familjemedlemmar kan det tänkas att det lättare uppstår fel i implementeringsprocessen. 

Familjemedlemmars medverkan i implementeringsprocessen tillförsäkrar att beslutet 

implementeras på ett lyckat sätt och besluten kan troligen implementeras fortare då 

familjemedlemmarna ser till att övriga individer som är med i processen är införstådda med 

hur det nya beslutet har en positiv inverkan på företaget.  

Tillgång till resurser 

Organisationens utformning innehåller beslut som handlar om ledning och resursfördelning 

(Brenes et al., 2007). Att ha tillgång till resurser handlar om att det ska finnas tillräckligt med 

finansiering, tid och personal (Miller, 1997). Det ska finnas pengar och tid men även 

tillräckligt med anställda som dessutom har den rätta kompetensen för att utföra aktiviteter 

kopplade till implementeringsprocessen. Faktorn tillgång till resurser hamnar under kategorin 

organisation eftersom den handlar om hur mycket och vilka resurser organisationen har vilket 

kan påverka organisationens förändringsbenägenhet. 

Med ett långsiktigt tankesätt kan det antas att en del strategiska beslut kan få ta lite längre tid 

att implementera än vad det kan tänkas få göra i ett börsnoterat bolag där fokus ligger på 

största möjliga avkastning med korta tidhorisonter. Långsiktighet kan innebära att tillgången 

till resurser kan antas vara bättre eftersom det finns mer tid för att genomföra det strategiska 

beslutet. Sannolikheten för en lyckad implementering kan därmed antas öka.  

Ansvarsfördelning 

En otydlig ansvarsfördelning kan innebära att organisationen misslyckas med att integrera 

strategin mellan avdelningar då individer inte delar med sig av viktig information (Hrebiniak, 

2006).  Brenes et al (2007) menar att välja ut och att alliera företags mänskliga resurser med 
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det strategiska beslutet ska göras med omtanke. Vidare hävdar han att företagsledningen 

förnuftigt ska välja ut de individer som får delta i implementeringen av strategin och förutom 

denna delegering, från företagsledningen till anställda, krävs det att anställda besitter rätt 

kompetens och har förmåga att kunna implementera, bestämma och kommunicera effektivt. 

En tydlig ansvarsfördelning är enligt Brenes et al (2007) positivt för 

implementeringsprocessen, men misslyckas företagsledningen med uppgiften att delegera 

ansvar för implementeringen till rätt personer är sannolikheten för en framgångsrik 

implementering betydligt mindre. Ansvarsfördelning handlar om att det ska finnas en 

tydlighet i vem som ansvarar för olika aktiviteter i implementeringsprocessen, men även att 

rätt person ska vara på rätt plats. Faktorn ansvarsfördelning hamnar under kategorin 

organisation eftersom det handlar om hur organisationens tillgångar i form av personal 

fördelas.   

Att beakta då ägarens kontroll över företaget diskuteras är att familjeföretagets storlek har 

betydelse för hur väl den enskilde ägaren kan kontrollera företaget. När företaget växer och 

expanderar behöver ägaren anställda i företaget som kan kontrollera och styra verksamheten 

åt ägaren. Detta medför att det krävs att det finns tillit mellan ägaren och de anställda som 

sköter företagets operativa verksamhet. Därmed är det inte endast tillit genom släktband som 

fokuseras i denna studie. Kanske kan även stark tillit mellan individer i företaget som inte är 

släkt ha betydelse för implementeringen. Det faktum att människor tenderar att arbeta länge i 

familjeföretag (Miller et al., 2008) gör det mycket sannolikt att en sådan tillit uppstår. Tillit 

genom släktband borde förenkla implementeringen av beslut då individer inom familjen 

känner varandra väl och förutsätts ha ett naturligt samspel. Om det finns tillit 

familjemedlemmar emellan samt mellan familjemedlemmar och andra anställda kan en tydlig 

ansvarsfördelning leda till en lyckad implementering då alla ansvariga parter litar på att alla 

gör sina uppgifter. Dessutom kan det antas att de ansvariga parterna om problem uppstår delar 

med sig av informationen så att de tillsammans kan lösa det på bästa sätt.  

Eftersom familjemedlemmarna känner varandra väl och därmed har nära kännedom om 

varandras egenskaper (Lubatkin et al., 2005; Spranger et al., 2012) borde detta öka 

sannolikheten för att rätt uppgifter läggs på rätt personer och att varje familjemedlem får det 

ansvar som de anses klara av. Då familjemedlemmarna kan antas ha stor förståelse för varför 

det strategiska beslutet behöver genomföras genom sin relation till övriga familjemedlemmar 

skulle det kunna vara så att de även har förståelse för ifall andra anställda, icke 

familjemedlemmar, passar bättre för att ta ansvar över delar av implementeringsprocessen. 
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Men det kan också vara så att familjemedlemmen som inte får ta det ansvar denne vill blir 

avundsjuk och anser sig vara orättvist behandlad av de i familjen som styr. Sambandet mellan 

auktoritet och faktorn ansvarsfördelning härleds från antagandet att tydliga maktförhållanden i 

familjeföretaget samt flera familjemedlemmar verksamma i den operativa verksamheten leder 

till en tydlig ansvarsfördelning där ansvaret för att implementera det strategiska beslutet är 

koncentrerat till en mindre grupp.  

Sambandet mellan altruism och faktorn ansvarsfördelning motiveras genom att ägaren och de 

familjemedlemmar som bestämmer i företaget utifrån ett altruistiskt beteende är sina anställda 

för mycket till lags, vilket skulle kunna medföra att personer med fel kompetens eller personer 

som helt enkelt inte har förmågan att hantera en viss uppgift får en roll i 

implementeringsprocessen som den anställde själv tror den kan hantera men i verkligheten 

inte gör. Ett altruistisk beteende kan leda till att anställda får stanna kvar i företaget på andra 

premisser, som till exempel vänskapsrelationer, än att de bidrar till det dagliga arbetet. 

Personer på fel positioner i implementeringsprocessen skulle som Brenes et al (2007) påpekar 

kunna sakta ner eller hindra en lyckad implementering. 

Nepotism innebär till skillnad från faktorn relationer där familjemedlemmarna kan se till 

familjens bästa eftersom de känner varandra så väl och vet varandras styrkor och svagheter att 

familjemedlemmarna ser till familjens gemensamma välfärd eftersom det finns starka 

känslomässiga band som grundas på respekt och kärlek (Lubatkin et al., 2005). För att 

effektivt styra ett företag kan det påstås att familjemedlemmarna på arbetet behöver tänka och 

bete sig professionellt. Det känslomässiga bandet skulle kanske kunna ha en påtaglig inverkan 

på verksamheten och bli för styrande för familjeföretagets val. Ansvarsfördelningen kan anses 

vara ett sådant val. Det kan tänkas att familjemedlemmar utifrån respekt och kärlek för 

varandra får roller i implementeringsprocessen som de inte har rätt kompetens för (Lubatkin 

et al., 2005; Spranger et al., 2012). Detta är den negativa sidan med nepotism som skulle sakta 

ner och hindra en lyckad implementering av ett strategiskt beslut. Det skulle vidare kunna 

argumenteras att en familjemedlem som har kunskap om företaget men inte har en 

affärsmässig kompetens för att verkställa beslut ändå inte behöver påverka 

implementeringsprocessen negativt så länge familjemedlemmen är medveten om sina brister 

och kan ta hjälp av andra individer i företaget som kan väga upp mot dessa 

erfarenhetsmässiga brister. Men eftersom familjemedlemmen skulle behöva hjälp från andra 

anställda i företaget och det inte är säkert att det kan ske direkt då övriga anställda har andra 

uppgifter skulle implementeringen dock ta längre tid med en person som inte har den rätta 
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kompetensen. Med antagandet att familjemedlemmen vill visa sig duktig och visa att denne 

presterar ökar risken för slarv och fel. Nepotism skulle därför påverka 

implementeringsprocessen negativt.   

Kulturell mottaglighet 

Kulturell mottaglighet handlar om att organisationskulturen ska vara en mottaglig miljö för 

implementering. Företagsledningen ska fungera som katalysatorer för förändring. Då ett 

strategiskt beslut ska implementeras krävs det att företaget formar om invanda företagsnormer 

och sätt att arbeta på så att organisationskulturen speglar en acceptans av risk och förändring. 

Det bör dock påpekas att en främjande kultur som är till hjälp för implementeringen av ett 

strategiskt beslut inte behöver underlätta genomförandet av andra beslut (Miller, 1997). 

Företags kärnvärderingar och tro på produkternas kvalitet och anställdas lojalitet kan bidra till 

att skapa kulturell mottaglighet. Med anställda som har jobbat länge inom företaget kan det 

enklare skapas en organisationskultur där det finns en gemensam förståelse, engagemang till 

företagets framtid och en tro på företagets långsiktiga fortlevnad. En förändring ses i en sådan 

organisationskultur som en framgång för företaget, inte som ett hot. Även om tidigare 

erfarenhet av den strategiska förändringen saknas inom företaget kan en mottaglig 

organisationskultur och ett mottagligt externt klimat övervinna osäkerheterna relaterade till 

resursåtgång och vara en tillräcklig faktor för att kunna implementera beslutet (Miller et al., 

2004). Faktorn kulturell mottaglighet hör till kategorin organisation eftersom den innebär att 

miljön och värderingar, företagskulturen, i företaget ska vara mottaglig för förändring. Om 

organisationskulturen speglar en acceptans av risk och förändring är det större chans att 

organisationens förändringsbenägenhet ökar. 

Enligt Miller (1997) behöver företagskulturen vid implementering av ett strategiskt beslut 

spegla en acceptans av risk och förändring. Feltham et al (2005) framhåller att familjeföretag 

behöver en enskild beslutsfattare, ägare, för att fungera effektivt. Vidare antar Johansson och 

Lewin (1992) att ägaren i familjeföretag ofta är traditionsbunden och har en ovilja att 

förändra. Detta skulle betyda att familjeföretags inflytelserika ägare vid genomförandet av ett 

strategiskt beslut skulle påverka implementeringsprocessen negativt då denne inte vill 

förändra och eventuellt skulle göra motstånd. Med detta sagt menas dock inte att 

implementeringen är dömd att misslyckas, men det är troligt att den tar längre tid. Sambandet 

mellan auktoritet och faktorn kulturell mottaglighet motiveras genom antagandet att ägarens 

ovilja att förändra utgör ett motstånd för att företagskulturen ska spegla en acceptans av risk 

och förändring vilket saktar ner implementeringen av strategiska beslut. 
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Den starka relationen mellan familjemedlemmarna i ett familjeföretag (Lubatkin et al., 2005; 

Spranger et al., 2012) borde medföra att företagskulturen är mer mottaglig för implementering 

om en stor del av företagsledningen består av familjemedlemmar eftersom de tillsammans kan 

fungera som en enig drivande kraft för förändring. Men på grund av konflikter som kan 

uppstå (Kellermanns & Eddleston, 2004) kan det dock vara så att familjemedlemmarna inte 

alltid står som en enad front vilket om det synliggörs för övriga anställda kan ses som en 

nackdel för implementering om någon av familjemedlemmarna motsätter sig förändringen.   

Sambandet mellan företagskultur och faktorn kulturell mottaglighet motiveras utifrån 

antagandet att då anställda tenderar att arbeta länge inom familjeföretag (Miller et al., 2008) 

är det sannolikt att företagskulturen innefattar en gemensam förståelse och engagemang till 

företagets framtid (Johansson & Lewin, 1992) vilket skulle leda till att anställda ser 

förändring som en framgång och att de av stolthet, lojalitet och sitt eget intresse vill vara med 

i implementeringen av det strategiska beslutet. Företagskulturen kan kopplas till kategorin 

organisation till exempel genom att påpeka att organisationsstrukturen i ett familjeföretag till 

sin natur är hierarkisk och att det till slut är ägarna/familjen som har sista ordet men att detta 

inte behöver vara ett hinder för en effektiv implementering och ansvarsfördelning. Ägaren och 

den som styr företaget, om denne är en annan än ägaren, måste skapa förtroende för sina 

medarbetare så att de därmed ska kunna lita på att beslut implementeras i enlighet med 

ägarnas mål och värderingar. Eftersom många anställda på grund av familjeföretags speciella 

företagskultur kan antas arbeta länge inom familjeföretag (Miller et al., 2008) är det sannolikt 

att företagskulturen innefattar en gemensam förståelse och engagemang till företagets framtid. 

Anställda med en sådan företagskultur ser förändring som en framgång (Miller et al., 2004) 

vilket skulle kunna innebär att de av stolthet, lojalitet och sitt eget intresse vill vara med i 

implementeringen av det strategiska beslutet.     

Sambandet mellan långsiktighet och faktorn kulturell mottaglighet bygger på antagandet att 

långsiktighet kan medföra att familjeföretaget, i motsats till ett börsnoterat icke familjeföretag 

där det primära målet kan tänkas vara största möjliga avkastning på så kort tid som möjligt, 

kan implementera strategiska beslut under en längre tidsperiod. Familjeföretagen kan tänkas 

ha icke finansiella mål som kan vara kostsamma på kort sikt men bidra till resultatet på längre 

sikt. Då det för att lyckas med implementeringsprocessen krävs att företag ändrar invanda 

mönster och sättet att arbeta på för att företagskulturen ska spegla acceptans av risk och 

förändring (Miller, 1997) skulle därmed en långsammare förändringstakt kunna bidra till att 
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implementeringen av det strategiska beslutet har större chans att lyckas eftersom invanda 

mönster och sätt att arbeta på enklare kan ändras över en längre period.   

Flexibilitet 

För en framgångsrik implementering krävs även flexibilitet. Denna faktor handlar om hur 

anpassningsbar implementeringsprocessen är för att tillgodose ändrade förutsättningar 

(Dunford et al., 2013; Miller, 1997). Dunford et al (2013) konstatrar att en vanlig slutsats 

kring begreppet flexibilitet är att förekomsten av det är nödvändigt för att kunna öka eller bara 

upprätthålla företagets prestation. Faktorn flexibilitet ingår under kategorin organisation då 

faktorn innebär att organisationen måste vara anpassningsbar vilket skulle öka 

organisationens förändringsbenägenhet. 

Sambandet mellan auktoritet och faktorn flexibilitet bygger på antagandet att ägarens ovilja 

att förändra (Johansson & Lewin, 1992) kan medföra att anpassningar i 

implementeringsprocessen på grund av ändrade förutsättningar inte är särskilt lätta. Auktoritet 

skulle utifrån detta vara till nackdel för implementeringen av strategiska beslut då det enligt 

Miller (1997) för en framgångsrik implementering krävs flexibilitet. Men samtidigt framhåller 

Emling (2000) att tydliga maktförhållanden och korta beslutsvägar kan väga upp mot ett 

konservativt ledarskap vilket enligt Johansson och Lewin (1992) medför att företaget kan ta 

snabbare beslut och genomföra förändringar i verksamheten fortare än andra företag. Det kan 

alltså tänkas vara graden av maktfullkomlighet som bestämmer hur flexibelt familjeföretaget 

är och därmed påverkar implementeringen av beslutet.  

Sambandet mellan relationer och faktorn flexibilitet härleds från antagandet att en nära 

relation mellan familjemedlemmarna underlättar kommunikationen i företaget (Lubatkin et 

al., 2005; Spranger et al., 2012). Detta skulle kunna innebära att det i ett företag med många 

familjemedlemmar antas finnas en stor förståelse för varför det strategiska beslutet behöver 

genomföras och att justeringar i implementeringsprocessen som under processens gång 

behövs göras går enklare att genomföra. Flexibiliteten i implementeringsprocessen skulle 

alltså vara bättre i familjeföretag på grund av de speciella relationerna.   

3.2.2.3 Människor 

Kategorin människor innefattar samtliga individer i organisationen och deras inställning till 

det strategiska beslutet vilket är det som påverkar om implementeringen lyckas eller inte. 

Denna dimension kan beskrivas med hjälp av faktorer som innefattar hinder och möjligheter 
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för en lyckad implementering genom människors agerande i organisationen och inställning till 

det strategiska beslutet. De faktorer som tas upp är: Stöd och maktstruktur samt erfarenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Samband mellan familjeföretagets karaktäristika och implementeringsfaktorerna i kategorin 

människor. Ett positivt tecken visar på ett positivt samband mellan egenskapen och kategorin 

organisation medan ett negativt tecken illustrerar ett negativt samband. I bilden kopplas inte 

familjeföretagets karaktäristika till någon specifik implementeringsfaktor. 

Stöd och maktstruktur 

Hrebiniak (2006) anser att ett hot mot en framgångsrik implementering av strategi är om 

beslutet inte lyckas skaffa stöd och få andra, mäktiga individer som inte håller med om 

strategin och implementeringsplanen, att prestera på ett visst sätt eller ändra sina beteenden. 

Att försöka implementera en strategi som står i konflikt med den existerande maktstrukturen 

anser han kommer att misslyckas. Miller (1997) utökar Hrebriniak´s resonemang och menar 

att det är viktigt att de parter som har fattat och godkänt beslutet, beslutsfattarna, fortsätter att 

stödja beslutet. Detta gör de genom involvering och fortsatt intresse vilket leder till att 

beslutet håller sig på rätt väg genom hela implementeringsprocessen.  Det krävs också stöd 

från de parter som har fått uppgiften att implementera beslutet eller förändringen och av andra 

parter som har tillräckligt inflytande för att kunna skapa problem. Faktorn stöd och 

maktstruktur ingår i kategorin människor eftersom den handlar om att få individers acceptans 
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för det strategiska beslutet vilket är avgörande för om det strategiska beslutet kan 

implementeras med framgång eller inte. 

Sambandet mellan egenskapen långsiktighet och faktorn stöd och maktstruktur motiveras 

genom att företagsledarna i familjeföretag innehar sina poster längre än företagsledare i andra 

företag vilket ger en hög ledningskontinuitet (Emling, 2000).  Utifrån Emlings (2000) 

resonemang kan det förutsättas att det är bra ur ett långsiktigt perspektiv om företag har 

företagsledare som innehar samma position en längre tid eftersom det ger trygghet för 

anställda och stabilitet i ledningsfilosofin. Det kan spekuleras i om stödet för strategiska 

beslut och implementeringen från anställda därmed ökar. Det är även sannolikt att personer 

som sitter i företagsledningen och som har varit länge på samma positioner i företaget 

fungerar bra som katalysatorer för förändring eftersom de är samspelta och att det finns en 

tydlig maktstruktur som bidrar till att underlätta implementeringen. 

 

Med koppling till företagskulturen kan det antas att beslut som till exempel berör företagets 

fortlevnad är viktigare och uppnår en större acceptans än andra beslut i familjeföretag om 

detta är förenligt med grundarens värderingar (Denison, 2004; Johansson & Lewin, 1992). Då 

Johansson och Lewin (1992) framhåller att det finns en speciell känsla i familjeföretag och att 

företagskulturen gör så att anställda känner ett ansvar för att företaget drivs framgångsrikt kan 

antas att anställda på olika nivåer förmodligen skulle visa stort stöd för strategiska beslut 

vilket kan underlätta implementeringen. Detta förutsätter förvisso att de anställda utifrån 

företagskulturen förstår att implementeringen av beslutet är i linje med grundarens 

värderingar. Familjemedlemmarnas hängivenhet till företaget kan säkerställa att beslutet 

stödjs av beslutsfattarna och därmed ökar sannolikheten för att beslutet tar sig igenom hela 

implementeringsprocessen med ett lyckat resultat.    

 

Sambandet mellan auktoritet och stöd och maktstruktur motiverad genom att det i ett 

familjeföretag kan tänkas att ägaren har en mer betydande roll än i ett icke familjeföretag och 

att dennes auktoritet därmed genomsyrar verksamheten på ett tydligare sätt. Den normala 

hierarkin kanske inte fungerar i familjeföretag eftersom ägarens auktoritet är så stor, då den 

antas genomsyra organisationen så pass mycket att hierarkin och maktstrukturen inte 

fungerar. Ansvaret för implementeringsprocessen delegeras ut men när något inte passar med 

vad ägaren har för idéer kan denne gå in och göra allt vad de anställda har jobbat med ogjort. 

Detta skulle kunna vara en källa till passivitet från cheferna vilket kan medföra att 
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implementeringen tar längre tid och att motivationen för att implementera beslutet inte finns. 

Om cheferna inte har motivation och inte håller med om beslutet kan det leda till att 

implementeringen misslyckas. Men det kan också tänkas att det i familjeföretag med grunden 

i auktoritet finns tydliga maktförhållanden mellan familjemedlemmar och korta beslutsvägar 

som kan kompensera upp de försluster som ett konservativt ledarskap kan medföra (Emling, 

2000; Johansson & Lewin, 1992). Detta resonemang kan hävdas vara hållbart ifall det är flera 

familjemedlemmar verksamma i den operativa verksamheten. Om så är fallet skulle det 

utifrån de tydliga maktförhållandena kunna antas att det finns en tydlig ansvarsfördelning. 

Förutsatt att ansvarsfördelningen även är tydlig vid implementeringen av strategiska beslut 

ökar sannolikheten för en lyckad implementering. De tydliga maktförhållandena mellan 

familjemedlemmarna (Emling, 2000) skulle också betyda att snabbare beslut kan tas och att 

genomförandet av förändringar i verksamheten kan ske fortare än i andra företag (Johansson 

& Lewin, 1992).  

 

Tillit är en av företagets viktigaste tillgångar (Duh et al., 2010; Sundaramurthy, 2008) 

Sambandet mellan tillit och stöd och maktstruktur motiveras genom att anställdas tillit till 

företagsledningen kan öka stödet för implementeringen av strategiska beslut samtidigt som 

avsaknaden av tillit skulle kunna hindra genomförandet av det strategiska beslutet. Då 

familjemedlemmarna kan ha olika positioner och roller (Tagiuri och Davis, 1994) i företaget 

är det möjligt att anta att ansvaret för implementeringsprocessen kan bäras av 

familjemedlemmar. Till följ av att familjemedlemmarna kan finnas på olika positioner i 

företaget är det också troligt att familjemedlemmarnas starka relationer (Chirico et al., 2012), 

om de är överens, ökar stödet för beslutet. En enad familjefront skulle även kunna göra att de 

anställda känner trygghet och därmed stödjer implementeringen av det strategiska beslutet 

medan en splittrad familjefront kan påverka hela företaget negativt.   

 

Med ett altruistisk beteende sätter ägaren sitt eget intresse åt sidan och anpassar sig till vad 

andra tycker och tänker (Lubatkin 2005;2006).  Känner familjemedlemmar och andra 

anställda att de har fått vara med och fatta beslutet är sannolikheten för ett ökat stöd och 

därmed en lyckad implementering större än om så inte är fallet. Det är dock svårt att tänka sig 

att ägaren helt och hållet skulle sätta sitt eget intresse åt sidan. Om beslutet inte alls stämmer 

överens med dennes värderingar så kommer det med största sannolikhet inte att godkännas 

och implementeras.  
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Paternalism innebär att ägarens vilja att föra traditioner och värderingar vidare till övriga 

familjemedlemmar är stark. Men paternalism medför också att ägaren/familjefadern gör 

inskränkningar i familjemedlemmarnas frihet (Lubatkin, 2006). Detta skulle kunna innebära 

att familjemedlemmarnas fulla kompetens och potential inte tas tillvara. Om 

familjemedlemmarna känner att de inte får något gehör för sina åsikter och helt måste rätta sig 

efter vad familjefadern tycker och bestämmer kan det leda till att stödet för det strategiska 

beslutet från familjemedlemmarna är svagt. Detta trots att familjefaderns avsikt var god 

eftersom han förmodligen fattade ett beslut som han tyckte skulle föra traditioner och 

värderingar vidare i företaget. Paternalism behöver dock inte vara negativt om graden av 

familjeöverhuvudets inflytande kan balanseras med familjemedlemmens egna preferenser.  

Nepotism kan medföra att familjemedlemmar gynnas på bekostnad av anställda som inte 

tillhör familjen (Spranger et al., 2012). När anställda i familjeföretaget inser att 

familjemedlemmar saknar rätt kompetens för att kunna utföra olika aktiviteter i 

implementeringsprocessen och det uppstår fel kommer vissa anställda inse att de skulle kunna 

utföra uppgifterna bättre. På grund av detta kan det antas att det uppkommer åsikter om att det 

är orättvist att familjemedlemmar särbehandlas och att familjen själva inte verkar bryr sig om 

att göra implementeringsprocessen så effektiv som möjlig och därmed skapas ett missnöje 

bland de anställda som leder till att de inte stödjer implementeringsprocessen. Detta inte som 

följd av att de har något emot det strategiska beslutet utan för att familjen själva inte verkar 

bry sig och att fördelningen av företagets mänskliga resurser är fel med hänsyn till hur 

effektivt och väl beslutet skulle kunna implementeras. 

Erfarenhet 

Bekantskap innebär att inblandade parter har kännedom genom tidigare erfarenhet av den 

förändring som ska implementeras vilket underlättar arbetet med vad som måste göras 

(Miller, 1997). Ett exempel på detta är systemuppgraderingar som kan implementeras enklare 

om företag redan har genomfört en liknande strategisk förändring tidigare. Detta eftersom den 

tidigare erfarenheten och kunskapen bidrar till att inblandade personer i stor utsträckning 

redan har klart för sig vad som måste göras. De kan också göra en mer korrekt uppskattning 

av hur lång tid olika moment kommer att ta och hur mycket personal som behövs för 

implementeringen. Tidigare erfarenhet av förändringen kan leda till en känsla av trygghet och 

det strategiska beslutet har då lättare för att få stöd genom hela implementeringen (Miller et 

al., 2004). Faktorn erfarenhet hör till kategorin människor då anställdas tidigare erfarenhet av 

implementering av liknande strategiska beslut kan antas förenkla verkställandet. Om tidigare 
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beslut har implementerats och medfört framgång är sannolikheten för att individer i företaget 

accepterar beslutet större. Det strategiska beslutet kan troligtvist också implementeras 

snabbare och smidigare vilket innebär att det därmed tas mindre resurser i form av exempelvis 

tid, personal och kapital i anspråk.  

3.2.2.4 Strategi  

Kategorin strategi avser positioneringen av företaget, var företaget vill befinna sig och hur det 

når dit. Valet av strategi, vilka beslut som ska implementeras och hur strategin genomförs kan 

hävdas vara grundläggande för företagets positionering och konkurrenskraft på marknaden. 

Strategi kan antas underlätta implementeringen av strategiska beslut då den hjälper både 

organisationen och människorna i den att finna en gemensam riktning i förändringsarbetet. 

Denna dimension innefattar alltså hur effektivt det strategiska beslutet planeras och påverkar 

företagets position på marknaden. Kategorin kan illustreras med fyra delkomponenter, som 

hjälper till att driva igenom det strategiska beslutet och därmed påverkar företagets strategi. 

Underkategorierna kan anses vara några av de mest grundläggande faktorerna för en lyckad 

implementeringsprocess: Strategi, riktlinjer och mål, rationellt beteende samt prioritet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Samband mellan familjeföretagets karaktäristika och implementeringsfaktorerna i kategorin 

strategi. Ett positivt tecken visar på ett positivt samband mellan egenskapen och kategorin 

organisation medan ett negativt tecken illustrerar ett negativt samband. I bilden kopplas inte 

familjeföretagets karaktäristika till någon specifik implementeringsfaktor. Mellan 

familjeföretagsegenskapen tillit och implementeringsfaktorerna har vi inte antagit något samband. 

STRATEGI 

FAKTORER: 

STRATEGI 

RIKTLINJER 
OCH MÅL 

RATIONELLT 
BETTENDE 

PRIORITET 

 

RELATIONER 

FÖRETAGS- 
KULTUR 

AUKTORITET 

LÅNGSIKTIGHET 

PATERNALISM 

NEPOTISM 

ALTRUISM 

TILLIT 



43 
 

Strategi/Riktlinjer och mål 

Att ha en strategi är början på implementeringsprocessen eftersom det utan det strategiska 

beslutet inte finns något att implementera. Det är enligt Hrebiniak (2006) viktigt att ha en 

sund strategi eftersom en dålig och vag strategi kraftigt begränsar ansträngningarna till att 

implementera. En sund strategi innebär i denna studie att det strategiska beslutet stämmer 

överens med företagets värderingar. Tydliga riktlinjer för implementeringsprocessen är bra att 

ha eftersom genomförandet utan dessa blir betydligt svårare. Vid avsaknad av en tydlig 

modell för implementering finns det risk för att individer gör vad de tror är bra vilket i 

slutändan kan leda till beslut som är avvikande från strategin samt motstridiga beslut och 

aktiviteter (Hrebiniak, 2006). Det är därför en fördel om det finns en viss bestämbarhet och 

precision. Med bestämbarhet menas att det ska finnas en tydlig vision om vad en lyckad 

implementering kommer att leda till (Miller, 1997). Visionen och förmågan att kommunicera 

den till de anställda är enligt Whelan-Berry och Sommerville (2010) en huvudkomponent av 

implementeringsprocessen. Om målet är tydligt specificerat hjälper det till att styra upp 

implementeringsprocessens fokus och riktning. Precision som innebär att det i förväg ska 

göras en detaljerad planering över uppgifter och aktiviteter är viktigt så att de som ansvarar 

för implementeringen vet vad som krävs för att göra framsteg (Miller, 1997). Faktorn strategi 

ingår i kategorin strategi eftersom fokus ligger på att det ska finnas en tydlig och sund 

strategi. Detta betyder att företaget fattar strategiska beslut som bidrar till företagets 

positionering och konkurrenskraft. Riktlinjer och mål kompletterar faktorn strategi då Miller 

(1997) hävdar att ju tydligare riktlinjer och mål, desto större chans för en framgångrik 

implementering. Faktorn riktlinjer och mål ingår i kategorin strategi eftersom organisationen 

och människorna som befinner sig i den med hjälp av riktlinjer kan finna en riktning och 

klarhet i förändringsarbetet.  

Att ha icke finansiella mål med familjeföretaget som baseras på långsiktig överlevnad och att 

föra verksamheten vidare till kommande generationer (Emling, 2000; Gredianus & Märk, 

2012; Johansson & Lewin, 1992) istället för att fokusera på ekonomiska mål som maximal 

avkastning kan tänkas ha inverkan på vilka beslut som prioriteras och hur besluten 

implementeras. Beslut som tydligt och direkt stödjer företagets målsättning är troligtvis 

enklare att implementera än beslut av mer indirekt karaktär. För att beslutet ska 

implementeras effektivt krävs det att alla individer som berörs av beslutet ges en förståelse för 

varför beslutet bör verkställas och dess konsekvenser. Balogun & Hope Hailey (2004) menar 

att en tydlig vision underlättar och ger gemensamma mål att sträva emot. Det kanske är så att 
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familjeföretags långsiktighet gör att det blir enklare för deras anställda, då de har chefer som 

tenderar att arbeta lång tid inom företaget vilket medför stabilitet (Emling, 2000), att förstå 

fördelarna med de strategiska beslut som tas. Sambandet mellan långsiktighet och faktorerna 

strategi samt riktlinjer och mål motiveras genom antagandet att då familjeföretag har mål som 

baseras på långsiktig överlevnad och anställda ofta arbetar länge inom familjeföretag kan de 

lättare förstå fördelarna med det strategiska beslutet samt varför det behöver genomföras.  

För att finna ett samband mellan företagskultur och faktorerna strategi samt riktlinjer och mål 

kan det antas att beslut som till exempel berör företagets fortlevnad är viktigare än andra 

beslut i familjeföretag då detta är ett av de grundläggande målen. Då Denison (2004) menar 

att familjeföretag har en fördel eftersom de kan styra företaget genom att hålla kvar vid 

historien och grundarens värderingar kanske människor i familjeföretag är mer villiga att 

genomgå förändringar än individer i andra organisationer eftersom de har en tydlig bild över 

vad den ursprungliga ägaren har för mål med sin verksamhet och litar på att de som styr 

företaget gör det på grundarens premisser. Att familjeföretag håller kvar vid grundarens 

värderingar innebär att visionen och målen är välkända och förmodligen sedan länge 

genomsyrar företagskulturen. Detta kan innebära att det är troligt att sunda strategiska beslut 

fattas eftersom människorna i familjeföretaget vet i vilken riktning de vill förändras och 

genom de välkända målen finns det förmodligen en tydlig vision om vad en lyckad 

implementering kommer att leda till. 

Sambandet mellan auktoritet och faktorn strategi motiveras genom antagandet att auktoritet 

borde medföra bra strategiska beslut eftersom besluten grundas på ägarens mål och 

värderingar men att detta går att ifrågasätta då strategin av samma anledning kanske hålls för 

konstant.  Johansson och Lewin (1992) framhåller att ägaren i familjeföretag visar ovilja att 

förändra och därmed kan ifrågasättas om det i familjeföretag kan bli så att strategin hålls för 

konstant och inte förändras just på grund av ägarens värderingar. Om så är fallet kan det 

tänkas påverka företagets resultat genom att företaget hindras att växa och kanske stannar upp 

i utvecklingen och därmed inte är tillräckligt konkurrenskraftiga.  

Sambandet mellan relationer och faktorn strategi motiveras genom antagandet att släktbandet 

mellan familjemedlemmarna ger företaget en identitet och historia och det kan antas att det 

blir enklare att fatta bra strategiska beslut eftersom företagets mål och värderingar är tydliga. 

Dock finns det en risk för att konflikter mellan familjemedlemmar uppstår som skulle kunna 

påverka det strategiska beslutets kvalitet negativt. Relationen mellan företag och 
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familjemedlemmar samt släktskapet mellan familjemedlemmar ger företaget en historia och 

identitet som gör att företagsformen familjeföretag blir unik (Lubatkin et al., 2005; Spranger 

et al., 2012; Tagiuri & Davis, 1994). Men trots att relationen medför fördelar som andra 

företagsformer inte kan få måste det även tas i beaktande att tilliten över tiden kan brista då 

släktbanden blir allt tunnare och risken för konflikter ständigt är närvarande (Kellermanns & 

Eddleston, 2004; Steier, 2001). Det skulle utifrån familjeföretagets unika karaktärsdrag kunna 

antas att företagets mål och värderingar är tydliga vilket skulle kunna innebära att de enklare 

kan fatta strategiska beslut som effektivt kan implementeras. Släktskapet skulle alltså utifrån 

ovanstående resonemang påverka implementeringsprocessen positivt. Men som Kellermanns 

& Eddleston (2004) framhåller så finns det också en risk för att det uppstår konflikter mellan 

familjemedlemmarna som eventuellt skulle kunna leda till kompromisser vilket kan ha 

inverkan på det strategiska beslutets kvalitet. Den nära relationen mellan familjemedlemmar 

som gör att de har en nära kännedom om varandras egenskaper (Lubatkin et al., 2005; 

Spranger et al., 2012) kan dock antas underlätta kommunikation och beslutsfattande så att set 

går snabbare.  

Sambandet mellan paternalism och faktorn strategi motiveras genom antagandet att det finns 

risk för att familjefadern med ett paternalistiskt tänk inte lyssnar på de övriga 

familjemedlemmarna och därför ökar risken för att han fattar ett beslut som är av mindre bra 

kvalitet. Med en paternalistisk grund kan en tydlig strategi medföra att beslut implementeras 

snabbare då familjemedlemmarna är väl införstådda med vad ägaren har för avsikt med sitt 

beslut och därmed förmedlar vad ägaren vill. Men samtidigt kan det tänkas att besluten blir 

subjektiva då familjemedlemmarna endast genomför vad ägaren vill utan att våga ifrågasätta 

beslut och därmed själva inte tänker igenom besluten och dess betydelse. 

Altruism handlar om att sätta sitt eget intresse åt sidan (Lubatkin, 2005;2006). Sambandet 

mellan altruism och faktorn strategi motiveras genom antagandet att altruism borde medföra 

att de strategiska besluten är anpassade till de flesta individerna i företaget vilket skulle tala 

för att implementeringen blir lättare eftersom det strategiska beslutet accepteras.  Men det går 

att fundera över i vilken grad ett beslut kan fattas som tillgodoser samtliga individers 

intressen. Då det antagligen skulle innebära många kompromisser skulle kvaliteten på det 

strategiska beslutet kunna ifrågasättas. Storleken på företaget och hur de hierarkiska nivåerna 

är utformade har en betydande roll eftersom ett större företag med fler anställda inte kommer 

att kunna tillgodose samtliga individers intresse på samma sätt som ett mindre företag. I ett 

litet familjeföretag kan familjemedlemmar antas inneha de viktigare positionerna och det kan 
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därmed tänkas att osjälviskhet och att tillgodose allas intressen är lättare. Beroende på hur 

många familjemedlemmar som är aktiva i företaget och tilliten mellan familjemedlemmar och 

övriga anställda om företaget är större kan altruism öka sannolikheten för tydliga strategiska 

beslut och lyckad implementering då det är färre viljor att beakta i ett mindre företag eller 

finns en tydlig organisatorisk struktur i det större företaget.   

Rationellt beteende/Prioritet 

Rationellt beteende kopplat till beslutsfattarprocessen innebär till vilken omfattning 

beslutsprocessen behandlar insamlingen av relevant information för att kunna fatta beslutet 

samt tillförlitligheten i analyser av informationen för att fatta beslutet. Då rationella beslut i 

beslutsfattarprocessen generellt är inriktade mot företagets mål är det sannolikt att beslutet i 

slutändan uppfyller sitt syfte. Det är troligt att rationella beslut underbyggs av förhållandevis 

bra kunskap kring restriktioner och att företagsledare som samlar in omfattande information 

innan de fattar besluten har en mer korrekt uppfattning av omgivningens tillstånd. Ett 

rationellt beteende ökar alltså sannolikheten att beslutet genomförs och ger den förväntade 

effekten (Dean, JR & Sharfman, 1996).  Rationellt beteende innefattas i kategorin strategi då 

faktorn handlar om att ta fram relevant information för att kunna fatta strategiska beslut. Valet 

av strategi blir genom ett rationellt beteende väl genomtänkt och kan stärka företagets 

positionering och konkurrenskraft på marknaden. Att det strategiska beslutet prioriteras 

innebär att det ska sättas i första hand (Miller, 1997). Implementeringen av det strategiska 

beslutet prioriteras av alla inblandade och tar i anspråk mycket tid och energi medan andra 

behov och aktiviteter i organisationen tillfälligt är av lägre intresse (Miller et al., 2004). 

Faktorn prioritetet som kan antas vara en av de sista stegen i strategikategorin tillhör 

kategorin strategi eftersom beaktande tas när beslutet ska implementeras samt vilka beslut 

som ska verkställas först, vilket skulle kunna vara av betydelse för konkurrenskraften och 

företagets positionering på marknaden.  

Lubatkin et al (2006) förklarar att familjefadern ur ett paternalistiskt perspektiv är mån om 

familjemedlemmars framgång och framtid samt att föra sina värderingar vidare. Därmed kan 

det tänkas att det är familjefader som fattar strategiska beslut. Eftersom familjefadern vill att 

familjen ska få en bra framtid kan antas att han i enlighet med vad Dean, JR och Sharfman 

(1996) förespråkar har ett rationellt beteende angående underlag till beslutet innan det fattas. 

Han borde därför också låta andra familjemedlemmar vara med och samla in sådan 

information eftersom han ensam kan missa vissa aspekter som är avgörande för beslutets 

innehåll. Även om vi antar att familjefadern skulle uppvisa ett rationellt beteende som är bra 
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för en lyckad implementering så är det i slutändan ändå han som bestämmer. Detta kan vara 

bra om han överväger all den information han fått men det är utifrån ett paternalistiskt 

tankesätt troligare att han kanske inte lyssnar på de övriga familjemedlemmarna och därför 

fattar ett strategiskt beslut som kan vara av mindre bra kvalitet vilket enligt Hrebiniak (2006) 

skulle kunna medföra ett dåligt genomförande och utfall. Sambandet mellan paternalism och 

faktorn rationellt beteende bygger på antagandet att familjefadern vill att familjen ska få en 

bra framtid och därför har ett rationellt beteende och låter andra familjemedlemmar hjälpa till 

att samla in underlag till det strategiska beslutet så att det blir ett bra beslut.  

Sambandet mellan nepotism och faktorn rationellt beteende motiveras genom antagandet att 

om det är oerfarna familjemedlemmar som saknar rätt kompetens som fattar beslut finns 

risken att de missar att samla in relevant information som enligt Dean, JR och Sharfman 

(1996)  är av stor betydelse för vilket strategiskt beslut som bör fattas. Det kan alltså finnas en 

avsaknad av rationellt beteende vilket skulle kunna skada kvaliteten på beslutet som i sin tur 

sannolikt påverkar implementeringen negativt. Med utgångspunkt i nepotism (Spranger et al., 

2012; Johansson & Lewin, 1992) så bör familjemedlemmar som inte har den kompetens som 

krävs för att fatta strategiska beslut undvika att göra det.   

Sambandet mellan auktoritet och faktorn rationellt beteende bygger på antagandet att 

utomstående personer kan ha en bredare syn på företaget och omgivningen än ägaren och 

detta skulle leda till ett mer rationellt tänk och bra strategiska beslut. Om det finns stor 

auktoritet och risk för att strategin hålls konstant kan en lösning vara att plocka in icke 

familjemedlemmar, utomstående personer, som har en annan eventuellt vidare syn på 

företaget och dess omgivning om inte grundaren själv har förmåga att läsa av omgivningen 

för att genom rationellt tänkande ta bra strategiska beslut. Sambandet mellan auktoritet och 

faktorn prioritet motiveras genom antagandet att det inte finns någon anledning för de 

anställda att prioritera implementeringen av beslutet om ägaren är ovillig till förändring och 

därmed själv inte prioriterar det. Antagandet att ägaren skulle vara ovillig till förändring 

(Johansson & Lewin, 1992) kan antas påverka implementeringsprocessen negativt eftersom 

förändringen motarbetas och därmed inte ligger som högsta prioritet för ägaren. 
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3.3 Sammanfattning av egenskaper och faktorer 

Tidigare resonemang kring familjeföretagets karaktäristika och faktorer som påverkar 

implementeringsprocessen mynnar ut i följande tabell (se tabell 1). Där familjeföretagets 

karaktäristika ställs i relation till implementeringsfaktorerna som här illustreras med de tre 

kategorierna: organisation, människor och strategi.  

 Långsiktighet Auktoritet Företags-
kultur 

Relationer Tillit Altruism Nepotism Paternalism 

Organisation          

Människor         

Strategi         

Tabell 1: Påverkan av familjeföretags karaktäristika på implementeringsfaktorer. Positiva och 

negativa tecken symboliserar hur vi tror att sambandet ser ut. I rutan strategi/tillit har vi inte antagit 

något samband. 

Långsiktighet 

Familjeegenskapen lånsiktighet skulle genom faktorerna kulturell mottaglighet samt tillgång 

till resurser kunna göra så att företagets förändringsbenägenhet ökar. Detta utifrån antagandet 

att långsiktighet kan medföra att vissa strategiska beslut kan implementeras under en längre 

tidsperiod vilket skulle göra det enklare att ändra invanda mönster och sätt att arbeta på och 

därmed få en företagskultur som accepterar risk och förändring. Med en långsammare 

implementeringstakt kan det antas att det finns tillgång till mer tid. Långsiktighet kan antas ha 

en positiv inverkan på individens inställning till beslutet på grund av att företagsledarna i 

familjeföretag har en hög ledningskontinuitet vilket skulle kunna innebära stabilitet i 

ledningsfilosofin och att anställda känner trygghet samt förekomsten av en tydlig maktstruktur 

vilket antas underlätta för implementeringen. Långsiktighet skulle även kunna bidra till att 

företagets positionering och konkurrenskraft blir bättre eftersom anställda tenderar att stanna 

kvar länge i familjeföretagen och därmed kan antas ha en ökad förståelse för det strategiska 

beslutet och varför det bör genomföras. 

Auktoritet 

Familjeegenskapen auktoritet kan genom faktorn ansvarsfördelning öka organisation 

förändringsbenägenhet då tydliga maktförhållanden i familjeföretaget samt flera 

familjemedlemmar i den operativa verksamheten antas leda till en tydlig ansvarsfördelning 
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vid implementering av strategiska beslut. Genom faktorerna kulturell mottaglighet och 

flexibilitet skulle auktoritet påverka organisationen i den bemärkelsen att företagets 

förändringsbenägenhet kan bli mindre på grund av ägarens ovilja att förändra. Auktoritet 

skulle genom faktorn stöd och maktstruktur kunna medföra att individers inställning till 

beslutet är negativ då ägarens auktoritet genomsyrar hela företaget vilket kan leda till att 

hierarkin kanske inte fungerar som den ska vilket kan leda till passivitet och ett minskat stöd 

från cheferna. Auktoritet kan antas påverka kategorin strategi genom faktorerna strategi och 

rationellt beteende genom att företagets positionering och konkurrenskraft antas bli bättre 

medan auktoritet genom faktorerna strategi och prioritet kan antas bidra till att företagets 

positionering och konkurrenskraft blir sämre. Faktorn strategi kan påverkas genom att 

auktoritet borde medföra bra strategiska beslut eftersom besluten grundas på ägarens mål och 

värderingar men detta går att ifrågasätta då strategin av samma anledning kanske hålls för 

konstant.  

Företagskultur 

Företagskulturen skulle genom faktorn kulturell mottaglighet kunna förbättra organisationens 

förändringsbenägenhet. Organisationsstrukturen i ett familjeföretag är till sin natur hierarkisk 

då det är ägarna/familjen som har sista ordet vilket kan anses vara en styrka om de som styr 

företaget har ett förtroende för att de anställda implementerar det strategiska beslutet i 

enlighet med ägarnas/företagsledningens mål och värderingar. Då anställda tenderar att arbeta 

länge inom familjeföretag är det sannolikt att företagskulturen innefattar en gemensam 

förståelse och engagemang till företagets framtid vilket skulle leda till att anställda ser 

förändring som en framgång. Företagskulturen kan genom faktorn stöd och maktstruktur 

påverka människors inställning till beslutet positivt utifrån antagandet att familjekulturen och 

den speciella känslan som finns i familjeföretag gör att anställda känner ett ansvar för att 

företaget drivs framgångsrikt och därför stödjer implementeringen av det strategiska beslutet. 

Egenskapen antas även ha ett positivt inflytande på kategorin strategi genom att företagets 

positionering och konkurrenskraft förbättras till följd av att det finns en väletablerad strategi 

och tydliga riktlinjer och mål.  

Relationer 

Familjeegenskapen relationer skulle genom faktorn kulturell mottaglighet påverka 

organisationens förändringsbenägenhet genom att den antingen ökar eller minskar beroende 

på förekomsten av konflikter mellan familjemedlemmar. Medan relationer genom faktorerna 

ansvarsfördelning och flexibilitet skulle bidra till att organisationens förändringsbenägenhet 
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ökar. Antagandena som ligger till grund för detta är att familjemedlemmarna eftersom de 

känner varandra väl har kunskap om varandras egenskaper vilket borde bidra till att rätt 

uppgifter ges till rätt personer och att familjemedlemmarna får det ansvar de anses klara av. 

Det kan också antas att det skulle gå enklare att genomföra justeringar i 

implementeringsprocessen eftersom familjemedlemmarnas unika relationer medför att de har 

en stor förståelse för varför det strategiska beslutet behöver genomföras.  Relationer kan 

genom faktorn stöd och maktstruktur bidra till att individers inställning till beslutet är positivt 

eftersom starka relationerna mellan familjemedlemmarna och det faktum att de kan ha olika 

positioner i företaget gör att stödet för det strategiska beslutet bland familjemedlemmar och 

övriga anställda ökar. Vidare skulle egenskapen relationer genom faktorn strategi kunna 

påverka företagets positionering och konkurrenskraft som kan bli både bättre eller sämre 

beroende på om det finns konflikter mellan familjemedlemmar.   

Tillit 

Familjegenskapen tillit skulle genom faktorerna strukturell avlastning och ansvarsfördelning 

kunna medverka till att företagets förändringdbenägenhet ökar. Att implementera strategiska 

beslut genom projekt kan vara ett effektivt sätt att uppnå strukturell avlastning på då 

förekomsten av en stark tillit kan medföra att det utvecklas ett nära samarbete mellan parterna. 

Om tillit finns bland familjemedlemmar samt mellan familjemedlemmar och andra anställda 

kan en tydlig ansvarsfördelning leda till en lyckad implementering av det strategiska beslutet. 

Tillit skulle genom faktorn stöd och maktstruktur kunna bidra till att individer har en positiv 

inställning till beslutet då anställdas tillit till företagsledningen skulle kunna öka stödet för 

implementeringen av strategiska beslut.   

Altruism 

Altruism kan genom strukturell avlastning öka företagets förändringsbenägenhet eftersom det 

kan antas finnas en vilja bland familjemedlemmar och anställda att hjälpa varandra samt att 

information som gör att de anställda är medvetna om hur de olika avdelningarna i företaget 

samverkar mot ett visst mål därför sprids. Medan altruism genom faktorn ansvarsfördelning 

skulle påverka kategorin organisation genom att företagets förändringsbenägenhet minskas 

utifrån antagandet att ägaren och familjemedlemmar genom ett altruistiskt beteende är de 

anställda för mycket till lags vilket skulle kunna medföra att individer som inte har tillräcklig 

kompetens hamnar på positioner i implementeringsprocessen som de inte klarar av.  Altruism 

kan medföra att individers inställning till beslutet är positivt om det finns en tydlig stöd och 

maktstruktur. Om familjemedlemmar och andra anställda känner att de kan påverka det 
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strategiska beslutet ökar stödet och sannolikheten för en lyckad implementering. Altruism 

skulle genom faktorn strategi kunna medverka till att företagets positionering och 

konkurrenskraft blir sämre då ett altruistiskt tankesätt borde medföra att de strategiska 

besluten är anpassade till de flesta individerna i företaget och att tillgodose olika individers 

intressen skulle antagligen innebära många kompromisser vilket medför att kvaliteten på det 

strategiska beslutet skulle kunna ifrågasättas. 

Nepotism 

Nepotism kan påverka kategorin organisation negativt genom faktorn ansvarsfördelning då 

företagets förändringsbenägenhet kan tänkas bli mindre eftersom familjemedlemmar genom 

respekt och kärlek kan få ansvar för aktiviteter i implementeringsprocessen som de inte är 

kompetenta för. Nepotism kan genom faktorn stöd och maktstruktur påverka kategorin 

människor genom att individers inställning till beslutet är negativt. Detta utifrån antagandet att 

om anställda upptäcker att familjemedlemmar med bristande kompetens har fått roller i 

implementeringsprocessen som andra anställda anser sig ha bättre kompetens för kan det 

uppfattas som att familjen inte bryr sig om implementeringen vilket leder till att de anställda 

inte heller stödjer implementeringsprocessen. Vidare skulle företagets positionering och 

konkurrenskraft kunna bli sämre genom att familjemedlemmar som medverkar i 

implementeringsprocessen inte har kompetensen att samla in relevant information för det 

strategiska beslutet och därmed saknas rationellt beteende. 

Paternalism 

Paternalism kan bidra till att företagets förändringsbenägenhet ökar genom att det finns en 

strukturell avlastning där hänsyn tas till både familjens och företagets bästa. Paternalism 

skulle genom faktorn stöd och maktstruktur kunna ha en negativ inverkan på 

familjemedlemmars inställning till beslutet då de känner att de inte kan få sina åsikter hörda 

på grund av att familjefadern inskränker i deras frihet. Paternalism skulle också genom 

faktorn strategi kunna bidra till att företagets positionering och konkurrenskraft blir sämre då 

familjemedlemmars beslut kan vara subjektiva eftersom de inte vågar ifrågasätta 

familjefadern. Paternalism kan dock också antas bidra till att företagets positionering och 

konkurrenskraft blir bättre genom att det finns rationellt beteende vilket innebär att samtliga 

familjemedlemmar tillåts vara med och samla in information till beslutet och 

implementeringsprocessen. 
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Kapitel 4 - Empirisk metod 
I detta kapitel presenteras val av forskningsstrategi. Vi har valt en deduktiv fallstudiedesign 

med stora kvalitativa inslag. Vidare redogörs för val av fallföretag. I samband med 

beskrivningen av fallföretag belyses våra etiska ställningstaganden. Fortlöpande under 

kapitlet diskuteras studiens tillförlitlighet och validitet. Därefter redogör vi för val av 

respondenter och vilka metoder som används för att samla in information: kvalitativa 

intervjuer och observationer. Avslutningsvis konkretiseras vilka frågor som vi valt att ställa 

till respondenterna med hänsyn till att uppfylla vårt syfte och hur den insamlade 

informationen bearbetas och analyseras.  

4.1Undersökningsmetod 
För att förklara hur familjeföretagets karaktäristika påverkar implementeringen av 

ledningsbeslut i familjeföretag har vi valt att göra en komparativ flerfallstudie. Studien 

kommer därmed innefatta mer än ett fall och jämförelser görs mellan dessa fall. Vi har valt att 

använda tre fall i vår studie då en flerfallstudie ofta ger starkare resultat än en enfallstudie 

(Yin, 2007). I vår studie samlas data in och framställs med ord vilket är en 

undersökningsmetod som förknippas med kvalitativa studier. En kvalitativ ansats 

kännetecknas ofta av att det finns ett induktivt förhållande mellan teori och empiri, där 

datainsamlandet sker först och utifrån detta genereras teori. Som nämnts tidigare så använder 

vi en deduktiv ansats och utgår från teori och samlar sedan in lämplig empirisk information. I 

enlighet med Yin (2007) kan studien därmed betraktas som en deduktiv fallstudiedesign med 

stora kvalitativa inslag.  Kvalitativ forskning lämpar sig bra då fokus riktas mot att beskriva 

ett speciellt sammanhang utifrån hur personerna som vistas i miljön upplever den (Bryman & 

Bell, 2011). Därmed lämpar sig denna metod för vår studie då vi vill få insikt i hur 

implementeringsprocessen ser ut i familjeföretag och hur framträdande familjeföretagets 

karaktärsdrag är för att därefter kunna förklara hur familjeföretagets karaktäristika kan 

påverka implementeringen av strategiska beslut. 

Den kvalitativa forskningen är mindre regelstyrd än kvantitativ forskning vilket gör att den 

blir svårare att greppa. Bryman och Bell (2011) framhåller också att kvalitativ forskning kan 

medföra subjektivt handlande från forskarens sida eftersom studien bygger på vad forskaren 

tycker är viktigt och dennes relation med intervjupersonerna. Genom att vi har använt en 

deduktiv ansats kan vi i möjligaste mån undvika att vara subjektiva då vi utgår från befintlig 

litteratur och teorier. Att undersökningen kan vara svår att replikera försvaras med att studien 
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ändå bygger på en tydlig bas vilket medför att det finns möjligheter att göra liknande studier, 

dock är det inte säkert att en annan forskare skulle uppfatta intervjupersonerna och miljön på 

samma sätt som vi gjort. Ytterligare ett argument mot kvalitativ forskning är att den är svår att 

generalisera. En fallstudie utgör inte ett representativt stickprov för en population och därmed 

är det omöjligt att generalisera resultatet för en population men resultatet kan istället 

generaliseras till teori (Bryman & Bell, 2011). Resultatet kan i vår studie generaliseras till 

teori om organisation, implementering och familjeföretag. Varje fall ses som något unikt och 

om fler fallstudier replikerar likartade fenomen kan hävdas att den teoreriska generaliseringen 

blir starkare. Studien som vi utför bidrar till att ge en förståelse för hur familjeföretagets 

karaktäristika påverkar implementeringsprocessen av ledningsbeslut. Därmed har vi 

uppfattningen att vi utifrån de valda fallen kan dra en viss grad av teoretisk generaliserbarhet. 

En altenativ undersökningsmetod är en kvantitativ ansats. Den mest förekommande 

framställningen av skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att det 

förstnämnda förknippas med siffror medan det sistanämnda ofta associeras med ord.  Både 

kvantitativa och kvalitativa forskare brukar intressera sig för vad människor gör och vad de 

tänker, men de använder olika tillvägagångssätt för att studera dem (Bryman & Bell, 2011). 

Kvantitativ forskning är ofta väldigt styrd av teori och målet är att studera fenomenet som 

undersöks med mätbara begrepp, vilket inte är målet med denna studie. 

4.2 Val av fall 
Då syftet med arbetet är att undersöka hur familjeföretags karaktäristika påverkar 

implementeringen av ledningsbelslut har vi valt att utesluta de mindre familjeföretagen ur vår 

studie. Ett litet företag har antagligen inte de tydliga hierarkiska nivåer i företaget som vi 

anser är av betydelse för att kunna studera implementeringsprocessen och de upplever kanske 

inte samma effekter på implementeringen och den komplexitet som implementeringen kan 

tänkas medföra i ett större företag. Vi har valt att i studien endast inkludera företag som 

stämmer in på vår valda definition: har minst en familjemedlem som arbetar i den operativa 

verksamheten, har en familj/släkt som kontrollerar företaget genom att äga minst 50 procent 

av aktierna, har genomgått minst ett generationsskifte och där ägare/företagsledare betraktar 

företaget som ett familjeföretag. Vår studie inriktas vidare på större privata familjeföretag och 

därmed finns börsnoterade familjeföretag inte med i studien. Detta eftersom de börnoterade 

familjeföretagens ägande tenderar att bli mer utspritt och största möjliga avkastning till 

aktieägarna kan tänkas bli deras primära målsättning och därmed förvinner ett av 
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familjeföretagets kanske mest framträdande karaktärsdrag kopplingen mellan familj och 

företag. Privata familjeföretag kan tänkas ha starkare familjära karaktärsdrag. Riktlinje för 

urvalet i studien är Europeiska kommissionens (2003) definition av företag där små och 

medelstora företag har färre än 250 anställda, en årsomsättning på mindre än 50 miljoner euro 

och/eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Eftersom vi vill försäkra oss om att 

företagen inte är för små avseende antal anställda, och att det därmed finns risk för att de 

hierarkiska nivåerna inte är tydliga, har urvalet begränsats till mer än 250 anställda. 

Kriterierna för val av fallföretagen som beskrivs nedan baseras på att företag som uppfyller 

dessa kriterier kan ge oss den mest relevanta informationen för att vi ska kunna genomföra vår 

studie. 

 Företaget ska uppfylla vår definition på familjeföretag (se definition ovan). 

 Företget ska inte vara börsnoterat. 

 Antalet anställda i familjeföretaget ska under det senaste räkenskapsåret ha uppgått 

till minst tvåhundrafemtio. 

Eftersom det inte finns någon tydlig definition för familjeföretag är det svårt att få en 

överblick över hur stor populationen är vilket försvårar urvalet. Populationen i vår studie 

utgår från samtliga stora familjeföretag. Vi har valt tre fallföretag som i enlighet med vår 

definition av familjeföretag betraktas som familjeföretag. Det första företaget har valts ut 

genom personliga kontakter på företaget. De andra två fallföretagen har vi funnit genom att 

söka på internet på familjeföretag inom bilbranschen och genom att få rekommendationer från 

personer i vår närhet. Vi kontaktade totalt fem fallföretag varav tre företag ställde upp på 

intervjuer. Urvalet av de två sistnämnda fallföretagen kan därmed hävdas ha skett på mycket 

goda grunder. Samtliga företag bedriver verksamhet inom bilbranschen. Genom att begränsa 

oss till en bransch håller vi denna faktor konstant och det blir därmed lättare att kunna 

särskilja branschrelaterade faktorer, som inte beror på familjeföretagandets karaktärsdrag, 

som kan påverka implementeringsprocessen än om företagen hade varit verksamma i olika 

branscher. De två sista fallföretagen kommer i studien att användas som referensfall. 

Referensfallen finns med för att kunna försäkra oss om att det som vi funnit inte är extremt 

specifikt för fallföretag A och för att kunna jämföra samt bekräfta eller avfärda antaganden 

om hur familjeföretagets karaktäristika kan påverka implementeringsprocessen. 

Som nämnts tidigare sätts gränsen för antalet anställda på minst 250. Vårt första fallföretag 

har cirka 700 anställda, det andra har cirka 900 anställda och det tredje har cirka 1200 
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anställda. Anledningen till detta är för att vi vill att studien innefattar stora privata 

familjeföretag, med tillräckligt många anställda och hierarkiska nivåer, för att försäkra oss om 

att företaget har en tillräckligt komplex implementeringsprocess och inte är för litet. Att vi 

inte väljer ännu större företag är för att vi vill att det ska finnas tillräckligt med 

familjemedlemmar i företaget för att familjeföretagets karaktärsdrag fortfarande ska vara 

framträdande. 

4.2.1 Etiska överväganden 

Som nämnts tidigare har vi personliga kontakter på fallföretag A. Vi är släkt med ägarna i 

företaget. Denna relation bör beaktas eftersom det går att ifrågasätta hur vi ska kunna 

genomföra en studie utan att påverkas av vår relation till ägarna. En fördel är att vi har en 

enkel access till företaget och har genom vår koppling till företaget möjligheten att få en djup 

inblick i deras verksamhet. Starkt förutfattade meningar och bilder kan i viss mån påverka vår 

objektivitet i studien då vi under kortare perioder har arbetat på företaget. Det som vi känner 

till bäst är det som framstår som verklighet för oss. Det faktum att vi genomför tretton 

intervjuer på fallföretag A borde öka reliabiliteten av informationen och i viss mån minska 

våra förutfattade meningar och öka objektiviteten. Dessutom är det endast 3 respondenter som 

vi har släktband till, vilka är Ägare A och Familjemedlem A. Respondenterna som 

intervjuades i Dotterbolag X och i Dotterbolag Z hade vi före intervjutillfället aldrig tidigare 

träffat. Vi har diskuterat med ägarna hur kopplingen till Företag A kan påverka oss innan 

fallstudien påbörjades. Vi kommer inte begränsas av vår relation till ägarna utan har 

möjligheten att dra slutsatser som speglar verkligheten utifrån de antaganden som vi gör i 

teorin. Vi känner inte heller att relationen till företaget skulle påverka oss i den bemärkelsen 

att vi inte skulle våga ställa vissa frågor. Det är samma frågor som ställs till samtliga 

respondenter i fallföretagen. Viktigt att resonera kring är hur tillförlitliga svar vi kan få från 

respondenterna. Vår uppfattning är att samtliga intervjupersoner har svarat med ärlighet under 

intervjuerna och ett flertal av dem förtydliga även att det de förmedlade var deras personliga 

åsikt. Gällande referensfallen har det varit lite svårare att få utförliga svar och en känsla för 

företaget då färre intervjuer genomfördes. Känslan vi fått från intervjuer med referensfallen är 

att vi utifrån de förutsättningar som gavs har fått ärliga och utömmande svar och vi tror inte 

att vår relation till fallföretag A har påverkat vilka svar vi fått från referensfallen.  

Vi måste vara anpassningsbara och flexibla genom hela processen och tänka på att vara 

objektiva och lyhörda gentemot samtliga fallföretag. Det är inte säkert verkligheten ser ut 

precis så som vi har antagit vilket vi måste ha i åtanke. Vår intention är inte att värdera 
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fallföretagens olika processer. Syftet med uppsatsen är att se om och hur familjeföretgets 

unika karaktäristika påverkar implementeringen av ledningsbeslut. Vi har för avsikt att uppnå 

en så rättvis och objektiv bild som möjligt där vi utgår från vår frågeställning och där vårt 

fokus främst riktas mot att uppnå vetenskapliga kriterier och inte företagets intressen. 

4.3 Datainsamling 
Datainsamling kan ske antingen med hjälp av primärdata eller med sekundärdata.  Primärdata 

innebär att forskaren samlar in ny data som inte tidigare har framtagits eller introducerats av 

någon annan (Jacobsen, 2002). Material som finns tillgängligt och som framtagits av andra 

forskare benämns sekundärdata. Vårt empirska material baseras främst på primärdata då vi 

samlar in information genom intervjuer och observationer.  

Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativa forskare ofta använder flera olika metoder för 

att samla in data. Förutom att använda sig av intervjuer så kommer vi samla in information 

genom årsredovisningar, hemsidor, tidningsartiklar och interna dokument som erhölls från 

fallföretagen. Det elektroniska materialet används som en grund för att kunna välja 

respondenter och för att forma relevanta frågor till intervjuguiden. Sekundärdata bedömdes 

därmed vara ett nödvändigt komplement till primärdata.     

4.3.1 Intervjuer 

Då vi ville få reda på hur familjeföretagets karaktärsdrag kan påverka deras 

implementeringsprocess var ett naturligt val att använda kvalitativa intervjuer. Bryman & Bell 

(2011) framhåller kvalitativa intervjuer som en lämplig metod för att samla in information då 

en kvalitativ forskningsstrategi tillämpas. 

I undersökningen deltog totalt 18 respondenter (se tabell 2). Vi börjar med att intervjua ägare/ 

familjemedlem. Detta eftersom vi vill få en förståelse för vad företagets ägare och 

familjemedlemmarna har för värderingar och målsättningar med verksamheten. Därefter 

intervjuas ledningschefer, som inte tillhör ägarfamiljen, för att få en insikt i vilka strategiska 

beslut som enligt dem har varit framträdande i företaget. Ledningschefer är chefer med 

ledande befattningar i respektive dotterbolag av koncernen samt koncernchef och Vd i 

moderbolag och övriga chefer som ingår i företagsledningen för hela koncernen. I Företag A 

gavs även möjligheten att intervjua mellanchefer och därmed kunde vi få en djupare insikt i 

hur implementeringen av strategiska beslut fungerar även på lägre nivåer i företaget. Vi utgår 

därmed från toppen av en hierarkisk struktur när vi utför intervjuerna i samtliga fallföretag. 
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Tabell 2: Respondenter. I tabellen illustreras respondentens position i företaget, kön, ålder, antal år i 

företaget, intervjuns längd samt vilka respondenter som tillhör samma organisatoriska enhet. 

Intervjuer har genomförts på tre dotterbolag i Företag A. Dessa benämns Dotterbolag X, Dotterbolag 

Y och Dotterbolag Z. 

FÖRETAG A     
Respondenter 

(Organisatorisk enhet) Kön Ålder (År) Började arbeta 
 i företaget Intervjuns längd 

Ägare A, 2 personer 
(Moderbolag) 

Man/ 
Kvinna 72/69 1960-talet Ca 90 minuter 

Familjemedlem A 
(Moderbolag) Man 42 1997 Ca 90 minuter 

Ledningschef A1 
(Dotterbolag X) Man 59 1974 (med avbrott för 

studier) Ca 60 minuter 

Mellanchef A1 
(Dotterbolag X) Man 42 2004 Ca 60 minuter 

Mellanchef A2 
(Dotterbolag X) Man 53 2010 Ca 40 minuter 

Ledningschef A2 
(Dotterbolag Y) Man 47 2000 Ca 40 minuter 

Mellanchef A3  
(Dotterbolag Y) Man 39 2010 Ca 50 minuter 

Mellanchef A4  
(Dotterbolag Y) Man 39 2001 Ca 70 minuter 

Ledningschef A3 
(Dotterbolag Z) Man 49 1995 (arbetade i två år), 

anställdes igen 2002  Ca 90 minuter 

Mellanchef A5 
(Dotterbolag Z) Man 42 2008 Ca 90 minuter 

Mellanchef A6 
(Dotterbolag Z) Man 52 2005 Ca 40 minuter 

Ledningschef A4 
(Moderbolag) Man 39 2010 Ca 80 minuter 

Ledningschef A5 
(Moderbolag) Man 59 1991 Ca 70 minuter 

FÖRETAG B     

Ägare B 
(Moderbolag) Man 62 1970-talet (cirka 40 år) Ca 60 minuter 

Ledningschef B 
(Moderbolag) Man 43  2002 Ca 45 minuter 

FÖRETAG C     

Ägare C 
(Moderbolag) Man 65 1982 Ca 60 minuter 

Ledningschef C 
(Dotterbolag) Man 56 1999 Ca 75 minuter 
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Fallföretag A kontaktades genom direktkontakt på företaget. De andra två fallföretagen 

kontaktades via telefonkontakt med ägare/familjemedlem. Sedan fortsatte kontakten via mejl 

där samtliga intervjupersoner har fått möjlighet att ta del av frågorna innan intervjun. Att 

skicka ut frågorna innan intervjun ger respondenten en trygghet och chans till att förbereda sig 

(Bryman & Bell, 2011). Förhoppningsvis medför det mer genomtänka och utförliga svar.  

Tillsammans med frågorna bifogades även ett intervjubrev (se bilaga 1) där vi kort 

presenterade syftet med vårt examensarbete och vad intervjupersonerna bidrar med. Samtliga 

intervjuer på fallföretag A och intervjun med Ledningschef C på Företag C genomfördes på 

företaget medan de resterande tre intervjuerna på Företag B och Företag C skedde över 

telefon. Detta eftersom vi inta hade resurser, i form av tid, och möjligheten på grund av den 

geografiska spridningen att besöka samtliga företag. Därmed är sannolikheten stor för att vi 

får en djupare förståelse för företagen där vi genomför personliga intervjuer. Att vi gör 

intervjuer på fallföretaget ger oss möjligheten att kunna observera hur intervjupersonen 

uttrycker sig och agerar när frågan ställs. Intervjuerna med samtliga respondenter, även med 

ägare och familjemedlem som vi har släktband till, på fallföretag A genomfördes på 

arbetsplatsen för att vi ville skapa en professionalitet i undersökningen.  Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades vilket underlättar för analysen då vi inte behöver minnas allt 

från intervjuerna (Bryman & Bell, 2011). Under intervjun är det en av oss som styr samtalet 

och ställer frågorna medan den andra koncentrerar sig på att anteckna vad som sägs. När 

intervjuerna sammanställts skickas sammanfattningen tillbaka till företaget och resultaten 

godkänns. Detta kallas för respondentvalidering vilket försäkrar kvalitén på att resultatet 

sammanställts på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2011). 

Samtliga intervjuer genomfördes med en semi-strukturerad form. Specifika teman behandlas 

och en intervjuguide upprättas med hänsyn till respondentens arbetsposition. I en semi-

strukturerad intervju ges personen som intervjuas en frihet att fritt uttrycka svaren på ett 

individuellt sätt. Intervjun är flexibel och ordningen på frågorna kan förändas. Dessutom kan 

frågor som inte förekommer i intervjuguiden ställas genom att forskaren följer upp det som 

intervjupersonen sagt. I intervjun använde vi oss av öppna frågor där respondenten hade 

möjlighet att svara fritt och med egna ord. Vi leder med öppna frågor inte respondenten i 

någon viss riktning och kan få svar som vi inte förväntat oss (Bryman & Bell, 2011).  Om det 

uppkommer ny information försöker vi placera in denna under lämpligt område men om 

informationen är helt ny och inte går att anpassa efter vår teori så får vi ändra på den 

teoretiska referensramen. 
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Bryman och Bell (2011) framhåller att etiska frågor ofta handlar om anonymitet, 

konfidentialitet, integritet och frivillighet. Med hänsyn till etiska aspekter framhöll vi i 

intervjubrevet att respondenternas svar kommer att behandlas konfidentiellt så att inga 

obehöriga ska kunna ta del av dem. Vidare erbjöd vi intervjupersonerna och även deras 

företag att vara anonyma i den bemärkelsen att deras namn inte nämns i examensarbetet. 

Enligt överenskommelse använde vi deras tjänsteställning eller deras ställning som ägare eller 

familjemedlem genomgående i arbetet. Att företagen och personerna som medverkar i 

intervjuerna är anonyma anses inte ha någon inverkan på syftet eller resultatet. Vi gav 

företagen fiktiva namn för att kunna skapa en förståelse för organisationernas struktur och 

resultatet. Att företagen är anonyma är en fördel då det blir lättare för oss att förhålla oss 

kritiska till organisationerna utan att de direkt pekas ut. 

4.3.2 Observationer 

Genom att vistas på företaget får vi möjligheten att själva kunna göra observationer som vi 

inte kunde fånga genom intervjun. Bryman och Bell (2011) framhåller att kvalitativa forskare 

intresserar sig för vad intervjupersonen säger och hur de säger det och att endast genomföra 

intervjuer medför ytliga kontakter. Deltagande observationer innebär att forskaren under en 

längre tid observerar eller deltar i verksamheten. Som nämnts tidigare så har vi arbetat på 

Företag A vilket medför att vi har kunnat göra direkta observationer över hur anställda i 

företaget arbetar. Vi gör även direkta observationer av intervjupersonens beteenden när 

frågorna ställs men observationerna är i helhet av en mer ostrukturerad art. Under den tid som 

vi har samlat in material till studien så har observationerna varit icke- deltagande vilket 

innebär att vi som observatörer iakttar det som sker men är inte själva delaktiga i 

observationen. Däremot så har vi genom vår till koppling till Företag A en möjlighet att få 

förståelse för beteende och kontext vilket är svårare i de andra fallföretagen där vi inte har 

möjligheten att utföra observationer. Eftersom vi har kännedom om företaget kan det vara så 

att vi tolkar företagets miljö och människors beteenden annorlunda än vad en utomstående 

part hade gjort. Vi försöker dock vara så objektiva vi kan och som nämnts tidigare hade vi 

innan intervjutillfället inte träffat sex av respondenterna som intervjuades i Företag A. I 

Företag C får vi möjlighet att observera miljön i samband med att vi intervjuar Ledningschef 

C men genom att besöka företaget en gång kommer vi inte kunna få en särskilt djup insyn i 

deras verksamhet. Det som observerats utgår från de områden som vi tar upp i vår teoretiska 

referensram. Genom att använda ostrukturerade observationer menar Bryman och Bell (2011) 

att vi kan få en mer narrativ beskrivning med mer detaljer än vad vi hade fått om vi använde 
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oss av strukturerad observation. Om vi hade använt strukturerade observationer hade vi 

utformat ett observationsschema. Då vi utgår från vår teoretiska referensram för att göra 

observationer kan det hävdas att observationen är något strukturerad men inte så pass mycket 

så att ett observationsschema har upprättats.  

4.4 Operationalisering av fallstudie 
För att kunna besvara vårt syfte, beskriv om/hur familjeföretags karaktäriska påverkar 

implementeringen av ledningsbeslut, operationaliseras teoretiska begrepp till empiriska frågor 

(Patel & Davidson, 2011). Ett antal karaktärsdrag för familjeföretag har identifierats och de 

har sedan omvandlats till observerbara begrepp. I teorin har vi tre kategorier som innefattar ett 

flertal faktorer som påverkar implementeringsprocessen. Dessa kategorier kopplas samman 

med familjeföretagets karaktäristika under avsnitten organisation, människor och strategi 

därmed kan det utläsas om och hur egenskaperna kan tänkas påverka 

implementeringsprocessen. 

Ett antal frågor har formulerats med avsikt att kunna undersöka förekomsten av de egenskaper 

och faktorer som vi utformat i teorin. Från början var frågorna betydligt mer direkta men efter 

upprepade diskussioner med handledare om frågornas utformning blev frågorna av en mer 

öppen karaktär. Detta eftersom vi ville kunna fånga flera egenskaper och faktorer med samma 

frågor. Dessutom har hänsyn tagits till intervjupersonens tjänsteställning eller position som 

ägare/familjemedlem i familjeföretagen. Intervjufrågorna har sammanställts i intervjuguider. 

Frågorna i intervjuguiden för Ägare/familjemedlem (se bilaga 2) markeras med siffror medan 

frågorna i intervjuguiden för chefer (se bilaga 3) markeras med bokstäver. 

Bakgrundsfrågor  

Vi inleder med att ta reda på vad intervjupersonen har för tjänsteställning i företaget och vad 

denne har för befogenhet. Därefter vill vi få reda på om respondenterna betraktar företaget 

som de arbetar i som ett familjeföretag.  Fråga (6) som ställs till ägare/familjemedlemmar och 

fråga (C) som ställs till chefer testar ett av de kriterierna som vi har för familjeföretag. Fråga 

(7) till ägare/familjemedlem är en uppföljningsfråga till fråga (6) om ägarförhållandena inte 

nämns, men fråga (7) testar också ett kriterium som vi har för familjeföretag.     

• Betraktar du företaget som du arbetar i som ett familjeföretag? Varför/på vilket sätt? 

(6/C) 

• Äger ni som familj/släkt mer än 50 procent av aktierna i bolaget? (7) 
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Fråga (2) och (3) till ägare/familjemedlem ställs för att få reda på bakgrundsfakta om 

familjemedlemmen. Fråga (2) är mer aktuell för ägare att svara på eftersom det är ganska 

givet att de familjemedlemmar vi intervjuar arbetar i den operativa verksamheten. Fråga (3) är 

intressant att fråga familjemedlemmarna eftersom vi kan få svar på om de arbetar i företaget 

av förpliktelse, egen vilja eller en blandning av båda två.       

• Arbetar ni i den operativa verksamheten? (2) 

• Hur kom det sig att du började arbeta i företaget? (3) 

4.4.1 Familjeföretagets karaktäristika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Operationalisering av familjeföretagets karaktäristika. 

Frågorna kring familjeföretagets egenskaper ställs eftersom vi vill få reda på om dessa 

existerar i fallföretaget. För att egenskaperna ska kunna visa ett samband med 

implementeringsprocessen krävs det att egenskapen först och främst förekommer i 

familjeföretaget.  

Fråga (1) för ägare/familjemedlemmar och fråga (A) för chefer ställs för att undersöka 

förekomsten av egenskapen långsiktighet. Vi får svar på om det, som Emling (2000) anser, 

finns en hög ledningskontinuitet i familjeföretag.  

(1) Ledningskontinuitet. Icke finansiella mål med hänsyn till 
fortlevnad och kommande generationer. 

(2) En enskild beslutsfattare. Risk för konservativt ledarskap, 
traditionsbundenhet. Men finns tydliga maktförhållanden 
vilket leder till korta beslutsvägar. 

(3) Familjär och informell känsla i företaget. Håller kvar vid 
grundarens värderingar. 

(4) Sammankopplingen mellan familj och företag.  Relationer 
mellan familjemedlemmar. Risk för konflikter 

(5) Tillit genom släktband. Men krävs en annan typ av tillit när 
företaget växer vilket involverar samtliga anställda. 

(6) Osjälviskhet och generositet vilket är motsatsen till 
egoism. Individen gör något för någon annan utan att 
förvänta sig att få något tillbaka. 

(7) Familjemedlemmar favoriseras och får positioner till följd 
av släktband inte på meriter och kompetens. 

(8) Beskydd över individer på ett sätt som kan inskränka på 
deras förmåga att fatta självständiga beslut. 

 

FAMILJEFÖRETAGETS 
KARAKTÄRISTIKA 

LÅNGSIKTIGHET (1) 

AUKTORITET (2) 

FÖRETAGSKULTUR (3) 

RELATIONER (4) 

TILLIT (5) 

ALTRUISM (6) 

NEPOTISM (7) 

PATERNALISM (8) 
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• Hur länge har ni arbetat i företaget? (1/A) 

Fråga (G) till cheferna och fråga (16) till ägare/familjemedlem ställer vi då vi vill undersöka 

förekomsten av egenskapen auktoritet genom att få reda på hur beslutshierarkin ser ut och hur 

processen för att fatta strategiska beslut i fallföretagen ser ut. Fråga (H) och fråga (D) till 

chefer och fråga (17) till familjemedlem som inte är med och fattar beslut ställs för att få en 

indikation kring hur stark ägarens auktoritet är. Om anställda får vara med och påverka 

beslutets innehåll kan det antas att ägarens auktoritet inte är så stark. Om ägarens inflytande i 

företaget anses vara stort skulle detta kunna indikera att dennes auktoritet är stor.   

• Kan ni beskriva beslutsfattarprocessen i företaget? (G) 

• Kan ni beskriva beslutsfattarprocessen för strategiska beslut i företaget? (16) 

• När ett beslut fattas har du då någon möjlighet att få vara med och påverka beslutets 

innehåll innan det fastställts? (H/17) 

• Hur upplever du ägarnas roll/inflytande i företaget? (D) 

 

För att undersöka förekomsten av egenskapen företagskultur ställer vi frågan (14) till 

ägare/familjemedlem och fråga (E) till cheferna. Vi hoppas med denna fråga få fram om det i 

fallföretagen finns en speciell stämning och känsla som gör att anställda känner delaktighet 

och ansvar för företaget (Johansson & Lewin, 1992).  

• Kan du beskriva företagskulturen i organisationen? (14/E) 

Fråga (12) som ställs till ägare/familjemedlemmar undersöker förekomsten av en speciell 

företagskultur eftersom det enligt Miller et al (2008) är en informell miljö i familjeföretag 

som gör att personalen kan inneha sina positioner länge i företaget. Genom fråga 12 får vi 

fram om anställda jobbar länge i företaget. 

• Hur hög är personalomsättningen i företaget? (12) 

Fråga (8) och (9) för ägare/familjemedlemmar undersöker förekomsten av egenskapen 

relationer genom att ta reda på om det finns nära relationer mellan anställda i företaget. Detta 

är intressant att får reda på eftersom Lubatkin et al (2005) och Spranger et al (2012) menar att 

släktskapet i ett familjeföretag ger företaget en historia och identitet. De menar också att 

kommunikationen och beslutsfattandet underlättas genom familjemedlemmars nära relation 

och kunskap om varandra.  
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• Är det flera personer ur ägarfamiljen som är aktiva i företaget? (8) 

• Finns det släktskap mellan anställda i företaget? (9) 

Fråga (10) som ställs till ägare/familjemedlem undersöker förekomseten av egenskapen 

relationer genom att få en inblick i baksidan av familjemedlemmarnas nära relation.  

• Hur hanterar ni konflikter mellan familjemedlemmar? (10) 

För att undersöka förekomsten av egenskapen tillit har vi formulerat fråga (18) för 

ägare/familjemedlem och fråga (I) för cheferna där vi antar att kommunikation mellan 

anställda på olika nivåer är en effekt av att det finns tillit. Fråga (J) som ställs till cheferna 

formulerades för att få ett mer specifikt svar från respektive chef.  

• Kan du beskriva hur det går till när ett beslut kommuniceras till övriga delar av 

företaget? (18/I) 

• Hur får du information om de strategiska beslut som fattas i företaget? (J) 

 

Fråga (11) som ställs till familjemedlem och fråga (P) som ställs till chefer undersöker 

förekomsten av egenskapen altruism som indikerar om familjemedlemmarna eller chefer som 

inte tillhör ägarfamiljen har blivit fördelaktigt behandlade av ägaren/grundaren. De extra 

fördelarna skulle innebära att familjemedlemmen eller övriga anställda har fått det utan att 

behöva ge något tillbaka. Fördelarna från ägare/grundaren ges av ren generositet och 

osjälviskhet (Lubatkin et al., 2005; 2006). Det skulle dock vara troligt att om extra fördelar till 

familjemedlemmar eller övriga anställda har förekommit förväntar sig ägare/grundaren att 

personerna i fråga gör ett bra jobb.     

 

• Har du någon gång känt att du fått extra fördelar på grund av din ställning till 

ägaren/grundaren? (11)   

• Har du någon gång upplevt att du fått fördelar av att arbeta i ett familjeföretag? (P) 

Genom fråga (13) och (24) som ställs till ägare/familjemedlem och fråga (O) som ställs till 

chefer undersöker vi förekomsten av egenskapen nepotism. Eftersom nepotism handlar om att 

familjemedlemmar kan få positioner/roller i företaget som de inte är kompetenta för 

(Johansson & Lewin, 1992; Spranger et al., 2012) kan vi genom svaret på frågorna utläsa om 

nepotism är en egenskap som finns i fallföretaget. Om respondenterna ger ett utförligt svar 

med kriterier som tas i beaktande när chefer tillsätts går det att anta att även 
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familjemedlemmar måste leva upp till kriterierna och att det därför inte finns nepotism i det 

avseendet. Om vi inte kan utläsa hur familjemedlemmar anställs ställs en följdfråga till fråga 

(O) där vi får reda på om familjemedlemmar gynnas på grund av sin ställning till 

ägaren/grundaren.  

 

• Vilka överväganden tas i beaktande när nya chefer tillsätts? (13) 

• Hur säkerställs det att individer som medverkar i implementeringsprocessen har den 

kompetens som krävs för att kunna verkställa beslutet på ett sätt som stämmer överens 

med beslutets ursprungliga syfte? (24/O) 

• Tror du att familjemedlemmar som arbetar i företaget som står nära ägarfamiljen 

gynnas eller får fördelar? (Följdfråga till fråga O) 

 

Fråga (D) som ställs till chefer undersöker förekomsten av paternalism genom att 

familjefaderns inflytande i företaget via svaret kan uppskattas. Det är intressant att höra vad 

cheferna uppfattar att ägarna har för värderingar för att se om det stämmer överens med 

ägarnas/familjefaderns syn på företagets värderingar. Fråga (5) till ägare/familjemedlem 

ställer vi för att få reda på vad familjemedlemmar och ägare anser är företagets mål och 

värderingar och för att kunna jämföra chefernas svar på frågan.      

• Vad har ägarna för värderingar (d) 

• Hur uppfattar du företagets målsättning/värderingar? (5) 

4.4.2 Implementeringsprocessen 

För att få reda på hur implementeringsprocessen ser ut i fallföretagen ställdes en fråga där vi 

bad respondenterna att beskriva implementeringsprocessen för strategiska beslut. Men för att 

verkligen försöka fånga hur den ser ut har vi i studien fokuserat på elva faktorer som påverkar 

implementeringsprocessen. Genom att göra det kan vi anta att de egenskaper som påverkar 

faktorerna indirekt påverkar implementeringsprocessen. Faktorerna har därmed 

operationaliserats till frågor som syftar till att ge en bild över i vilken omfattning faktorerna 

finns och brukas i fallföretagen.  

4.4.3 Organisation 

Kategorin organisation innefattar hur organisationen är uppbyggd samt vilka resurser och 

vilken företagskultur som finns i företag. Hur organisationen är uppbyggd kan göra den mer 

eller mindre mottaglig för att lyckas implementera strategiska beslut. Organisationen kan ha 
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en större eller mindre förändringsbenägenhet. I kategorin organisation ingår faktorerna 

strukturell avlastning, tillgång till resurser, ansvarsfördelning, kulturell mottaglighet och 

flexibilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Operationalisering av kategorin organisation i implementeringsprocessen. 

Fråga (27) till ägare/familjemedlem och fråga (R) till chefer undersöker förekomsten av 

faktorn strukturell avlastning. Genom att fråga hur organisationen ser ut kring 

implementeringen av ett strategiskt beslut hoppas vi kunna avgöra om den underlättar 

implementering, och vi kanske till och med får svaret att fallföretaget implementerar genom 

att sätta samman en projektgrupp som enligt Miller et al (2004) är ett sätt för att uppnå 

strukturell avlastning.  

• Hur är organisationen kring en typisk implementering av ett strategiskt beslut 

uppbyggd? (27/R) 

Fråga (20) och (21) till ägare/familjemedlem och fråga (K) och (L) till chefer undersöker 

förekomsten av faktorn tillgång till resurser. Genom att fallföretaget får ge exempel på 

strategiska beslut som har implementerats och beskriva implementeringsprocessen hoppas vi 

få fram hur lång tid det har tagit för att implementera besluten. Om det sker snabbt kan det att 

antas att tillgången till pengar, tid och att antalet samt kompetent personal, genom utbildning, 

är begränsad.  

• Kan du ge några exempel på strategiska beslut som implementerats i företaget? (20/K) 

• Kan du beskriva implementeringsprocessen för besluten? (21/L) 

- Strukturell avlastning 

- Tillgång till resurser 

- Ansvarsfördelning 

- Kulturell mottaglighet 

- Flexibilitet 

 

 

ORGANISATION 

IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 
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Fråga (28) till ägare/familjemedlem och fråga (S) till chefer ställs för att undersöka 

förekomsten av faktorn ansvarsfördelning genom att ta reda på vilka personer som deltar i 

implementeringsprocessen och vad de gör.  

• Vilka är involverade i verkställandet av de strategiska besluten? Vad har dessa för 

ansvarar för olika aktiviteter under implementeringen? (28/S)  

Vi hoppas med fråga (15) till ägare/familjemedlem och fråga (F) till chefer att vi får en 

indikation på fallföretagets inställning till förändring, vilket skulle undersöka förekomsten av  

faktorn kulturell mottaglighet.   

• Vad är inställningen till förändring i företaget? Hur upplever du ägarens/ägarnas 

inställning till förändring? (F/15) 

Fråga (31) och till ägare/familjemedlem och fråga (U) och till chefer undersöker förekomsten 

av faktorn flexibilitet. Flexibilitet handlar enligt Dunford et al (2013) och Miller (1997) om 

hur anpassningsbar implementeringsprocessen är för att tillgodose ändrade förutsättningar.  

• Är implementeringsprocessen anpassningsbar för förändrade förutsättningar? (30/U) 

4.4.4 Människor 

Kategorin människor innefattar samtliga individer i organisationen och deras inställning till 

det strategiska beslutet vilket påverkar om implementeringen lyckas eller inte. Kategorin 

människor handlar om människors roller, kunskap och agerande. Faktorerna stöd och 

maktstruktur samt erfarenhet ingår i kategorin människor. 

 

 

 

 

Tabell 5: Operationalisering av kategorin människor i implementeringsprocessen. 

Fråga (29) till ägare/familjemedlem och fråga (T) till chefer ställs för att undersöka 

förekomsten av faktorn stöd och maktstruktur. Ju mer involverade beslutsfattarna är i 

implementeringen av det strategiska beslutet desto högre stöd visar de upp för beslutet. Fråga 

(32) till ägare/familjemedlem och fråga (X) till chefer ställs för att kunna utläsa de anställdas 

stöd till implementeringen av det strategiska beslutet.  

-Stöd och maktstruktur 

-Erfarenhet 

 
MÄNNISKOR 

IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 
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• Hur involverade var beslutsfattarna/företagsledningen i implementeringsprocessen av 

de diskuterade besluten? (29/T) 

• Har ni vid implementeringen av besluten stött på motstånd till förändringen? (32/X) 

Fråga (23) och (4) till ägare/familjemedlem och fråga (N) och (B) till chefer undersöker 

förekomsten av faktorn erfarenhet. Detta eftersom Miller et al (2004) anser att om företag 

redan har genomfört en liknande strategisk förändring tidigare eller att inblandade parter 

genom tidigare erfarenhet har kännedom om beslutet som ska implementeras underlättas 

genomförandet (Miller, 1997).    

• Vad arbetade du med innan du kom till den här arbetsplatsen? Vad var det för typ av 

företag och vad hade du för tjänsteställning och arbetsuppgifter? (4/B)  

 Har du tidigare erfarenhet av att implementera ett liknande beslut som diskuterats här 

ovan? (23/N) 

4.4.5 Strategi 

Kategorin strategi handlar främst om mål och riktlinjer och att ha en bra strategi samt 

planeringsaktiviteter som kan påverka implementeringsprocessen. Valet av strategi och hur 

strategin genomförs kan hävdas vara grundläggande för företagets positionering och 

konkurrenskraft på marknaden. Kategorin strategi kan antas underlätta implementeringen av 

strategiska beslut då den hjälper både organisationen och människorna i den att finna en 

gemensam riktning i förändringsarbetet. Faktorerna strategi, riktlinjer och mål, rationellt 

beteende samt prioritet utgör kategorin strategi.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: Operationalisering av kategorin strategi i implementeringsprocessen. 

Fråga (19) till ägare/familjemedlem ställs för att undersöka förekomsten av faktorn strategi. 

Då ett möjligt mål för familjeföretag kan vara att föra grundarens värderingar och livsstil 

-Strategi 

-Riktlinjer och mål 

- Rationellt beteende 

- Prioritet 

 

STRATEGI 

IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 
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vidare (Gredianus & Märk, 2012) kan det vara så att ett bra strategiskt beslut för 

familjeföretag är ett som bland annat stämmer överens med företagets värderingar.  

• Är besluten som fattas förenliga med företagets värderingar? (19) 

Fråga (25) och (26) till ägare/familjemedlem och fråga (Q) samt följdfråga (q) till chefer ställs 

för att undersöka förekomsten av faktorn riktlinjer och mål eftersom det enligt Hrebiniak 

(2006) är till fördel för implementeringen av beslutet att ha tydliga riktlinjer.   

• Finns det tydliga riktlinjer för hur strategiska beslut ska implementeras? (25/Q) 

• Hur ser riktlinjerna ut? (26/q) 

Fråga (16) till ägare/familjemedlem och fråga (G) till chefer undersöker förekomsten av 

faktorn rationellt beteende. Om flera personer är med och fattar de strategiska besluten och 

om det är både familjemedlemmar och icke familjemedlemmar kan slutsatsen dras att det 

sannolikt finns ett rationellt beteende eftersom det handla om att samla in tillräcklig och 

relevant information för att kunna fatta beslutet (Dean, JR & Sharfman, 1996).    

• Kan ni beskriva beslutsfattarprocessen för strategiska beslut i företaget? (16) 

• Kan ni beskriva beslutsfattarprocessen i företaget? (G) 

Fråga (22) till ägare/familjemedlem och fråga (M) till chefer undersöker förekomsten av 

faktorn prioritet. Finns det en bra omfattande övervakning och uppföljning under den period 

då det strategiska beslutet implementeras skulle slutsatsen kunna dras att implementeringen 

prioriteras. 

• Hur sker initierandet/övervakningen/uppföljningen av implementeringen av de 

strategiska besluten? (22/M) 

4.5 Bearbetning av data 
En analys av fallstudiedata är en svår process då tekniker eller strategier för hur analysen ska 

utformas inte är särskilt tydligt definierade. Men en analys innehåller granskning, 

kategorisering, sammanställning och prövning (Yin, 2007). Denna process initieras i vår 

studie genom att vi först lyfter fram familjeföretagets unika egenskaper samt faktorer som 

påverkar implementeringsprocessen för att sedan operationaliserar dessa teoretiska begrepp 

till frågor för att kunna samla in relevant information till vår studie. När intervjuerna har 

genomförts börjar en omfattande process med att sortera och tolka data.   
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4.5.1 Sortering och tolkning av data  

Som tidigare nämnts samlas data in och framställs med ord vilket är vanligt förekommande i 

en kvalitativ studie. När vi har genomfört intervjuerna sammanställs respondenternas svar och 

vi tar hänsyn till all information som vi samlat in. I ett första steg transkriberas varje intervju 

för sig genom att vi går tillbaka till inspelningarna och våra minnesanteckningar. Därefter 

försöker vi finna mönster i intervjusvaren, vad som framkom i intervjuerna och vilken 

respondent som framhöll vad och hur svaren stämmer överens med de antaganden som vi 

gjort i den teoretiska referensramen. Denna metod kallas för mönsterjämförelse och om vi 

finner överensstämmelser mellan den empiriska informationen och antagandena i teorin kan 

studiens interna validitet stärkas (Yin, 2007).  Efter detta görs en selektering där vi utifrån 

frågorna i operationaliseringen plockar ut den information som är relevant för att besvara 

studiens syfte. Det insamlade materialet sorteras alltså med utgångspunkt i teori och med vår 

egen rimlighetsbedömning. I ett sista steg försöker vi beskriva de svar vi fått från 

respondenterna i fallföretagen på ett sätt som gör att läsaren ska kunna få en överblick och 

känsla över hur familjeföretagsegenskaperna yttrar sig och hur implementeringen av 

strategiska beslut sker i respektive fallföretag. Observationer kompletterar den verbala 

kommunikationen genom att vi via samspelet med intervjupersonerna kan granska 

tillförlitligheten i informationen. Det är respondenternas uttalanden som står i centrum och 

som utgör underlaget för analysen. Det kan förekomma att intervjupersoner inte handlar i 

enlighet med vad de säger men detta påverkar inte vår analys då det är det muntliga uttrycket 

som vi utgår ifrån i analysen. Med detta menar vi dock inte att vi litar på allt som 

respondenterna säger. Vi har försökt göra vårt bästa för att konkretiskera vad 

intervjupersonerna säger och försöker vara öppna i vår tolkning. Förekommer det motsägelse 

mellan respondenternas svar försöker vi i analysen att ta ställning till vilken av 

uppfattningarna som är den mest giltiga genom att diskutera för och emot de olika åsikterna.  

När vi presenterar vår empiri tematiserar vi den med utgångspunkt från vår teoretiska 

referensram. Vi utgår ifrån familjeföretagsegenskaperna samt faktorerna som härleds ur 

kategorierna: organisation, människor och strategi. För att veta vilken data som ska inkluderas 

under varje område tar vi hjälp av frågorna i operationaliseringen som har ställts för att 

undersöka varje egenskap och faktor. De data som vi anser är väsentligt i den mening att de 

svarar på frågorna presenteras således under lämpliga rubriker för att kunna beskriva hur 

implementeringsprocessen ser ut i familjeföretagen och ge en bild över egenskaperna för 

familjeföretagen. I frågorna som ställts till respondenterna undviker vi att använda teoretiska 
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begrepp men i vår sammanställning av den empiriska informationen utgår vi ändå från de 

teoretiska begrepp som används i den teoretiska referensramen. Svaren vi har fått från 

respondenterna sorteras därmed in under de abstrakta teoretiska begrepp som används i teorin. 

Om information som inte direkt kan härledas till de teoretiska begreppen framkommer får vi 

först ta ställning till ifall informationen har betydelse för att uppnå syftet med studien. Om så 

är fallet får vi placera in informationen under den egenskap eller faktor där liknande 

resonemang förs eller eventuellt anpassa teorin efter den nya informationen.  

Som ett första steg i analysen försöker vi uttala oss om graden av familjeegenskaperna och 

förekomsten av implementeringsfaktorerna i Företag A. Detta sker genom att vi resonerar 

kring den information vi har erhållit från respondenterna i Företag A och jämför denna med 

den teoretiska referensramen. Ska vi till exempel undersöka förekomsten av egenskapen 

långsiktighet har vi definierat denna i referensramen vilket gör att vi kan jämföra om 

fallföretagen stämmer överens med det som är skrivet där. Men det är också möjligt att vi 

utifrån respondenternas svar upptäcker andra aspekter som skulle kunna kopplas till 

egenskaperna och faktorerna som inte finns med i referensramen.  I ett andra steg gör vi 

jämförelser mellan samtliga fallföretag och hoppas utifrån dessa sedan i vårt tredje steg av 

analysen kunna styrka eller avfärda sambanden mellan familjeegenskaperna och 

implementeringsprocessen som har antagits i referensramen.  

Hartman (2001) som är en av förespråkarna för forskningsmetoden grundad teori understryker 

att för att kunna förklara varför människor beter sig på ett visst sätt krävs det mer än att få 

förståelse för hur ett fåtal egenskaper är relaterade till varandra. Efter att vi har förklarat 

graden och förekomsten av egenskapen samt förekomsten av implementeringsfaktorerna 

fortsätter vi därför analysen i ett tredje steg. I detta steg analyserar vi sambanden mellan 

egenskaper och faktorer och försöker uttala oss om ifall sambanden kan styrkas eller avfärdas. 

I varje antagande finns det en egenskap och minst en faktor som diskuteras. Kan vi utläsa från 

respondentsvaren att egenskaper och faktorer existerar i Företag A och det även finns stöd för 

det utifrån vår teoretiska referensram kan samband hävdas föreligga. Ännu bättre är det om 

respondenterna från referensföretagen också påvisar förekomst av egenskaper och faktorer 

eftersom vi då med ännu större trovärdighet kan styrka eller avfärda sambanden. I vår studie 

har vi använt oss av intervjuer, observationer och intern dokumentation från fallföretagen. Då 

vissa egenskaper och faktorer endast har bekräftats av en av dessa metoder är de mer osäkra 

än om vi hittat bevis för dem i flera av dem. Exempelvis har förekomsten av paternalism 

kunnat bekräftas genom samtliga insamlingsmetoder i Företag A, medan det i Företag B 
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endast har styrkts genom intervju och dokumentation. I Företag C har vi endast haft tillgång 

till intervjuer. Vi diskuterar alltså i det tredje steget av analysen kring de samband som vi 

antagit i referensramen genom att analysera vårt empiriska material med vår teoretiska 

referensram. Sedan utgår vi också från de empiriska data vi har samlat in och försöker finna 

nya samband mellan familjeegenskaperna och implementeringsprocessen, ett induktivt inslag 

i studien.  

4.5.2 Presentation av analytiska resultat 

Yin (2007) menar att det vid kvalitativa studier är lämpligt att sträva efter att formulera en 

generell analytisk strategi där vi prioriterar vad som ska analyseras och varför den utvalda 

informationen är relevant. Då vi i studien utgår från teoretiska antaganden skulle antagligen 

Yin (2007) hävda att vår ansats till analys av fallstudien styrs av en teoretisk inriktning. Våra 

antaganden medför att vi riktar vår uppmärksamhet mot en viss typ av information som i 

denna studie berör familjeföretagets karaktäristika och implementeringsprocessen för 

ledningsbeslut.  

Vårt slutliga mål med analysen är att undersöka om det finns samband mellan 

familjeföretagets karaktäristika och faktorerna som påverkar implementeringsprocessen och i 

så fall vilka dessa är. Därför delar vi upp analysen i tre steg (se figur 11). I kapitel 5 

presenteras empirin, det vill säga den information som vi har erhållit, från Företag A. I kapitel 

6 presenteras empirin som vi har erhållit från referensföretagen, Företag B och Företag C. För 

att lätta upp den erhållna informationen och för att fånga specifika aspekter använder vi citat i 

texten. Vi har därmed kunnat berika vår operationalisering genom att använda kvalitativa 

aspekter i studien.  I samband med kapitel 5 och 6 initieras analysen. Den inledande analysen 

i kapitel 5 och 6 är uppbyggd på samma sätt som empirin då varje egenskap och faktor 

analyseras under det avsnitt där empirin för dem har presenterats. I kapitel 7 för vi först en 

diskussion kring implementeringsprocessens uppbyggnad. Efter det kategoriseras kapitel 7 

utifrån familjeföretagets karaktäristika i referensramen: långsiktighet, auktoritet, 

företagskultur, relationer, tillit, altruism, nepotism och paternalism eftersom vi anser att det är 

egenskaperna som eventuellt kan påverka faktorerna och implementeringsprocessen, inte tvärt 

om. Detta innebär att samtliga samband som har antagits för varje egenskap diskuteras under 

det avsnitt i kapitel 7 som behandlar egenskapen. Under varje avsnitt sammanfattar vi också 

hur familjeegenskaperna genom faktorerna påverkar de övergripande kategorierna: 

organisation, människor och strategi. Med denna uppbyggnad ska vi uppfylla vårt syfte och 
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svara på vår problemfråga, hur implementeringsprocessen påverkas av familjeföretags unika 

karaktäristika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Modell för analys.  
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Kapitel 5 – Empiri och Analys: Del 1 
I detta kapitel presenteras det första fallföretaget som vi valt att empiriskt undersöka genom 

intervjuer och observationer. Inledningsvis ges en kort presentation av fallföretaget. Därefter 

presenteras företagets karaktärsdrag och hur deras implementeringsprocess för 

ledningsbeslut ser ut. I kapitlet ges en grundläggande sammanfattning av respondenternas 

svar för att läsaren ska få en känsla för företaget. Tillsammans med den empiriska 

informationen initieras analysen där graden av förekomsten av egenskaper samt förekomsten 

av faktorer som påverkar implementeringsprocessen framhålls och jämförs med teori. 

Vi har valt att benämna fallföretagen för Företag A, Företag B och Företag C efter 

överenskommelse att inte använda deras riktiga företagsnamn. Att låta företagen vara 

anonyma i den bemärkelsen att deras riktiga namn inte används ger oss en större möjlighet att 

kunna uttrycka oss objektivt utifrån vår teoretiska referensram. I Företag A har vi genomfört 

tretton intervjuer på plats på företaget medan vi i de andra två företagen har genomfört två 

intervjuer för respektive företag. På Företag B genomfördes båda intervjuerna per telefon med 

kompletterande mejlkorrenspondens, vilket även var fallet med den första intervjun med 

respondent i Företag C. Den andra respondenten i Företag C intervjuades på plats på 

företaget.  

Som tidigare nämnts var samtliga personer som intervjuades i företagen antingen 

ägare/familjemedlem eller hade en chefsposition utan att vara familjemedlem. Varje intervju 

var cirka 30 till 90 minuter lång (se tabell 2) och samtliga respondenter fick möjlighet att 

granska frågorna i förväg vilket de gjorde med varierande noggrannhet.  

5.1 Fallföretag A 
Företag A bildades år 1958 och är ett av Sveriges största bilhandelsbolag. De är verksamma 

på ett flertal orter i mellersta Sverige. Efter överenskommelse kommer varken företaget eller 

intervjupersonerna nämnas vid riktiga namn. På företaget genomförde vi som nämnts tidigare 

tretton intervjuer. En intervju med de två ägarna tillsammans som kommer benämnas Ägare 

A. En intervju med familjemedlem, som inte äger andelar i bolaget som vi kallar 

Familjemedlem A. Vi utförde även fem intervjuer med ledningschefer, som inte är 

familjemedlemmar, dessa kommer kallas Ledningschef A1, A2, A3, A4, A5. Utöver detta 

intervjuades sex mellanchefer som vi kallar Mellanchef A1, A2, A3, A4, A5, A6.  
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Företag A har genomgått ett generationsskifte. Företaget har cirka 700 anställda och hade år 

2011 en omsättning på cirka 2.7 miljarder kronor. Det är totalt två personer, man och hustru, 

som äger samtliga aktier i bolaget. Det var inte säkert att dottern, som idag är en av ägarna, till 

grundaren skulle börja arbeta i företaget men eftersom hon tyckte att branschen var 

fascinerande och hade ett genuint bilintresse så började hon arbeta i företaget. Hon framhåller 

att hon under sin uppväxt blev uppmuntrad till att börja arbeta i företaget men aldrig tvingad. 

Den andra ägaren gifte sig med dottern till grundaren och i och med detta och ett intresse för 

branschen så började han arbeta i företaget. En av ägarna är idag aktiv i den operativa 

verksamheten. För närvarande arbetar totalt tre familjemedlemmar i den operativa 

verksamheten. Här styrks tre av de kriterier som används för att definiera familjeföretag. Det 

är en familj/släkt som äger samtliga aktier vilket därmed är mer än hälften. Dessutom har 

företaget genomgått ett generationsskifte och det finns mer än en familjemedlem som arbetar 

operativt i verksamheten. Vi finner även stöd för att ägarna inte arbetar i företaget på grund av 

förpliktelse (Zellweger, 2010). Därmed kan antas att ägarna kan ses som en tillgång till 

företaget genom att ”familiness” medför något positivt. 

Samtliga tillfrågade respondenter betraktar företaget som ett familjeföretag. Det som de flesta 

respondenter först förefaller tänka på när frågan ställs är att företaget är helägt av en och 

samma familj. Ytterligare en aspekt som lyfts fram är att företaget betraktas som ett 

familjeföretag då ägarna är direkt involverade i verksamheten samt att den yttersta 

beslutsfattarrätten finns hos ägarna. De första två kriterierna är de aspekter som även ägarna 

lyfter fram. De menar att de har ett direkt inflytande över kapitalanvändningen och ansvar för 

sitt eget kapital och att det ligger i deras intresse att se till att det som de satsat i pengar 

förvaltas på ett bra sätt. Vissa respondenter framhåller även att de upplever att det finns en 

närhet till ägarna. Mellanchef A3 menar att det är tre faktorer som bidrar till att företaget kan 

betraktas som ett familjeföretag: för det första är ägarna synliga, för det andra upplever han en 

långsiktighet och inte samma hets som i ett icke familjeföretag där fokus kan vara att uppnå 

ett så bra resultat som möjligt varje kvartal utan hänsyn till vad som händer sedan, för det 

tredje framhåller Mellanchef A3 att chefer kan inneha sina positioner väldigt länge i företaget 

utan att kanske ha rätt kompetens då vänskapsrelationer uppstår vilket han inte tror är lika 

vanligt i ett icke familjeföretag. Även det sista kriteriet för att kunna definiera företaget som 

ett familjeföretag uppfylls genom att företaget betraktas som ett familjeföretag.  

Närhet till ägarna uttrycks av respondenterna på olika sätt. Respondenter i dotterbolag Y 

menar att det finns en närhet i relationen till ägarna då moderbolaget är lokaliserat på samma 
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geografiska position som dotterbolag Y bedriver sin dagliga verksamhet. Mellanchef A4 som 

arbetar i dotterbolag Y menar att närheten till ägarna leder till korta beslutsvägar. 

Respondenter på dotterbolag X och Z menar att de saknar den fysiskt synliga ägaren men 

understryker att de har förståelse för att ägarna inte kan vara fysiskt närvarande på grund av 

företagets storlek och verksamheternas lokaliseringar över ett geografiskt område som består 

av 23 anläggningar på 15 olika orter. Storleken blir därmed en dimension som gör att ägarna 

inte kan vara lika synliga som i ett mindre familjeföretag. Mellanchef A5 och Mellanchef A6 

som arbetar i dotterbolag Z framhåller att det finns en särskild stolthet med att arbeta i ett 

familjeföretag då personalen känner att de arbetar för någon, vilket kan ses som en annan 

sorts närhet än den rent fysiska.  

”Familjeföretag är mer långsiktiga i sin strategiska tanke jämfört med börsbolag och det 

finns en annorlunda kultur och en låg personalomsättning.” 

     (Ledningschef, A3) 

Känslan som ges av respondenterna är att Företag A ses som en trygg arbetsgivare som är 

måna att ta hand om sina anställda. Ingen respondent tvivlar på att de arbetar i ett 

familjeföretag men storleken på företaget gör att familjeföretagets karaktärsdrag inte når ut 

med samma inflytande i samtliga bolag. Familjemedlem A menar att Företag A är ett 

familjeföretag både ur ett ägarperspektiv och ur ett medarbetarperspektiv. Ägandet är 

begränsat till två familjemedlemmar men det arbetar flera familjemedlemmar i företaget. Det 

förekommer även att anställdas barn, som inte tillhör ägarfamiljen, rekryteras på kriteriet att 

de är son eller dotter.  

5.1.1 Familjeföretagets karaktäristika  

Personalomsättningen i företaget är låg och förändras främst med konjunkturerna. Anställda 

jobbar länge i företaget vilket är en styrka som ger kontinuitet. Det är inte endast i 

ledningsbefattningarna som personalen stannar länge det gäller även övriga anställda på olika 

nivåer i företaget. Det finns personer som har ganska rutinartade arbetsuppgifter men som 

ändå är väldigt lojala. Förutom en låg personalomsättning har företaget även en låg 

sjukfrånvaro. Att chefer innehar sina positioner väldigt länge skulle med Emlings (2000) 

resonemang medföra ledningskontinuitet och en trygghet för de anställda. Denna känsla 

styrks av respondenterna men vi finner även stöd för Emlings (2000) påstående då han menar 

det finns risk för en bristande flexibilitet hos ledare som innehaft sina positioner länge. 

Känslan är att graden av långsiktighet kan betraktas som ganska hög betraktat utifrån 
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ledningskontinuitet. Att även övrig personal arbetar länge i företaget skulle med de svar vi fått 

kunna vara kopplas samman med företagskulturen. Kanske kan den informella miljön och 

möjligheten för personalen att visa sin fulla kompetens bidra till att de stannar kvar länge i 

företaget (Miller et al., 2008). 

”Att anställda arbetar länge i företaget tror vi beror på att det finns en närhet mellan ägare 

och anställda i företaget vilket ger en trygghet.”    

(Ägare, A) 

I Företag A finns det mål av icke finansiell karaktär som exempelvis handlar om personal- 

och trivselfrågor. Dessa mål bidrar till att personalen presterar bättre vilket även leder till att 

företaget fungerar bättre. Därmed framhåller Ägare A att samtliga beslut i företaget har en 

ekonomisk anknytning men att målen och därmed tillvägagångssättet för att förbättra 

resultatet kan vara av icke finansiell karaktär. Gredianus och Märk (2012) och Johansson och 

Lewin (1992) är några som framhåller att familjeföretag sannolikt har icke finansiella mål 

som inte baseras på att uppnå största möjliga ekonomisk avkastning. Emling (2000) 

framhåller långsiktig överlevnad som ett av de viktigaste målen i ett familjeföretag. I Företag 

A finns det mål av icke finansiell karaktär men som på längre sikt förhoppningsvis ska bidra 

till resultatet. Därmed kan det hävdas att långsiktighet är något som är högt prioriterat i 

familjeföretaget och tillsammans med att vi även finner stöd för Emlings (2000) påstående att 

chefer stannar i företaget under en längre tid än vad chefer gör i andra företag så bedöms 

graden av långsiktighet vara hög. 

I företaget finns det totalt fyra familjemedlemmar varav tre arbetar i den operativa 

verksamheten. Som nämnts tidigare anställs ofta anställdas barn vilket medför att det även 

finns släktband mellan flera anställda som inte har någon koppling till familjen. Detta tror 

Ägare A beror på att de anställda känner en trygghet och närhet av att arbeta i ett 

familjeföretag. Ägarna är inte anonyma och de anställda vet att ägarna inte kommer sälja 

företaget inom snar framtid. Ägarna har ett intresse att förvalta bolaget på bästa sätt vilket 

även smittar av sig på de anställda. Ledningschef A2 påpekar att oavsett vilken position den 

anställde har märks det att anställdas anhöriga även får jobb i företaget. Därmed är 

släktbanden mer utbredda i organisationen och det kan bli svårare att ge konsekvenser om 

anställda inte levererar. Att rekrytera anställdas barn kanske är en indikation på att det 

förekommer altruism då ägarna i företaget ser till sina anställdas välfärd. 
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När nya chefer tillsätts är det personens kompetens och erfarenhet som betraktas. Det 

undersöks om personens värderingar stämmer överens med företagets värderingar. Dessutom 

framhålls personligheten som väldigt viktig. I företaget förekommer det internrekrytering då 

det finns potential för anställda att bli chefer. Familjemedlem A framhåller att 

branschkunskap och expertis alltid varit högt värderat men att det även är viktigt att chefen 

ska vara en duktig ledare. Att utveckla ledarskapet hos chefer är något som företaget ska börja 

arbeta mer aktivt med.  

När det handlar om att ta till vara på och säkerställa kompetens i företaget gäller det att hitta 

personer som är lämpliga och har viljan för att utföra ett visst arbete. Kunskapsmässigt och 

utbildningsmässigt går det alltid att få hjälp men viljan är betydligt svårare att arbeta fram om 

den inte redan finns där. Saknas det kompetensen i företaget kan den köpas externt. 

”Det är jätteviktigt att ha rätt personer på rätt plats men jag är osäker på hur det säkerställs i 

företaget.” 

     (Mellanchef, A1) 

Beroende på vilket dotterbolag respondenten arbetar i har de olika uppfattning om hur 

kompetensen för att implementera strategiska beslut säkerställs. Det förekommer även 

avvikelser inom samma bolag på olika avdelningar. Mellanchef A3 som arbetar i dotterbolag 

Y menar att kompetenser stäms av på utvecklingssamtal och framhåller vikten av att skilja på 

kompetens och kunskap. Personen kan vara jättekunnig men kanske inte kompetent. 

Mellanchef A4 som även han arbetar i samma bolag har en detaljerad beskrivning över hur 

kompetenser säkerställs på hans avdelning. Varje anställd har en kompetensprofil och varje år 

gör han en kompetensinventering där eventuell utbildning diskuteras. 

”För att stärka personalens självförtroende har det hänt att jag delar ut uppgifter till 

anställda för att visa att de kan mer än vad de tror” 

     (Mellanchef, A4) 

Ingen respondent har personligen upplevt att familjemedlemmar gynnas genom sin ställning 

till ägarna. Flera av dem menar att de säkert gör det vilket inte är så konstigt med tanke på att 

de är en familj. Att vara nära familjen ger en annan pondus och ställning där 

familjemedlemmar kan få fördelar utan att förtjäna dem genom släktband. Familjemedlemmar 

ges till exempel ekonomiska fördelar, förmånliga anställningsvillkor och har en närhet till 
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ägarna där de kan få råd. Mellanchef A1 framhåller att familjemedlemmar kanske till och med 

bör gynnas. Ägarna kan tänkas vilja driva vidare företaget inom familjen på längre sikt och 

därmed anställa familjemedlemmar. 

”Släktbanden har inverkan då alla människor har känslor och det skulle vara konstigt om 

man inte värnade om sina familjemedlemmar.” 

     (Mellanchef, A1) 

Mellanchef A5 menar att anställda mår bra av att det finns familjemedlemmar i företaget och 

tror inte att inkompetenta familjemedlemmar får arbeta i företaget och får positioner på grund 

av sin ställning till ägarfamiljen. Han påpekar vidare att det skulle vara dumdristigt och farligt 

och med den synen hade man inte kunnat bygga upp ett företag med avsikten att det ska 

finnas kvar på marknaden. Ägarna är tydliga med att understryka att deras intention inte är att 

anställa familjemedlemmar för att företaget ska stanna kvar inom familjen. En familjemedlem 

har stora krav på sig att vara förebilder och det skulle vara ett stort misstag från ägarnas sida 

att ta in någon i verksamheten som inte har kapaciteten för att klara av det. Familjemedlem A 

lyfter fram att det i sin position gäller att skapa förtroende hos anställda och att alltid prestera 

lite bättre inte minst för sin egen skull. En familjemedlem vill inte att någon ska kunna 

komma och säga att man sitter på en viss position endast för att man är familjemedlem. 

”Det krävs kompetens och ett intresse hos familjemedlemmen… En icke 

kompetent familjemedlem skulle skada företaget som på sikt inte skulle kunna leva 

kvar… På arbetet är samtliga anställda på lika villkor och det är jätteviktigt att 

familjemedlemmar inte särbehandlas gällande dagligliga rutiner.” 

(Ägare, A) 

Mellanchef A3 menar att chefer på grund av vänskapsrelationer innehar sina positioner länge i 

företaget utan att ha rätt kompetens vilket kan kopplas till altruism. Detta kanske visar på 

ömsesidigt beroende och en vilja från ägarna att sätta sitt eget intresse åt sidan för att ta 

hänsyn till andras viljor (Lubatkin et al., 2005;2006). Familjemedlem A menar att han får 

fördelar som familjemedlem på grund av sin ställning till ägaren, vilket samtidigt innebär ett 

stort ansvar, men att det är viktigt att särställningen inte går ut över arbetet. Utifrån 

respondenternas svar kan det även utläsas att övriga anställda känner att de får fördelar av att 

arbeta i ett familjeföretag. I och med detta kan det hävdas att altruism förekommer i företaget 
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och att den har utökats utanför ägarfamiljen. Det är dock lite svårt att tolka graden av den men 

egenskapen kan anses vara påtaglig i företaget. 

Att ha rätt kompetens på rätt position i implementeringsprocessen kan kopplas till egenskapen 

nepotism då Johansson & Lewin (1992) samt Spranger et al (2012) menar att nepotism kan 

leda till att familjemedlemmar favoriseras på grund av deras band till familjen och får 

positioner i företaget som ligger utanför deras kompetens. Det finns ingenting som tyder på att 

det skulle finnas nepotism mellan familjemedlemmar i Företag A som skulle ha en negativ 

inverkan på företaget. Detta grundar vi på att det är få familjemedlemmar operativa i företaget 

och att företaget anser sig kunna säkerställa att de parter som är inblandade i 

implementeringsprocessen har rätt kompetens. Kompetens är ett av de viktigaste kriterierna i 

fallföretagen när nya chefer ska tillsättas. Andra kriterier är erfarenhet, personlighet och 

lämplighet. Detta innebär att Företag A egentligen redan vid anställningstillfället gör en 

kontroll av kompetensen. Det kan utifrån beskrivningen av vad som tas i beaktande när nya 

chefer tillsätts antas att det inte görs någon skillnad angående chefsposters 

anställningskriterier för familjemedlemmar och andra personer, speciellt inte gällande 

kompensen som i stort sett alla respondenter lyfter fram. Det skulle utifrån detta kunna 

härledas att graden av nepotism bland familjemedlemmar är väldigt låg. 

Företagets värderingar beskrivs av Ägarna A som etiskt och företagsekonomiska rätta 

värderingar som återspeglas i företagspolicyn. Företagets ledord och värdegrund är: 

Trovärdighet, Skyldighet och Ansvar. De grundläggande värderingarna handlar om att föra 

grundarens värderingar vidare. Företaget ska syssla med sådant som de har kompetens för och 

utvecklas i takt med kapitaltillväxten. Företaget ska ge en anställningstrygghet även om de 

inte kan garantera livstidsanställning. Ägarnas värderingar är idag väldigt tydliga i 

organisationen. Långsiktighet och trygghet upplevs vara något som prioriteras i företaget. 

Samtliga respondenter nämner trovärdighet, skyldighet och ansvar när de ska förklara vad 

företaget har för grundläggande värderingar. Vidare lyfter de fram ett fortlöpande projekt som 

pågår i hela koncernen där mål och värderingar tydligt förmedlas till samtliga anställda i 

organisationen via möten och i skrift genom en intern tidning. Detta projekt är en bidragande 

anledning till att samtliga respondenter upplever att värderingarna genomsyrar organisationen 

väldigt tydlig. Hade vi frågat respondenterna om företagets värderingar för några år sedan 

hade vi med största sannolikhet inte fått ett så pass enhetligt svar. Projektet som Företag A 

genomför just nu är en ständigt pågående resa som syftar till att samtliga ska kommunicera 
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och prata om värdeorden. Målet är att varje anställd ska kunna sätta sina egna ord på 

värdeorden för att kunna använda dem i sitt dagliga arbete, vilket ett flertal respondenter 

framhäver som en framgångsfaktor. I samtliga bolag observerade vi att det satt planscher 

uppsatta i gemensamma personalutrymmen där arbetet med värdeorden illustrerades genom 

en överskådlig modell där värdeorden stod i centrum. 

”De tre värdeorden ska ständigt finnas närvarande i den dagliga verksamheten så att 

diskussioner blir sakliga.” 

     (Familjemedlem, A) 

Paternalism utgår enligt Lubatkin et al (2006) från familjefaderns värderingar och vad han 

anser är bäst för familjemedlemmarna. I Företag A är det totalt två personer från andra 

generationen som äger företaget, man och hustru. Det framstår som att ägarna har övertagit 

den paternalistiska rollen från grundaren eftersom deras värderingar starkt överensstämmer 

med grundarens. De tre värdeordorden: trovärdighet, skyldighet och ansvar som de använder 

och försöker få anställda att leva efter är ursprungligen grundarens värderingar. Lubatkin et al 

(2006) menar att paternalism innebär att ägaren vill föra värderingar vidare som denne anser 

är väsentliga för att andra familjemedlemmar ska kunna nå framgång och få en bra framtid. I 

Företag A har de av allt att döma arbetat hårt och mycket den senaste tiden med att föra 

värderingarna vidare. Genom projektet som syftar till att förmedla mål och värderingar förs 

grundarens och ägarnas värderingar inte bara vidare till familjemedlemmar utan också ut till 

övriga anställda. Samtliga respondenter beskrev värderingarna väldig lika och alla hänvisade 

till värdeorden. Med tanke på att värderingarna tydligt förs vidare och att samtliga 

respondenter upplever att värderingarna genomsyrar organisationen kan det antas att det finns 

paternalism i Företag A. Men vi kan också reflektera över om detta endast är en konsekvens 

av projektet som pågår i företaget just nu, där värdeorden diskuteras, och inte på grund av 

förekomsten av paternalism. 

Förekomsten av paternalism kan även diskuteras utifrån en annan aspekt än värderingarna. 

Enligt Lubatkin et al (2006) är det ägaren som behåller kontrollen och värnar om familjens 

bästa genom att göra inskränkningar i deras frihet. Det finns enligt dem en risk för att 

familjefadern är för överbeskyddande. I Företag A är det familjehierarkin som dominerar 

eftersom ägarna från den numera äldsta generationen äger samtliga aktier i bolaget. Detta 

innebär att de har en fullständig bestämmanderätt även om andra familjemedlemmar i 

företaget har andra åsikter. Vi har dock i Företag A inte observerat något som varken styrker 
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eller fäller Lubatkin et als (2006) påstående om inskränkningar i familjemedlemmars frihet 

och överbeskyddande. I detta avseende kan vi således inte uttala oss om ifall paternalism 

förekommer.   

En bidragande orsak till att grundarens värderingar tidigare varit längre ifrån verksamheten 

och inte upplevts som särskilt tydliga framhålls vara storleken på företaget. När företaget 

växer kommer grundaren eller ägaren längre ifrån verksamheten. Familjemedlem A 

understryker att historian i ett familjeföretag är jätteviktig vilket gör att det blir nödvändigt att 

ständigt uppmärksamma värderingarna. Ett flertal respondenter framhåller ägarna som väldigt 

engagerade och insatta i allt från övergripande frågor till detaljer. 

”Ägarna är mycket pålästa och erfarna… Det som ägarna har trott ska hända har sällan 

slagit fel” 

     (Ledningschef, A2) 

Det finns även respondenter som ger en annan syn på ägarnas inflytande då de påpekar att 

ägarnas roll och påverkan på företag i sin helhet är stark men att de i den operativa 

verksamheten inte känner av ägarskapet lika mycket. Dessa respondenter arbetar i dotterbolag 

som geografiskt sett inte befinner sig i direkt anslutning till moderbolaget och ägarna, vilket 

dotterbolag X gör. Det är intressant att nämna att dotterbolag Y ligger i samma stad, men ändå 

inte känner samma närhet till ägarna som dotterbolag X. Därmed utgör storleken på företaget 

och distansen mellan bolagen än en gång en betydande faktor. Dock poängteras det att ägarna 

genom den familjemedlem som arbetar i moderbolaget har en närhet till företaget och kan få 

reda på vad som händer även om de inte är fysiskt närvarande.  I dotterbolag Z beskrivs 

ägarnas roll och inflytande som påtaglig när det gäller att förstå och acceptera att det är 

familjens företag, familjens beslut och familjens pengar som det handlar om. Vidare förklaras 

det att värdeorden starkt genomsyrar hur ägarna tänker.  Det finns en långsiktighet kopplat till 

tröghet och de behöver inte hoppa på första bästa trend direkt vilket inte behöver vara 

negativt. Enligt Melander och Nordqvist (2008) förknippas familjeföretag ofta med ett aktivt 

och synligt ledarskap. Detta bekräftas eftersom ägarnas inflytande i företag A konstateras vara 

mycket påtaglig även om det, som ovanstående resonemang menar, kan uppfattas annorlunda 

i olika bolag. Därmed är alltså graden av auktoritet i detta sammanhang att anse som stor.      

Företagets mål och värderingar förmedlas genom en hierarkisk struktur ut i organisationen 

och bryts ner till delmål. Mål och värderingar förmedlas från ägare och företagsledning på 
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koncernnivå ner till ledningsgrupper i respektive bolag och ner till avdelningsnivå där 

avdelningschef kommunicerar till medarbetarna. Det är därmed organisationsschemat som 

används när mål och värderingar kommuniceras ut i organisationen. Varje avdelning har en 

affärsplan där det finns tydliga mål. Därefter formas nittiodagars handlingsplaner och målen 

bryts sedan ner till daglig styrning.  

En viktig grund för att värderingarna ska kunna genomsyra organisationen är att samtliga 

familjemedlemmar anammar målen och värderingarna i företaget. I Företag A har ägarna och 

övriga familjemedlemmar en öppen kommunikation vilket skapar förtroende. 

Familjemedlemmarna måste försöka komma överens mot vilka mål företaget ska fokusera. 

Ägare A understryker att det är viktigt att lyssna på vad andra tycker och tänker men i 

slutändan är det ändå ägaren som bestämmer. Lubatkin et al (2005) och Spranger et al (2012) 

menar att kommunikation och beslutsfattande i företag underlättas genom att 

familjemedlemmar har en nära relation och vet vad de andra familjemedlemmarna har för 

egenskaper. I Företag A finns det tre stycken familjemedlemmar i den operativa verksamheten 

vilket kan anses vara få med tanke på att företaget har 700 anställda. Det finns alltså relationer 

mellan familjemedlemmar och förmodligen är familjemedlemmarnas vetskap om varandra 

stor, men frågan är hur mycket detta bidrar till att underlätta kommunikation och 

beslutsfattande av strategiska beslut eftersom många av de personer som är involverade inte 

hör till familjen och att familjemedlemmarna inte finns på flera nivåer i företaget. Om vi antar 

att kommunikation och beslutsfattande inte påverkas nämnvärt av familjerelationerna går det 

fast familjemedlemmarna är få ändå att motivera att relationerna är av betydande vikt för 

företaget då Lubatkin et al (2005) och Spranger et al (2012) menar att släktskapet i ett 

familjeföretag ger en historia, identitet och ett språk till företaget som gör dem unika. Att 

respondenter i Företag A anser att samtliga familjemedlemmar måste anamma målen och 

värderingarna i företaget för att värderingarna ska kunna genomsyra organisationen är 

ytterligare ett argument för att familjerelationerna spelar roll oavsett antal familjemedlemmar.   

”Osämja mellan familjemedlemmar får aldrig visas utåt eftersom mycket av styrkan i 

familjeföretaget då skulle försvinna… Att inte visa en enad front ger en otrygghet bland 

anställda” 

(Ägare, A)  

Uppstår det konflikter mellan familjemedlemmar är det viktigt att dessa inte synliggörs i 

företaget. Familjemedlem A lyfter fram att ju fler familjemedlemar som är aktiva i 
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verksamheten desto större blir utmaningen att upprätthålla förtroende och hantera konflikter. 

Grunden för att driva företaget vidare inom familjen är att kunna hålla sams, klarar man inte 

det kommer företaget inte att fungera. Det gäller att kunna vara öppna mot varandra och ha ett 

förtroende för varandra inom familjen. Vidare understryker han att det inte är konstigt att man 

inte alltid är sams i sina familjer men som familjemedlem i ett familjeföretag måste man 

kunna skilja på familjen och företaget. Enligt Kellermanns och Eddleston (2005) finns det en 

risk att det uppstår konflikter mellan familjemedlemmar till följd av oenighet, vilket kan 

påverka företaget negativt. Men samtidigt menar de också att konflikter kan leda till 

diskussion som gör att beslut inte förhastas och att familjemedlemmarna ges en möjlighet att 

känna sig delaktiga. Familjemedlem A anser att ju fler familjemedlemar som är aktiva i 

verksamheten desto större blir utmaningen att upprätthålla förtroende och hantera konflikter. 

Med tanke på att det endast är tre operativa familjemedlemmar samt en ägare som inte är 

operativ i företaget skulle kanske inte risken för konflikter anses vara så stor, men den finns 

såklart där. Citatet från Ägare A ovan om att familjemedlemmarna inte får visa osämja utåt 

tror vi är ett starkt argument för att relationer mellan familjemedlemmar i form av konflikter 

kan vara en bekräftelse på att relationer kan påverka verksamheten även om det är få 

familjemedlemmar i företaget.     

Företagskulturen i Företag A beskrivs bland annat som hierarkisk, mansdominerad och 

tävlingsinriktad. Vissa respondenter upplever även att det tillåts entreprenörskap, vilket ses 

som något positivt då det fostrar en entreprenörsanda och driver medarbetarna framåt. 

Företagskulturen upplevs av ett flertal respondenter som informell och kanske lite för 

bekväm. Istället för att ta tag i saker låter man det rulla på. Ledningschef A2 menar att 

återförsäljare i bilbranschen har kunnat leverera oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur 

vilket har lett till att företagskulturen blivit lite väl bekväm.  I en medarbetarundersökning har 

det konstaterats att anställda upplever arbetsklimatet som ganska bra. Att personalen väljer att 

stanna kvar länge i företaget och att de till och med rekommenderar sina barn att arbeta i 

företaget borde vara en indikation på att de trivs med arbetsklimatet. 

”Jag skulle beskriva företagskulturen som hierarkisk, mansdominerad och lite trögrörlig när 

det gäller strategiska beslut.” 

     (Familjemedlem, A) 
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”Ledningsmässigt är kulturen auktoritär, hierarkisk, konservativ och bygger mycket på 

autonomitet och den ständiga konkurrens som finns mellan bolag i koncernen.” 

     (Ledningschef A4) 

Entreprenörsandan och tävlingsandan driver bolagen framåt då samtliga bolag vill prestera så 

bra som möjligt men samtidigt kan konkurrensen mellan bolagen om den blir för stor bli en 

nackdel då den starka tävlingsandan bidrar till att bolagen håller inne med vissa fördelar och 

inte delar med sig till resten av koncernen eftersom de vill fortsätta vara bäst. Det finns en 

stark vilja att förbättra men varje bolag vill själva komma på hur de ska förbättras. Även om 

Ledningschef A1 framhåller att ambitionen med företagskulturen är att alla anställda ska 

känna en delaktighet och visa en förståelse för att deras handlingar är viktiga för företagets 

resultat verkar det som att tävlingsandan i större utsträckning skadar koncernen genom att de 

olika bolagen inte sammarbetar. En sådan inställning kan leda till att kostnadsfördelar för 

koncernen som handlar om till exempel inköp och gemensam marknadsföring går förlorad.  

Företagskulturen framhålls som lite trögrörlig, vilket motiveras med att det ofta finns väldigt 

mycket idéer, men att komma från ord till handling tar lång tid. I hög utsträckning förlitar sig 

ofta anställda på vad ägarna förmedlar och hur de handlar. Att ägarna fattar besluten ingiver 

för många en trygghet men det kan också leda till att organisationen blir lite passiv och 

inväntar beslut från ägarna i många frågor. Företagskulturen upplevs idag som lite för vänlig 

men kulturen är på väg att förändras. All personal vet vad som gäller, ramarna är tydliga och 

företaget arbetar ständigt med arbetssätt och beteenden. Mellanchef A4 framhåller att en 

drömkultur att sträva efter är att medarbetarna ska kunna rätta varandra. 

”En allt hårdare konkurrens gör att företagskulturen måste utvecklas för att kunna möta 

marknaden på ett effektivt sätt… men att ändra en kultur tar tid” 

     (Ledningschef, A3) 

Ledningschef A1 framhåller att ambitionen med företagskulturen är att alla anställda ska 

känna delaktighet och visa förståelse för att deras handlingar är viktiga för företagets resultat. 

I företagskulturen ingår det att hålla sig uppdaterad och att förmedla information till samtliga 

anställda, detta arbetar företaget aktivt med att förbättra. Miljön och känslan i företaget 

beskrivs som familjär, trygg och att det är tillåtet att göra fel men samtidigt ställs höga krav på 

prestation. Mellanchef A1 menar att känslan är att de arbetar i ett mindre företag, 

storleksmässigt, eftersom det ställs höga krav på samtliga medarbetare och bolag att lyckas.  



85 
 

”Företag A verkar vara ett företag som man stannar väldigt länge i… Har man börjat här är 

man kvar eftersom man trivs.” 

     (Mellanchef, A2) 

Enligt Johansson & Lewin (1992) är företagskulturen det mest dominerande karaktärsdraget 

hos familjeföretag. De menar att det finns en speciell stämning och känsla i företaget och att 

familjekulturen bidrar till att anställda i företaget känner delaktighet och ett ansvar för att 

driva företaget med framgång. I fallföretaget framhålls bland annat företagskulturen som 

långsiktig och familjär vilket påpekas skilja sig från publika bolag där fokus är hög 

avkastning med en kort tidshorisont samt att nedskärningar av personalen går snabbare. Att 

det kan ta längre tid när nedskärningar i familjeföretag ska genomföras till följd av den 

familjära inställningen är kanske inte effektivt, det skulle kunna vara en baksida med 

familjeföretags företagskultur. Men det skulle kanske samtidigt vara en styrka då 

nedskärningar endast görs då det är absolut nödvändigt, vilket kan ge personalen en större 

förståelse för varför sådana beslut fattas. Det skulle som Johansson & Lewin (1992) menar 

kunna antas att Företag A har en speciell stämning och känsla då respondenter i fallföretaget 

menar att företagskulturen är trygg, vänlig och familjär. Dessutom framkommer det att 

företagskulturen i Företag A kännetecknas av synliga och närvarande ägare vilket är en 

egenskap som inte finns i icke familjeföretags företagskultur.  

5.1.2 Implementeringsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Företagshierarkin i Företag A. Visar hur implementeringen och kommunicerandet av 

strategiska beslut sker i Företag A. 
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Ägarna ger styrelsen, där koncern-vd representerar den löpande verksamheten, i uppgift att 

genomföra strategiska beslut. Sedan delegeras uppgiften till respektive bolags Vd och 

ledningsgrupp. Implementeringsprocessen av strategiska beslut som fattas i bolagen sker 

genom att en relevant typ av marknadsundersökning genomförs. Sedan presenterar Vd för 

respektive bolag förslaget på beslutet för företagsledningen och ägaren genom att framföra sitt 

förslag till moderbolaget. Om beslutet godkänns på koncernnivå diskuterar respektive bolags 

ledningsgrupp igenom beslutet och sedan kommuniceras det nedåt i organisationen. Om det 

strategiska beslutet kommer från ägaren och moderbolaget fattas beslutet på den högsta nivån, 

det vill säga ägare och styrelse, och sedan får Vd för respektive bolag information om och 

förhållningsregler för beslutet. Sedan diskuteras beslutet igenom i ledningsgrupperna och 

verkställandet sker genom organisationsplanen. Beslutsprocessen och implementerings-

processen för strategiska beslut är densamma, det vill säga processerna följer 

organisationsschemat. Sedan kan det enligt ledningschef A2 vid implementeringen av en del 

beslut, både för att kunna fatta och implementera dem, behöva involveras specifika 

kompetenser i ett tidigare skede än vad organisationsschemat visar. 

I Företag A kommuniceras strategiska beslut ut i företaget genom hierarkin och 

organisationsschemat. Vid större strategiska beslut innebär det att informationen förmedlas 

från styrelsen och koncern-vd till Vd i respektive bolag och ledningsgrupper, vidare till 

avdelningschefer och därefter berörda medarbetare. Strategiska beslut kommuniceras förutom 

genom hierarkin till exempel via intranätet, mail, koncerntidning, avdelningsmöten, dagliga 

styrningsmöten samt varje bolags nyhetsblad. Det finns en mötesstruktur fastlagd i företaget 

som innefattar styrelsemöten, kreditmöten och Vd-möten i koncernen. Det finns också olika 

råd i företaget där strategiska beslut gemensamt över alla bolag ska fattas och förmedlas från 

råden till ledningsgrupperna och vidare ner i organisationen. Om de strategiska besluten fattas 

i strategirådet kommuniceras de ut via Vd i respektive bolag och fattas beslutet i 

ledningsgrupperna är det respektive linjechef som för ut det i organisationen. Företag A 

arbetar som tidigare nämnts mycket utifrån en mötesstruktur för att förmedla strategiska 

beslut och involvera medarbetare. Mellanchef A5 menar att den hierarkiska strukturen för 

kommunikationen innebär att informationen ibland går igenom många olika filter vilket kan 

öka risken för att egna tankar läggs till. Det är vid sådana situationer som tillit blir viktig 

vilket gör att relevansen av att hitta rätt medarbetare är mycket betydelsefull. Då vi anser att 

det är rimligt att anta att kommunikationen mellan anställda på olika nivåer i företag är en 



87 
 

effekt av att det finns tillit går det, eftersom det verkar finnas omfattande kommunikation och 

kommunikationskanaler för strategiska beslut, att anta att tillit existerar i Företag A. 

Ledningschef A4 räknar med att han är med och fattar de strategiska besluten. Annars 

förväntar han sig att koncern-vd eller ägare informerar om besluten. Mellancheferna får 

information om strategiska beslut som har fattats på koncernnivå av sin respektive Vd på 

ledningsmötena. Både ledningschefer och mellanchefer får även chansen att få sina åsikter 

framförda och får information om strategiska beslut genom styrelsemötena för respektive 

bolag. Både Napoli (2012) och Carney (2005) antyder att ägaren i familjeföretag är 

kontrollerande. Förutom att uttala sig om graden av auktoritet i företaget som handlar om hur 

mycket inflytande ägarna har går det också att omvänt resonera kring om anställda får vara 

med och påverka de strategiska besluten. Eftersom samtliga respondenter upplever att de har 

möjlighet till att i alla fall föra fram sin åsikt angående de flesta besluten som fattas skulle det 

kunna vara så att auktoriteten dämpas en aning då ägarna i alla fall verkar lyssna på sina 

anställda. Men då det ändå är ägarna som i slutändan fattar besluten menar vi ändå att 

auktoriteten är stark. Det är inte konstigt att ägaren fattar besluten i familjeföretag, för samma 

princip gäller i börsbolag där det istället är styrelsen som fattar besluten.    

5.1.3 Organisation 

Strukturell avlastning 

Organisationen kring implementeringen av strategiska beslut består, när det gäller sådana 

beslut som fattas i respektive bolag i koncernen, av ledningsgruppen och de personer i den 

övriga organisationen som är direkt inblandade. Ledningsgruppen planerar verkställandet av 

beslutet och sedan går det nedåt till coacherna och därefter medarbetarna. Samtliga 

respondenter framhåller att organisationens uppbyggnad inte skiljer sig mellan olika beslut 

oavsett om de kommer uppifrån ägarna/moderbolaget eller fattas i ledningsgrupperna. Som 

tidigare nämnts så finns det en hierarkisk struktur i företaget som utgår från 

organisationsschemat som följs uppifrån och ned vid implementeringen av samtliga beslut. 

Ibland verkställs implementeringen genom projekt. Ledningschef A1 ger som exempel att de 

emellanåt samlar ihop en grupp människor som får till uppgift att när ett beslut ska 

implementeras ta fram ett förslag på hur företaget ska göra detta. Ägare A menar att det alltid 

är något projekt på gång som kan bestå av ett fåtal eller flera personer. Strukturell avlastning 

innebär enligt Miller (1997) att organisationsstrukturen ska underlätta implementeringen av 

strategiska beslut. Miller et al (2004) anser att strukturell avlastning kan uppnås genom att 

bilda speciella projektgrupper. Företag A beskriver att det inträffar att strategiska beslut 
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verkställs genom projekt, men det vanligaste sättet att implementera strategsiska beslut menar 

de är genom att följa organisationsschemat. Vid stora strategiska beslut innebär det uppifrån 

ägarna och styrelsen och nedåt i organisationen eftersom det är där besluten fattas. Vid mindre 

strategiska beslut i respektive bolag finns det ledningsgrupper som fattar besluten men de 

stämmer också av besluten med respektive bolagsstyrelse eller moderbolaget. Företag A 

menar att det finns en hierarkisk struktur i företaget som utgår från organisationsschemat som 

följs uppifrån och ned vid implementeringen av samtliga beslut. Utifrån informationen kring 

hur organisationen är uppbyggd vid implementering av strategiska beslut konstaterar vi att det 

förutom projekt som Miller et al (2004) förespråkar för en lyckad implementering oftast 

fungerar bra att implementera utifrån den vanliga hierarkin. Det behöver således inte vara 

någon drastisk förändring av organisationsstrukturen, ibland ingen alls, för att den ska anses 

vara till fördel för implementeringsprocessen. 

Tillgång till resurser 

Det har framhållits att det oftast är så att beslut som tar kort tid att implementera är fattade av 

ledningsgruppen medan beslut som tar lång tid att implementera har fattats av moderbolaget. 

Exempel på beslut som enligt respondenterna har tagit längre tid gäller företagskultur, 

hemsida, grafisk profil, ny IT-plattform, nya lagersystemet, ekonomisystem och 

ombyggnationer. Gällande det nya lagersystemet anser dock Mellanchef A4 att 

implementeringen tog kort tid, cirka tre till fyra månader, men att det tog lång tid att fatta 

beslutet bland annat på grund av att det behövdes förhandlingar med generalagenten. Vid 

ombyggnationer tar det längre tid att fatta beslutet eftersom det är ägarna som bestämmer var 

investeringar ska ske. Däremot tycker Ledningschef A1 att själva implementeringen av beslut 

kring ombyggnationer efter att beslutet har fattats sker fort. En orsak till varför det tar lång tid 

att fatta en del strategiska beslut kan till exempel bero på, externa faktorer, händelser i 

omvärlden som företaget inte kan påverka. Ledningschef A2 menar att strategiska beslut som 

moderbolaget är inblandade i tar längre tid eftersom de är större strategiska beslut. I 

implementeringen av exempelvis hemsidan och den grafiska profilen var det även externa 

parter inblandade. Ytterligare en orsak till varför stora strategiska beslut tar längre tid att 

implementera är för att besluten även ska diskuteras på exempelvis Vd-möten. Trots att en del 

av cheferna konstaterar att det behövs stor eftertanke för många strategiska beslut är det 

många som är överens om att det ändå tar alldeles för lång tid att implementera vissa beslut. 

Mellanchef A1 anser dock att verkställandet av beslutet och att få det att genomsyra hela 

organisationen tar längre tid än själva beslutsfattandet. Ägare A tycker också i motsats till de 
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flesta cheferna att besluten går snabbt att fatta, men att implementeringen många gånger tar 

för lång tid. Ägare A upplever att upphandlingar och förhandlingar kan ta väldigt lång tid. 

Från det att beslutet har fattats och personalen också har fått sina röster hörda tills exempelvis 

en byggnation påbörjas kan implementeringsprocessen gå långsamt, men beslutet är då sedan 

länge redan fattat.          

Miller (1997) anser att tillgång till resurser handlar om att det ska finnas tillräckligt med 

finansiering, tid och personal vilket innefattar att personalen dessutom har den rätta 

kompetensen för att utföra aktiviteter kopplade till implementeringsprocessen. Att säkerställa 

anställdas kompetens till att delta i implementeringsprocessen menar de flesta cheferna sker 

genom att chefer i företaget känner sina anställda och vet vad de kan. Undantaget är en 

mellanchef i Företag A som lägger upp kompetensprofiler på sina underställda medarbetare. 

Kompetens kan antas vara svårt att mäta vilket skulle kunna förklara att de flesta 

respondenterna svarade att företaget vet vilken kompetens de anställda har. Att upprätta 

kompetensprofiler är något som kan antas vara väldigt tidskrävande vilket innebär att 

cheferna måste göra en avvägning om resurserna för detta finns, kostnad mot nytta.  

Då större strategiska beslut som fattas av ägarna och moderbolaget i Företag A verkar ta 

längre tid att implementera än mindre strategiska beslut som får fattas av ledningsgrupperna i 

respektive bolag går det att reflektera över varför det är på det sättet. På grund av beslutets 

omfattning kan det krävas mer resurser än för mindre beslut av mindre storlek. Beslut av ett 

större omfång innefattar mer personal och det krävs mer tid då tjänster utifrån med externa 

parter kan tänkas behövas och då förhandlingar kan bli långdragna. När det kommer till 

finansieringen för det strategiska beslutet antar vi att beslutet inte fattas om ägarna inte är 

beredda att satsa det kapital som behövs för att genomföra förändringen. Därför bör tillgång 

till resurser inte vara något problem vid implementeringen. Det fattas både stora och små 

beslut i företaget som tar både kort och lång tid att implementera. Ägare A menar dock att 

beslutet går fort att fatta men att det är implementeringen som tar lång tid, då till exempel 

förhandlingar ingår i verkställandet av beslutet. Det förefaller finnas olika syn på när beslutet 

har fattats och när implementeringen börjar mellan cheferna och ägarna. Detta kanske beror 

på att cheferna inte har insyn i beslutsfattarprocessen, vilket kan anses vara naturligt i ett 

familjeföretag då ägaren har en fullmakt att besluta och det är ägarens kapital som investeras. 
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Ansvarsfördelning 

Då ett strategiskt beslut har fattats av ägare och styrelse ligger ansvaret för att få det 

genomfört på Vd:n för koncernen. Ansvarsfördelningen vid implementeringen av strategiska 

beslut är enligt organisationsschemat ledningsgrupper och coacher. Det är enligt Ledningschef 

A2 alltid någon som blir ansvarig för beslutet som tas och ska se till att genomdriva 

implementeringen. Om beslutet implementeras genom ett projekt får någon eller några alltid 

uppdraget och ansvaret att ta fram en handlingsplan. Det är enligt Ledningschef A1 viktigt att 

det finns någon som är ansvarig och att det finns ett klardatum för det som ska göras då det 

gäller att få alla involverade så att de känner ett ansvar och vilja att göra förbättringar. Ägare 

A menar att det är de anställda som har rätt kompetens och som är bäst lämpade som ska 

verkställa beslutet.    

 

Hrebiniak (2006) menar att en otydlig ansvarsfördelning kan göra att organisationen 

misslyckas att integrera det strategiska beslutet mellan olika avdelningar eftersom individer 

inte delar med sig av viktig information, medan Brenes et al (2007) påpekar att en tydlig 

ansvarsfördelning är positiv för implementeringsprocessen. Det torde således vara önskvärt 

med en tydlig ansvarsfördelning. Då Företag A oftast implementerar strategiska beslut via 

företagshierarkin eller organisationsschemat och det utifrån respondenterna framgår att det 

alltid är någon som blir ytterst ansvarig för verkställandet går det att påstå att det finns en 

tydlig ansvarsfördelning. Om beslutet implementeras genom ett projekt sätts en skräddarsydd 

grupp ihop och det antas då också vara mycket tydligt hur ansvarsfördelningen är fördelad. 

Dock behövs det olika kompetenser beroende på beslutets innehåll och därför går det inte att 

generalisera en ansvarsfördelning för implementeringsprocessen och därmed inte beskriva den 

mer detaljerat. Brenes et al (2007) menar att välja ut och att alliera företags mänskliga 

resurser med det strategiska beslutet ska göras med omtanke för om företaget inte lyckas att 

delegera ansvar för implementeringen till rätt personer finns det risk för att implementeringen 

misslyckas. En tydlig och korrekt ansvarsfördelning är enligt Brenes et al (2007) och 

Hrebiniak (2006) viktig för en lyckad implementering vilket Företag A kan hävdas ha 

eftersom att de vid implementering av större strategiska beslut använder projekt och 

specialanpassade arbetsgrupper och i övrigt följer företagshierarkin och tillämpar personalens 

befogenhetsbeskrivningar.       
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Kulturell mottaglighet 

Förändringar behandlas enligt Ägare A ofta i projekt där de anställda får komma med idéer 

och förslag. Att vara lyhörd mot sina anställda är något som prioriteras vid förändringar.  

Förändringar ses ofta som något jobbigt för människor som är inblandade eftersom de är vana 

att göra på ett visst sätt som har fungerat bra hittills vilket gör att de vill fortsätta som tidigare. 

Förändringar måste dock ske för att företaget ska kunna utvecklas. En gemensam åsikt från 

samtliga respondenter är att förändringar som direkt berör personalen, till exempel arbetstider, 

oftast är svårare att genomföra. Men att hantera förändring är något som företaget ständigt 

måste arbeta med eftersom förändringsarbetet i Företag A numera är en rutinprocess. De 

flesta cheferna menar att företaget måste förändras i en snabbare takt än vad det gör idag.  

”Moderbolaget…är inte riktigt med i samma takt som vi vill. Det tar för lång tid!” 

(Ledningschef, A2) 

Mellanchef A3 framhåller att det pågår mycket förändringar i företaget just nu och att 

förändringsobenägenheten hos anställda är ganska stor. Många i personalen är positiva till 

förändringar så länge det inte påverkar dem. Förändring uppfattas trots detta överlag som 

ganska positivt då majoriten av de anställda i företaget vill framåt, men i en organisation som 

länge har arbetat på ett visst sätt är det lätt att fastna i gamla mönster. Familjemedlem A anser 

också att alla människor är lite rädda för förändring vilket gör att inställningen till förändring i 

företaget inte är exceptionell. 

Ägare A ser förändringar som en följd av att de yttre förutsättningarna har förändrats. Vidare 

framhåller de att förändringar måste innebära fördelar för de anställda för att de ska ske på ett 

varaktigt sätt. Svårigheten med förbättringar är att förmedla dem. Ledningschef A2 tror att 

ägarnas inställning till förändring till viss del speglas genom moderbolaget. Ägarnas 

inställning till förändring uppfattas av de flesta cheferna inte som något stort problem då de 

anställda i bolaget får sina röster hörda. Mellanchef A4 framhåller vidare ägarnas inställning 

till förändring som en generationsfråga. Ägarna är äldre och har mer erfarenhet och ibland ser 

cheferna saker på andra sätt än ägarna. Sälj- och kundbeteende är ett område som flera chefer 

anser sig vara bättre insatta i och det är inte så lätt att få med företaget och ägarna. Dock 

påpekar en del chefer också att de är väldigt impulsiva så det är bra att någon stoppar.  
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”De äldre i företaget kan stoppa en idé, men det behöver inte vara dåligt eftersom jag är 

impulsiv och vill fort framåt. De har ofta rätt i slutändan….man måste också lyssna.” 

(Mellanchef, A4)  

Som tidigare nämnts tycker många att förändringar ofta sker alldeles för långsamt. Handlar 

det om stora ekonomiska investeringar finns det förståelse för att besluten och förändringen 

kan ta längre tid men de mindre förändringarna som inte är lika ekonomiskt betydande skulle 

kunna gå snabbare. Familjemedlem A framhåller dock att ägarna är mycket väl medvetna om 

att företaget måste utvecklas då det ställs krav både från generalagenter och från marknaden. 

Enligt Miller (1997) krävs det att företaget formar om invanda företagsnormer och sätt att 

arbeta så att organisationskulturen speglar en acceptans av risk och förändring när ett 

strategiskt beslut ska implementeras. Förändringsbenägenheten i familjeföretag är därför 

intressant att resonera kring.  Ett flertal respondenter i Företag A framhåller att 

organisationens förändringsbenägenhet och ambition att förändra är hög. Däremot finns det 

alltid motstånd till förändringar. I familjeföretag kan en orsak till anställdas ovilja att förändra 

vara att det i en organisation som länge har arbetat på ett visst sätt är lätt att fastna i gamla 

mönster. Att anställda tenderar att arbeta länge i företaget samt att personalomsättningen är 

låg skulle också kunna bidra till människors ovilja att förändra då personalen vill göra som de 

alltid har gjort. Men att anställda tenderar att jobba länge i familjeföretag kan enligt Miller et 

al (2004) innebära att det enklare kan skapas en organisationskultur där det finns en 

gemensam förståelse, engagemang till företagets framtid och en tro på företagets långsiktiga 

fortlevnad. De menar vidare att en förändring i en sådan organisationskulur ses som en 

framgång för företaget, inte ett hot.  

Det skulle kunna hävdas att anställda för att kunna se förändring som en framgång måste 

förstå helheten, att en förändring kanske görs för att det är bra för hela koncernen. De 

anställda kan således inte bara tänka på vad som verkar vara bäst för sitt bolag, vilket 

förefaller vara svårt för personer med ledande befattningar i respektive bolag och därmed 

ännu svårare för resterande medarbetare.  Att ägaren i familjeföretag som Johansson och 

Lewin (1992) menar har en ovilja att förändra har vi inte funnit något stöd för i fallföretagen. 

Däremot har det uppmärksammats att bolagen i Företag A kan uppfatta det som att ägaren har 

låg förändringsbenägenhet då de anser att investeringar och förändringar som behöver 

genomföras i deras bolag inte blir av. Det som är mer troligt än påståendet att ägare i 
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familjeföretaget har en ovilja att förändra är att respondenter i dotterbolagen har svårt för att 

se helheten i koncernen.   

Flexibilitet 

Ägare A anser att implementeringsprocessen måste vara anpassningsbar för att företaget ska 

fungera. Implementeringsprocessen anses enligt de flesta cheferna vara anpassningsbar för 

förändrade förutsättningar. De måste backa tillbaka göra om och göra rätt om beslutet visar 

sig bli fel. Det anses vara viktigt att ha insyn i och kontrollera implementeringsprocessen 

eftersom de anställda som har ålagts en viss uppgift kanske inte märker om de gör fel då de 

inte ser helheten utan endast genomför sin del av implementeringen. Det anses även vara 

viktigt att under implementeringen lyssna på medarbetarna då de ibland kan komma på 

lösningar som är bättre än ledningsguppens. Mellanchef A3 menar att 

implementeringsprocessen automatiskt blir anpassningsbar eftersom organisationen har en 

uppbyggnad med ledningsgrupp, coacher, medarbetare och kommunikationsflöden som går 

både uppifrån och ner och nedifrån och upp i organisationen. Mellanchef A1 tror däremot inte 

att en förändring i implementeringsprocessen vid kris skulle kunna genomföras speciellt 

snabbt eftersom den först ska behandlas i moderbolaget för att sedan förmedlas ut till 

respektive bolag och tillbaka till moderbolaget, vilket tar lång tid.  

Några respondenter, till exempel Ledningschef A3, Mellanchef A1 och Mellanchef A6, 

skiljde sig från mängden då de menar att implementeringsprocessen inte är anpassningsbar för 

förändrade förutsättningar. Förklaringen till det är att implementeringsprocessen nästan alltid 

sker på samma sätt och då företaget anses ha en beslutsprocess där väldigt många ska få tycka 

är det väldigt jobbigt att backa. Med tanke på det ekonomiska tillståndet i samhället idag 

skulle Företag A om det hade varit ett börsbolag förmodligen inte fortsätta med 

investeringsprocessen på grund av avkastningskrav. Men eftersom Företag A är ett 

familjeföretag har de ett mer långsiktigt perspektiv vilket medför att de inte har kravet på 

avkastning just nu och därför kan vara mer långsiktiga i investeringsprojekt. Ledningschef A4 

menar utifrån detta att implementeringsprocessen är anpassningsbar då den kan fortsätta trots 

yttre förutsättningar. Men samtidigt anser han att när beslutet är fattat ska inte 

implementeringsprocessen kunna förändras. Han menar att om implementeringsprocessen 

behöver förändras måste det fattas ett nytt beslut från de ursprungliga beslutsfattarna.  

Flexibilitet i den meningen att implementeringsprocessen ska vara anpassningsbar för 

förändrade förutsättningar och att det är nödvändigt för att upprätthålla företagets prestation 
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(Dunford et al., 2013; Miller, 1997) kan eftersom de flesta respondenterna anser att det finns 

sägas existera i företaget. Dock har många svarat att flexibilitet måste finnas vilket inte 

behöver betyda att det finns. Därför är det svårt att uttala sig om faktorn flexibilitet i Företag 

A. Det är också svårt att uttala sig om flexibiliteten i implementeringsprocessen utan att gå in 

på specifika exempel av strategiska beslut. Även om flera respondenter tycker att 

implementeringsprocessen är flexibel påpekar andra att den inte är det. De uttrycker sig till 

och med så att de verkligen hoppas att den inte är det. Även om det var ett oväntat svar 

indikerar det att implementeringsprocessens flexibilitet i alla fall framträder på rätt sätt, det 

vill säga för att lyckas med implementeringen och inte för att anställda ska kunna justera 

processen hur som helst.   

5.1.4 Människor 

Stöd och maktstruktur 

Då ledningsgruppen fattar beslut så är personerna som ingår i ledningsgruppen, Vd och 

mellanchefer, involverade i verkställandet av beslutet under hela processen. Fattas beslutet på 

en högre nivå får ledningschefer information om beslutet på möten där samtliga bolags 

ledningsgrupper finns representerade. Implementeringen av beslut på koncernnivå lämnas 

över till respektive ledningsgrupp och därefter till underliggande chefer. 

Det finns skilda uppfattningar om hur insatta moderbolaget är vid implementeringen av 

strategiska beslut. Mellanchef A2 menar att moderbolaget är väl insatta och om det uppstår 

betänkligheter är det bara att höra av sig till moderbolaget och prata med någon som var med 

från starten och fattade beslutet. Mellanchef A1 som är verksam i samma bolag som 

Mellanchef A2 framhäver även han att beslutsfattarna ofta är närvarande men när det gäller 

beslut från högre nivåer, moderbolagsnivå, upplever han ibland att det inte är riktigt 

engagerade och följer processen. 

”Beslutsfattarna måste vara närvarande för att det ska finnas någon trovärdighet i beslutet.” 

     (Mellanchef, A1) 

En orsak till varför beslutsfattare från moderbolaget inte känns särskilt närvarande är för att 

chefer från moderbolaget sällan syns ute i den operativa verksamheten. Det är därför inte 

särskilt häpnadsväckande att ett flertal respondenter påpekar att parter från koncernnivå 

endast är involverade vid uppföljning. Mellanchef A4 framhåller att moderbolaget kräver 

avrapporteringar. Han menar att moderbolaget följer upp processen och ser till att de får 
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avkastning på kapitalet de investerat. Vidare understryker han att personer som sitter i 

koncernens ledningsgrupp borde vara mer involverade, de behöver inte vara drivande men de 

ska visa stöttning vilket inte alltid är fallet. Familjemedlem A menar även han att hur 

involverade beslutsfattarna är i implementeringsprocessen varierar.  

”Från moderbolagets sida skulle man kanske kunna vara lite mer synlig och visa ett större 

engagemang.” 

     (Familjemedlem, A) 

Hrebiniak (2006) menar att om beslutet inte får stöd av anställda är det ett hot mot en lyckad 

implementering. Det är enligt Miller (1997) viktigt att de parter som har fattat och godkänt 

beslutet, beslutsfattarna, fortsätter att stödja beslutet. Detta menar hon att de skulle kunna göra 

genom involvering och fortsatt intresse vilket kan leda till att beslutet håller sig på rätt väg 

genom hela implementeringsprocessen. I Företag A upplevs det som att beslutsfattarna vid de 

strategiska beslut som fattas i ledningsgrupperna är involverade i implementeringsprocessen 

medan det finns skilda åsikter kring hur engagerade beslutsfattarna från moderbolaget är i 

implementeringen. Vissa respondenter menar att moderbolaget är väl insatta i 

implementeringen och att det om funderingar uppstår går att vända sig dit. Andra menar att 

moderbolagets involvering i implementeringsprocessen mer handlar om uppföljning samt att 

beslutsfattarna från moderbolaget inte är så närvarande. Detta skulle dock inte behöva vara 

negativt då vi får uppfattningen av att många tycker det fungerar bra med att ansvaret för 

implementeringen delegeras till respektive bolag då det precis som vid beslut som fattas av 

ledningsgrupperna blir de som är involverade direkt i implementeringen. Men det är nog 

betydelsefullt att också uppmärksamma att cheferna anser att det är viktigt att moderbolaget 

känns närvarande i bolagen så att anställda känner av att det finns stöd för implementeringen 

av beslut och inte bara resultatet. Det kan antas att en implementeringsprocess inte alltid 

genomförs i en rak linje och följer den ursprungliga planen. Det är framförallt vid avvikelser 

från planen som det går att anta att stöd och närvaro från moderbolaget som mest behövs. Då 

Familjemedlem A själv anser att moderbolaget tydligare skulle kunna visa ett större 

engagemang och cheferna uppfattar det som att moderbolaget inte visar intresse är nog stödet 

från beslutsfattarna i moderbolaget något bristfälligt. Stödet för beslutet från 

ledningsgrupperna framstår dock som mycket påtaglig.      
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Att inte känna stöd från högre nivåer i företaget skulle kunna vara en orsak till varför 

individer i företaget utövar motstånd till förändring. Ett flertal respondenter tycker inte att 

motstånd hanteras bra i företaget. Motstånd upplevs kunna hanteras mer effektivt genom att 

vara tydlig med att oavsett hur länge en anställd har haft sin position i företaget så är det inte 

acceptabelt att stå emot förändring om det strategiska beslutet från koncernen och 

ledningsgruppen redan är fattat. Mellanchef A3 påpekar att motstånd är en av företagets 

största utmaningar då medarbetare i företaget är positiva till förändring men bara så länge det 

inte berör dem. I företaget finns det många informella ledare som influerar andra anställda, ju 

större bolaget är desto fler informella ledare finns det.  

”För att hantera motstånd gäller det att identifiera vilka som är motståndare och involvera 

dem i processen.” 

     (Ledningschef, A1) 

Ett flertal respondenter menar att motstånd är något som företaget måste förvänta sig när 

större strategiska beslut ska implementeras. För att hantera motstånd framhålls ärlighet som 

en av de viktigaste egenskaperna. Det gäller att gå till botten med problemet och diskutera 

fram vad det är som inte fungerar. Har ett beslut fattats på moderbolagsnivå betraktas det som 

genomtänkt och kommer inte dras tillbaka men däremot kanske beslutsfattarna måste justera 

hur verkställandet av beslutet ska genomföras och bidra med mer resurser i form av till 

exempel utbildning. 

Förutom beslutsfattarnas stöd behövs det enligt Miller (1997) också stöd från de parter som 

har fått uppgiften att implementera beslutet eller förändringen samt andra parter som har 

tillräckligt inflytande för att kunna skapa problem för att lyckas med implementeringen. I 

Företag A påpekar flera respondenter att motstånd är något som företaget måste förvänta sig 

när större strategiska beslut ska implementeras. De anser att motstånd inte hanteras på ett bra 

sätt men samtidigt framhålls ärlighet som en av de viktigaste aspekterna vid hanteringen.  

”Vid motstånd till förändring tror jag vi mer hänvisar till hierarkin. Vi har bestämt att det ska 

vara så, ifrågasätt inte. ” 

(Ledningschef, A4) 

Forslund (2009) menar att för att lyckas med en organisatorisk förändring krävs det att 

individerna i organisationen upplever ett förändringsbehov samt att förändringen kan 
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motiveras. Utifrån citatet från Ledningschef A4 ovan framstår det som att strategiska beslut 

inte motiveras särskilt bra vilket kan vara en betydande anledning till att motstånd uppstår och 

att stöd från anställda uteblir. Balogun & Hope Hailey (2004) anser att förändringsprocesser 

misslyckas då de inte är tillräckligt genomtänka och personalen inte förbereds på 

förändringen. Detta innebär att de strategiska besluten som genomförs måste vara väl 

genomtänkta och att det är otroligt viktigt att företaget innan implementeringen förbereder 

anställda mer på vad beslutet innebär både för företaget och för de anställda. Enligt 

respondenterna förekommer det i Företag A många informella ledare som influerar andra 

anställda. Informella ledare är personer som andra anställda lyssnar och litar på vilket gör att 

företaget för en lyckad implementering av det strategiska beslutet bör veta vilka de informella 

ledarna är eftersom det är de som är nyckeln till stöd från andra anställda. Det verkar utifrån 

respondenterna som att de informella ledarna är identifierade i Företag A vilket skulle kunna 

innebära större stöd. Samtidigt motiveras inte implementering av strategiska beslut tillräckligt 

vilket gör att anställdas stöd blir sämre. Frågan är vilket, de informella ledarna eller 

motivering, som är den starkaste faktorn. Samtliga respondenter är i alla fall överens om att 

det inte helt går att undvika motstånd till förändringar.        

Erfarenhet 

Majoriteten av respondenterna har arbetat på andra företag innan de började arbeta på Företag 

A. Att de har arbetslivserfarenhet upplever samtliga som positivt. Även om den övervägande 

delen inte har varit med och genomfört några stora förändringar på tidigare arbetsplatser så 

har de ändå upplevt att de kan ta med sig sina tidigare erfarenheter och därmed få en ökad 

förståelse för varför förändringar bör genomföras. Det understryks att varje gång ett beslut 

implementeras så lär man av sina misstag och det blir därmed lättare att upprätta tidsplaner 

och processer ju fler gånger som man gjort det. Erfarenheter från tidigare arbeten som 

respondenterna säger sig haft nytta av handlar bland annat om ledarskapsfrågor, 

kapitalanvändning och teknikaliteter.  Mellanchef A2 har exempelvis jobbat på ett stort 

tjänsteföretag som teknikchef innan han började arbeta på Företag A, där var han med om att 

byta underhållssystem vilket han även fått uppleva på sin nuvarande arbetsplats. Att han 

genomgått samma procedur tidigare tror han ger en ökad förståelse för processen. Mellanchef 

A1 har en annan bakgrund då han tidigare bedrivit egen firma och arbetat som anställd i ett 

litet familjeföretag. Han framhåller att han genom att driva eget lärde sig att värdera kostnader 

och familjeföretaget som han tidigare arbetet i var nära förknippat med den gren av 

fordonsbranschen som han arbetar i idag. Utan tidigare erfarenhet kan det vara svårare att 



98 
 

genomföra ett projekt, men det behöver inte vara det. Företaget framhålls av ett flertal 

respondenter som duktiga på att motivera sina medarbetare att prestera och att ge dem nya 

utmaningar. Men som i samhället i stort så finns det även i företaget olika preferenser och 

personligheter där vissa individer söker mer utmaning medan andra är mer försiktiga. 

 

Miller et al (2004) anser att strategiska beslut kan implementeras enklare om företaget redan 

har genomfört en liknande strategisk förändring tidigare. Den tidigare erfarenheten och 

kunskapen bidrar till att personer i implementeringsprocessen i stor utsträckning redan har 

klart för sig vad som måste göras. Han menar också att de kan göra en mer korrekt 

uppskattning av hur lång tid olika moment kommer att ta och hur mycket personal som 

behövs för implementeringen. I Företag A framkommer det att många chefer anser att de när 

ett strategiskt beslut har implementerats lär sig av sina misstag och tar med sig de bra sakerna 

vidare till nästa implementeringsprocess. Precis som Miller et al (2004) tycker respondenterna 

att det med tidigare erfarenhet av implementering av strategiska beslut rent allmänt, behöver 

alltså inte vara en specifik typ av beslut, blir lättare att upprätta korrekta tidsplaner. I Företag 

A får vi dock känslan av att det inte är detaljerna i en implementeringsprocess som 

individerna tar med sig till framtida processer utan mest sådant som handlar om chefernas 

beteende.  

Som nämnts ovan är ledarskap något som uppmärksammas från verkställandet av tidigare 

strategiska beslut. Ett bra ledarskap skulle kunna bidra till att implementeringsprocessen 

underlättas genom att medarbetare ger stöd åt och underlättar det strategiska beslutet. Som 

Miller et al (2004) menar verkar det, i och med att ledarskap anses vara viktigt i Företag A för 

implementeringen av strategiska beslut, som att tidigare erfarenhet av förändringen kan leda 

till en känsla av trygghet och att det strategiska beslutet då har lättare för att få stöd genom 

hela implementeringen. Tidigare erfarenhet av implementering av strategiska beslut kan 

således sägas förekomma bland cheferna men det som de har mest nytta av i framtiden är 

deras beteende som kan påverka andra anställdas beteende i implementeringsprocessen.          

5.1.5 Strategi 

Strategi 

Ägare A och Familjemedlem A anser att de strategiska beslut som fattas i företaget stämmer 

överens med företagets värderingar. Undantaget skulle enligt Ägare A vara om regler i 

samhället och nya lagar gör att vissa beslut inte kan fattas helt enligt företagets värderingar. 

Hrebiniak (2006) anser att det är viktigt att ha en sund strategi eftersom en dålig och vag 
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strategi kraftigt begränsar ansträngningarna till att implementera och att förekomsten av en 

strategi är nödvändigt för att en implementeringsprocess ska initieras. Då en sund strategi i 

denna studie innebär att det strategiska beslutet stämmer överens med företagets värderingar 

och Ägare samt familjemedlem i Företag A tycker att besluten som fattas gör det framstår det 

som att en sund strategi föreligger. Men å andra sidan är detta en faktor som skulle behöva 

undersökas mer i detalj genom att till exempel fördjupa sig i några specifika strategiska beslut 

och försöka observera ifall dessa är förenliga med företagets värderingar. Vi kan inte endast 

utifrån Ägare och familjemedlemmens uttalanden dra slutsatsen att det finns en sund strategi 

för de strategiska besluten och därmed kan vi inte heller påstå att det skulle vara så i Företag 

A. Däremot kan vi anta att det i alla fall finns en strategi för alla strategiska beslut som fattas.   

Mål och riktlinjer 

Många av respondenterna anser inte att det finns tydliga riktlinjer för hur implementering av 

strategiskt beslut ska gå till. De som fattar beslutet måste dock se till att det finns ett syfte och 

ett mål för det strategiska beslutet samt att en tidsplan upprättas. Ledningschef A1 upplever 

att det finns riktlinjer till exempel för hur upphandlingar ska gå till innan det strategiska 

beslutet har fattats, men inte för hur implementeringen av beslut ska gå till.  Ägare A menar 

att det inte finns tydliga och nedskrivna riktlinjer eftersom implementeringen av olika beslut 

kräver olika kompetenser. Besluten ska genomföras av de som är mest lämpliga att genomföra 

dem. Ledningschef A4 påpekar dock att det finns riktlinjer för både beslutsfattande och 

implementering i företagets leanprocess, men att företaget inte använder sig av dem i den 

utsträckning som de borde göra.  

Det är upp till varje bolag inom koncernen att bestämma hur beslut ska implementeras men 

för mer omfattande strategiska beslut som påverkar hela koncernen anses det finnas tydliga 

riktlinjer. Mellanchef A4 och Mellanchef A3 tycker till skillnad från de flesta andra att det 

finns tydliga riktlinjer för implementeringen av strategiska beslut. Enligt Mellanchef A4 finns 

det en mål- och instruktionsmapp i företagets datasystem där riktlinjer och policys är 

nedskrivna. Men det är inte säkert att anställda följer dem och det förefaller vara först när 

någonting går fel som instruktionsboken används. Det är olika riktlinjer för olika beslut, men 

svårigheten menar han är att hitta rätt personer för att driva igenom implementeringen av det 

strategiska beslutet. Mellanchef A4 tror dock inte att alla anställda är medvetna om 

instruktionspärmens existens. Mellanchef A3 anser att det finns tydliga riktlinjer eftersom de 

har ett informationsflöde, som följer organisationsschemat, som går både från toppen och ner 

samt från botten och upp. Då de stora strategiska besluten finns med i affärsplanen för 
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respektive bolag anser han att det finns detaljerade riktlinjer där.  En nittiodagars 

handlingsplan har även införts för samtliga anställda i bolaget så att de vet vad som ska göras 

och hur det ska genomföras. Ledningschef A5 menar att affärsplanerna som finns för 

koncernen och respektive bolag ska betraktas som riktlinjer för implementeringen av 

strategiska beslut.    

Enligt Hrebiniak (2006) underlättar tydliga riktlinjer genomförandet av strategiska beslut och 

risken för att anställda agerar och fattar beslut som de tror är bra men som egentligen avviker 

från strategin minskar. Miller (1997) menar vidare att om målet är tydligt specificerat hjälper 

det till att styra upp implementeringsprocessens fokus och riktning. I Företag A upplever de 

flesta respondenterna att det inte finns tydliga riktlinjer för implementeringen av strategiska 

beslut men det framhålls att det måste finnas ett mål och syfte med beslutet. Detta skulle i 

enlighet med Millers (1997) resonemang innebära att implementeringsprocessens fokus och 

riktning ändå är tydligt i Företag A. Målet och syftet skulle också kunna indikera att det i 

företaget finns en tydlig vision om vad en lyckad implementering kommer att leda till (Miller, 

1997). Det kan konstateras att det finns olika syn bland respondenterna på vad som är 

riktlinjer för strategiska beslut. Då till exempel Ledningschef A5 menar att affärsplanerna ska 

betraktas som riktlinjer är det nog något som tydligare behöver framföras till övriga chefer. 

Sammanfattningsvis antar vi att det finns ett tydligt mål med strategiska beslut som fattas men 

inte lika tydliga riktlinjer.     

Rationellt beteende 

Övergripande beslut som berör samtliga bolag i hela koncernen fattas av ägarna och styrelsen. 

De som utgör koncernstyrelsen är de två ägarna, en extern part, förutom ägarna ytterligare en 

familjemedlem, koncern Vd och två stycken fackliga representanter.  I styrelsen har ägarna 

sista ordet. Strategirådet är ett viktigt organ och diskussionen mellan moderbolag och ägare är 

avgörande vid fattandet av strategiska beslut. Beslut som berör hela koncernen fattas i 

strategirådet, på Vd-möten och på styrelsemöten. Strategiska beslut av större dignitet som inte 

påverkar andra bolag tas upp på dotterbolagets respektive styrelsemöte. I respektive bolag 

fattas besluten i ledningsgruppen som består av fem till sju personer, för det mesta Vd och 

avdelningschefer. I ledningsgrupperna har Vd för respektive bolag sista ordet. Operativa 

beslut under en viss summa får Vd själv godkänna. De beslut som fattas av ledningsgrupperna 

handlar om styrning och omorganisering. Det finns även beslut som ägarna enskilt fattar. Vid 

beslut om fastighetsinvesteringar är bolagen exempelvis inte involverade utan dessa 

bestämmer ägarna och koncern-vd över.  
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Beslutsprocessen uppfattas som väldigt hierarkisk och beslut som inte fattas på rätt nivå 

betraktas inte som några beslut. Men det påpekas också att ledningsgrupperna även tar hänsyn 

till åsikter och återkoppling från anställda på lägre nivåer.  Strategirådet som är företagets 

högsta råd består av företagets Vd:ar och ledande personer ur moderbolaget. Beslut som fattas 

där tar Vd för respektive bolag med sig till sina ledningsgrupper och kommunicerar ut. 

Förutom strategirådet finns det flera andra råd som verkstadsråd, butiksråd, controllerråd etc., 

där det är meningen att beslut ska fattas för avdelningar över hela koncernen. Personer som är 

med i de underställda råden är således inte Vd:ar vilket medför att sådana beslut när de läggs 

fram i ledningsgrupperna kan stoppas av respektive dotterbolags Vd. Ledningschef A4 

upplever att beslut fattas ganska snabbt men att implementeringen ofta är ett problem varpå 

nya beslut fattas eftersom det första beslutet inte fungerade. Det finns många idéer i företaget 

men implementeringen av strategiska beslut tar tid och det är inte alltid säkert att de verkställs 

fullt ut.  

”Det som är bestämt är bestämt oavsett om det är fel…om beslutet inte kan verkställas fattas 

ett nytt beslut utan att  det gamla tas bort, lite klädgarderobsprincipen.” 

(Ledningschef, A4) 

Mellanchef A6 upplever att beslutsfattandet ligger på en väldigt hög nivå i företaget. Han 

menar att istället för att fatta beslut själva förväntas de informera närmaste chef innan beslutet 

fattas, vilket är en trygghet men samtidigt gör det att beslutsprocessen tar mycket längre tid. 

Många frågor styrs genom bolags-vd till moderbolaget. När behov uppstår i bolagen lägger 

ledningsgruppen fram förslag på förändring, sedan får de se om förslaget blir godkänt på 

koncernnivå. Beslut som fattas i ledningsgruppen presenteras till exempel för moderbolaget 

genom en affärsplan. Mellanchef A5 påpekar att det i ledningsgruppen är Vd:n som fattar 

besluten. Men när besluten kommer upp på koncernnivå vet han inte vad som händer, och när 

ett beslut avslås upplever han att det inte ges förståelse för varför.   

 

Enligt Dean, JR och Sharfman (1996) innebär rationellt beteende angående 

beslutsfattarprocessen att tillräckligt mycket relevant information samlas in för att kunna fatta 

det strategiska beslutet. De menar att det är sannolikt att beslutet i slutändan uppfyller sitt 

syfte då rationella beslut i beslutsfattarprocessen generellt är inriktade mot företagets mål. Det 

är enligt dem troligt att rationella beslut underbyggs av förhållandevis bra kunskap kring 

restriktioner och att företagsledare som samlar in omfattande information innan de fattar 
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besluten har en mer korrekt uppfattning av omgivningens tillstånd. Beslutsfattarna är i Företag 

A olika personer beroende på vilket och hur omfattande det strategiska beslutet är. Om 

beslutet gäller samtliga bolag i hela koncernen fattas av de ägarna och koncernstyrelsen. I 

koncernstyrelsen är det en av ägarna som är ordförande och därmed har utslagsrösten. 

Dessutom är familjen i majoritet vilket innebär att beslut som fattas på koncernnivå fattas av 

familjen. Däremot är koncern-vd inte familjemedlem och det finns en utomstående part i 

styrelsen. Av totalt fem ledamöter, exklusive arbetstagarrepresentanter, är tre stycken 

familjemedlemmar. Detta innebär att beslutsfattarna är blandat familj och icke familj vilket 

skulle kunna vara en indikation att det kan finnas ett visst rationellt beteende. Strategiska 

beslut som handlar om till exempel styrning och omorganisering på operativ nivå fattas av 

ledningsgrupperna i respektive bolag. Det finns ingen familjemedlem med i 

ledningsgrupperna men däremot finns det en familjemedlem med i alla bolagsstyrelserna. Det 

faktum att respondenterna påpekar att ledningsgrupperna även tar hänsyn till åsikter och 

återkoppling från anställda på lägre nivåer talar för att det skulle finnas ett stort 

informationsinsamlande av flera personer för beslut som fattas i ledningsgruppen, vilket 

innebär att det kan finnas ett påtagligt rationellt beteende vid beslutsfattandeprocessen.   

Prioritet 

Övervakning och uppföljning av implementeringen av strategiska beslut genomförs av 

styrelsen för respektive bolag. Uppföljning genomförs också av eventuell projektgrupp och 

moderbolaget. I respektive bolag ska coacherna övervaka att de anställda som är på nivån 

under dem gör som de ska gällande implementeringen av strategiska beslut medan 

ledningsgruppen ska övervaka coacherna. Om implementeringen av besluten ska ske väldigt 

snabbt ska rapportering ske direkt till ägarna annars rapporterar de olika ledningsgrupperna 

till bolagets styrelse vid nästa styrelsemöte, som hålls varje kvartal. Ledningschef A3 anser att 

det finns en tydlig återrapportering av den fastlagda planen och återkoppling till affärsplanen 

där de stora strategiska besluten finns nedskrivna vid moderbolagets uppföljning eller snarare 

övervakning via styrelsemöten.  

Uppföljning av implementering sker bland annat genom ekonomisk styrning och rapportering, 

daglig styrning, dagliga möten samt Vd- och kreditmöten. Dessutom sker uppföljningen på 

avdelningsmöten samt genom enskilda samtal med anställda. Ledningsgruppsmötena i 

bolagen hålls från en gång i veckan till var tredje veckan. Vid varje månadsbokslut tas 

nyckeltal fram. Vissa nyckeltal granskas upp emot två gånger i månaden. Alla anställda som 

är inblandade i implementeringen har en arbetsbeskrivning och om nyckeltalen sviktar krävs 
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det en handlingsplan för att komma till rätta med avvikelsen. Förutom granskningen av 

nyckeltalen gäller det också att följa upp vad orsaken till avvikelserna är. Uppföljning av 

implementeringen följer den plan som respektive dotterbolaget själva har skapat. Vid 

förändringar måste bolagen kunna mäta att de är på rätt väg, detta görs till exempel genom att 

avvikelser från budget direkt uppmärksammas. Ledningschef A4 anser dock att respektive 

bolag borde ansvara mer för uppföljning istället för att den uppgiften ska åligga 

moderbolaget. Controllerrådet som består av alla företagets controllers anser han är ett steg i 

rätt riktning då det inte bara handlar om att ha makten att besluta, utan även att följa upp det 

som har beslutats. Dock fungerar råden ännu inte riktigt som ägarna och koncernledningen 

vill. Verkställandet av beslut som fattas i företagets olika råd blir ofta inte av. De flesta 

respondenterna är överens om att övervakning och uppföljning av implementeringsprocessen 

kan och behöver förbättras.         

Enligt Miller (1997) och Miller et al (2004) prioriteras ett strategiskt beslut när det sätts i 

första hand. Implementeringen av det strategiska beslutet prioriteras av alla inblandade och tar 

i anspråk mycket tid och energi medan andra behov och aktiviteter i organisationen tillfälligt 

är av lägre intresse. Som vi tidigare har konstaterat genomförs implementeringen av 

strategiska beslut i Företag A för det mesta genom den normala företagshierarkin, vilket 

indikerar att andra aktiviteter inte sätts åt sidan utan snarare fortsätter parallellt med 

verkställandet av strategiska beslut. Detta skulle således luta mot att strategiska beslut när de 

inte implementeras via projekt inte prioriteras mer än någon annan aktivitet. Det går således 

att reflektera över om det är så att detta gör att verkställandet tar längre tid än det skulle 

behöva göra. Men många av de andra aktiviteterna i företaget, som exempelvis dagliga 

rutiner, kan nog ändå inte sättas åt sidan under den perioden som implementeringen pågår.  

Prioritet skulle förutom att sätta beslutet i första hand kunna uttrycka sig genom att det finns 

en bra övervakning och uppföljning av beslutet under implementeringen. Utifrån 

beskrivningen av hur övervakning och uppföljning av strategiska beslut ska gå till verkar det 

som att besluten prioriteras då den förefaller vara omfattande. Även den bekräftade 

uppföljningen i den dagliga styrningen med nyckeltal, möten och liknande lutar åt samma 

slutsats. Men eftersom de flesta respondenterna i Företag A anser att övervakning och 

uppföljning av implementeringsprocessen behöver förbättras går det att anta att beskrivningen 

över hur det ska gå till inte fullt ut följs. En aspekt som dock bör reflekteras över är att 

övervakning och uppföljning kan vara aktiviteter som förmodligen aldrig anses vara 

tillräckligt bra och ständigt behöver förbättras. Att ledningschef A4 anser att respektive bolag 
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borde ansvara mer för uppföljningen då den uppgiften för närvarande ligger för mycket på 

moderbolaget skulle kanske kunna fungera om det görs skillnad på övervakning och 

uppföljning. Men om respektive bolag ska utöva uppföljning skulle det i så fall krävas mer 

övervakning från moderbolagets sida än vad de gör nu. Detta eftersom det är moderbolaget 

som har ansvaret gentemot ägarna och företaget att se till att implementeringsprocessen 

genomförs på ett bra sätt inom utsatt tid. Frågan är om det verkligen skulle vara mindre 

tidskrävande för moderbolaget att delegera uppföljningen när de ändå måste övervaka att allt 

går rätt till. Samtidigt skulle mer övervakning och uppföljning stämma överens med Miller et 

als (2004) antagande att implementeringen av det strategiska beslutet prioriteras då cheferna 

fordrar mycket tid för aktiviteten.   
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5.1.6 Sammanfattning 

Tabell 7: Förekomsten av familjeföretagets egenskaper och implementeringsfaktorer i fallföretag A. 

Familjeföretagets karaktäristika 

Långsiktighet 
Anställda arbetar länge i företaget vilket påvisar att det finns ledningskontinuitet bland 
chefer. I företaget finns det även icke finansiella mål som förväntas bidra till resultatet 
på längre sikt.  

Auktoritet 
Ägarnas inflytande beskrivs som påtagligt även om deras närvaro uppfattas olika av 
respondenter i olika dotterbolag. Olika uppfattningar om hur synliga ägarna är beror 
främst på geografiska avstånd. Det finns vetskap om att det är ägarna som bestämmer. 

Företagskultur Det anses finnas en speciell företagskultur i familjeföretaget som skiljer sig från icke 
familjeföretag gällande annorlunda mål som långsiktighet och miljön som är familjär. 

Relationer 
Familjemedlemmar har en viktig roll i att förmedla företagets historia och värderingar. 
Få familjemedlemmar medför att de inte finns på många positioner i företaget och 
därmed underlättas inte kommunikation och beslutsfattande av relationen mellan dem. 
Konflikter mellan familjemedlemmar kan uppstå men får inte visas utåt. 

Tillit 
Den hierarkiska strukturen gör att beslutet ofta filtreras innan det verkställs vilket 
medför att det är viktigt att se till att det finns lojala medarbetare på samtliga nivåer i 
företaget. Kommunikationen i Företag A är omfattande då detta fungerar finns det tillit. 

Altruism Chefer kan inneha positioner länge i företaget utan att ha rätt kompetens. Ett flertal 
respondenter framhåller att de gynnas av att arbeta i ett familjeföretag.  

Nepotism 
Kompetens är ett av de viktigaste kriterierna när chefer tillsätts. Förekomsten av 
nepotism mellan ägare och familjemedlemmar är väldigt låg. 

Paternalism 
Ägarna kan hävdas ha övertagit den paternalistiska synen från grundaren. Värderingar 
genomsyrar organisationen och familjehierarkin dominerar. 

Organisation 
Strukturell 
avlastning 

Strategiska beslut implementeras normalt genom företagshierarkin och 
organisationsstrukturen, uppifrån och ner. Men det förkommer även projekt. 

Tillgång till 
resurser 

Kompetens säkerställs genom att chefer har en nära relation till sina anställa. Mer 
omfattande beslut tar längre tid att implementera och kräver mer resurser. 

Ansvarsfördelning 
Antingen följs organisationsstrukturen eller så bildas projektgrupper. Ansvars-
fördelningen framhålls som tydlig och det är alltid någon som bär huvudansvaret. 

Kulturell 
mottaglighet 

Organisationens förändringsbenägenhet och vilja att förändra är hög. Men det uppstår 
ofta motstånd eftersom många inte kan se helheten med förändringen. 

Flexibilitet 
Att ha flexibilitet i implementeringsprocessen anses vara nödvändigt. Flexibilitet finns 
i Företag A för att kunna anpassa implementeringsprocessen och därmed kunna uppnå 
syftet med det ursprungliga beslutet. 

Människor 
Stöd och 

maktstruktur 
Stödet från beslutsfattare på dotterbolagsnivå är starkare än stödet från beslutsfattare på 
moderbolagsnivå. Motstånd hanteras med ärlighet. 

Erfarenhet 
Tidigare erfarenhet ses som en tillgång vid implementeringen av nya strategiska beslut. 
Ledarskap framhålls som ett viktigt komplement till erfarenhet. 

Strategi 

Strategi 
Det hävdas finnas en sund strategi då beslut överensstämmer med företagets och 
ägarnas värderingar. 

Riktlinjer och mål 
Det finns inga tydliga riktlinjer för implementeringen av beslut då varje beslut är unikt. 
Däremot finns det alltid ett tydligt syfte och mål för varför förändringen bör ske. 

Rationellt beteende 
I koncernstyrelsen är familjen i majoritet och kan därmed fatta samstämmiga beslut. I 
ledningsgrupperna på dotterbolagsnivå fattar icke familjemedlemmar beslut som berör 
den operativa verksamheten. Övriga anställda får även chansen att framföra åsikter. 

Prioritet 
Beslut prioriteras när de implementeras via projekt. Övervakning och uppföljning av 
implementeringen är omfattande men kan förbättras. 
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Kapitel 6 – Empiri och Analys: Del 2 
I detta kapitel presenteras de två referensfall som vi har valt att empiriskt undersöka genom 

intervjuer och observationer.  Inledningsvis ges en kort presentation av fallföretagen. 

Därefter presenteras företagens karaktärsdrag och hur deras implementeringsprocess för 

ledningsbeslut ser ut. Intentionen med att ha referensfall är att vi med dessa ska kunna 

jämföra och styrka eller avfärda antaganden om hur familjeföretagets karaktärsdrag 

påverkar implementeringsprocessen. I kapitlet jämförs därför samtliga fallföretag 

sinsemellan och med teori. 

Företag B och Företag C presenteras tillsammans under detta avsnitt. För att få en kontinuitet 

i texten kommer även dessa företag och intervjupersoner att ha fiktiva namn. På Företag B 

och Företag C intervjuades en ägare/familjemedlem på respektive företag som vi kallar Ägare 

B och Ägare C. Dessutom intervjuades en ledningschef på respektive företag som vi 

benämner Ledningschef B och Ledningschef C.  

6.1 Referensfall  
Företag B har funnits i samma familjs ägo sedan år 1932. De bedriver handel med personbilar, 

lastbilar och bussar men är även verksamma inom hyvleri, skog och fastighetsförvaltning. 

Verksamheterna finns lokaliserade i norra Sverige och i mellersta Norge. Företagskoncernen 

har cirka 900 anställda och hade år 2011 en omsättning på cirka 4.1 miljarder kronor. 

Företaget är helägt av samma familj och har totalt nio ägare. Delägarna är familjemedlemmar 

från andra, tredje och fjärde generationen. Ägare B arbetar i den operativa verksamheten. Att 

han skulle börja arbeta i företaget var naturligt under hela hans uppväxt. De flesta 

familjemedlemmar är endast aktiva i företaget genom styrelseuppdrag.  

Företag C är en familjeägd internationell industri- och handelskoncern som grundades år 

1982. Koncernen omsatte år 2011 cirka 10 miljarder kronor och hade cirka 1200 anställda. I 

denna studie begränsar vi oss till att intervjua personer som är verksamma i deras 

fordonsrelaterade verksamhet vilket har cirka 300 anställda. De fordonsrelaterade 

verksamheterna finns lokaliserade på 18 orter i främst södra Sverige. Samtliga bolag i Företag 

C representerar straka varumärken och har ledande positioner på sina marknader. Det finns en 

vision att bli en av de ledande familjeägda koncernerna i norden. Det är totalt tre delägare i 

bolaget; far, dotter och son som alla aktiva i den operativa verksamheten.  
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Företag B betraktas av Ägare B och Ledningschef B som ett familjeföretag eftersom företaget 

har ägts av familjen i över 80 år och samtliga ägare/familjemedlemmar är ättlingar till 

grundaren. Ledningschef B tillägger även att familjen är involverad vilket känns då det är 

korta och snabba beslutsvägar, ett stort engagemang och familjen upplevs ha stort hjärta för 

verksamheten. Både Ägare C och Ledningschef C menar att Företag C absolut är ett 

familjeföretag. Det är totalt tre delägare ur samma familj som äger samtliga aktier i bolaget. 

Både ägandet och styrningen av den operativa verksamheten finns inom familjen.  

”Jag sitter i familjen, den operativa verksamheten och är ägare.” 

     (Ägare, C) 

Ägarna upplevs som väldigt involverade och engagerade i företaget. Det framhålls dessutom 

som ett familjeföretag eftersom det är en person som har det yttersta beslutsfattandet och de 

vinster som uppkommer i koncernen återinvesteras alltid i bolagen vilket enligt Ledningschef 

C är en stor skillnad jämfört med börsbolag då ägarnas motiv kan vara största möjliga 

avkastning. Att arbeta i ett familjeföretag tror Ledningschef C ger en annan motivation än att 

arbeta i ett börsbolag eftersom personalen i ett familjeföretag ser att vinster återinvesteras i 

personalen. 

Samtliga fallföretag uppfyller kraven som vi ställt för att företaget ska karaktäriseras som ett 

familjeföretag. Företagen har genomgått minst ett generationsskifte, alla företag är helägda av 

en och samma familj som därmed äger samtliga aktier i bolaget, det finns familjemedlemmar 

som arbetar i den operativa verksamheten och anställda i företagen betraktar det som ett 

familjeföretag. 

6.1.1 Familjeföretagets karaktäristika  

När nya chefer tillsätts i Företag B är det främst kompetens och lämplighet som beaktas. Att 

säkerställa att individerna som medverkar i implementeringsprocessen har den kompetens 

som krävs för att verkställa beslutet är en uppgift som åligger samtlig personal i olika 

befattningar i organisationen. Att säkerställa kompetens i en viss rutin i 

implementeringsprocessen kan vara väldigt svårt. Fungerar inte implementeringen finns 

möjligheten att antingen stötta upp kompetensen eller att byta ut personen.  

När nya chefer tillsätts tar Företag C hänsyn till kompetens och tidigare arbetslivserfarenhet. 

Utöver detta har de även som ambition att den nyanställda ska lära känna kulturen i företaget 

och dessutom ses individens förhållande med boende och familj som viktigt då 
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anläggningarna finns på små orter och långa pendlingsavstånd inte anses vara optimalt.  En 

långsiktighet i anställandet av ny personal förespråkas. När beslut implementeras används den 

kompetens som finns i organisationen. Det säkerställs att det finns kompetens inom varje 

område och att lämplig person sitter på rätt plats. Utbildningsfrågor har hög prioritet då det 

anses vara viktigt att kunna attrahera kompetenta medarbetare och hålla kvar dem. Ägare C 

känner sig inte tvingad till att anställa familjemedlemmar snarare framhåller han det omvända. 

Både sonen och dottern har arbetat i andra företag under en längre tid och när de ville träda in 

i bolaget ifrågasatte han om det verkligen var vad de ville. Han framhåller vidare att han 

tycker att det är roligt och känner en tacksamhet för att familjen är intresserad av bolaget.    

”Jag känner mig inte tvingad till att anställa familjemedlemmar i företaget men jag tycker att 

det är en allmän hövlighet att lyfta fram möjligheterna.” 

     (Ägare, B) 

Många medarbetare har arbetat länge i Företag B och personalomsättningen är väldigt låg. 

Ledningschef B framhåller att de känner sina anställda väl och innan de får förtroende för att 

implementera ett beslut vet ledningen vad de går för. Ledningschef B påpekar att en negativ 

aspekt med att många har arbetat länge i företaget är att det ibland kan försvåra 

förändringsarbetet då många vill stanna kvar i gamla vanor och arbeta som de alltid har gjort. 

Just nu arbetar inte särskilt många familjemedlemmar i den operativa verksamheten men det 

framhålls att familjemedlemmar kan gynnas. Men ofta kan även familjemedlemmar få det 

tuffare för att man vill undvika att fördelar ges. Uppstår det konflikter mellan 

familjemedlemmar i företaget hanteras dessa genom diskussioner. Utan en effektiv 

konflikthantering kan konsekvensen bli att företaget måste delas eller säljas. Tillit mellan 

familjemedlemmarna och tillika ägarna försäkras genom öppenhet, ärlighet och ordning och 

reda i formalia gällande till exempel aktieägaravtal.   

”Konflikter måste lösas i en god anda för att företaget ska kunna drivas vidare.” 

     (Ägare, B)  

Personalomsättningen i Företag C uppfattas som låg även om känslan är att den kanske inte 

framhålls vara lika låg som i de andra två fallföretagen. Ledningschef C tror att 

familjemedlemmar kanske har en viss särställning när det gäller att få anställning i företaget, 

men då familjemedlemmen arbetar ser han inte att de skulle få några fördelar, han tror snarare 

att de måste visa mer och arbeta hårdare än vad andra anställda behöver göra. Ett flertal 



109 
 

gånger per år har ägarna ett formellt ägarråd där de diskuterar igenom sina roller i företaget 

och sitt ägande. Finns det olika åsikter om hur företaget ska drivas behandlas detta på de 

formella råden. Att det finns olika åsikter ses som något positivt då diskussioner kan leda till 

utveckling. 

När chefer anställs framhålls kompetens som väldigt viktigt i samtliga fallföretag. Gällande 

nepotism, att familjemedlemmar skulle få positioner i företaget som de inte har kompetens för 

till följd av sitt släktband till familjen (Johansson & Lewin, 1992; Spranger et al., 2012) har 

inget företag påvisat varken mer eller mindre av egenskapen. Generellt sett kan det hävdas att 

förekomsten av nepotism mellan föräldrar och barn är låg i samtliga företag. Givetvis har 

familjemedlemmar lättare för att träda in i företaget, vilket kan påstås vara unikt för 

familjeföretag, men utan rätt kompetens så blir det svårt att driva företaget med framgång. 

Att chefer innehar sina positioner länge och att övriga anställda stannar länge i företagen är 

något som styrks av respondenter i samtliga företag. Förekomsten av altruism att sätta sitt 

eget intresse åt sidan för att värna om andra är en egenskap som är framträdande i samtliga 

fallföretag. Att uttala sig om graden av altruism är dock svårt. Men i Företag A yttrar det sig 

genom att anställda kan få stanna kvar i företaget även fast de inte gör ett särskilt bra arbete 

på meriterna att de har varit i företaget länge. I Företag B och i Företag C framhålls att de på 

kortare sikt fokuserar på att främja sina anställdas arbetssituation, vilket de vinner på i 

längden. Det känns som att även om egenskapen finns närvarande så krävs det ändå 

avväganden i samtliga företag. Det går varken att ha kvar personal i företaget bara för att vara 

hygglig mot dem eller att se till att samtliga anställda är helt tillfreds med sin arbetsposition 

om målet är att företaget ska utvecklas.  

Ett ständigt återkommande ord som används i flera svar från samtliga respondenter är 

långsiktighet. Även om långsiktighet framhålls frekvent och är något som ska prioriteras så 

kan vi inte vara säkra på att företagen i verkligheten är långsiktiga. Men vi finner vissa svar 

som kan antas påvisa långsiktighet bland annat genom att långsiktighet verkar ge uttryck i att 

implementeringen av besluten förefaller ta ganska lång tid även fast beslutsvägarna framhålls 

som korta. Det finns en ambition hos samtliga ägare att företaget ska fortleva. Samtidigt så 

finns det en finansiell trygghet i företagen och de behöver inte hoppa på första bästa trend. 

Detta anser vi är några exempel på att familjeföretagen verkligen uppvisar karaktärsdrag av 

långsiktighet i verksamheten. Gemensamt för alla företag är att de upplever att 

personalomsättningen i företaget är låg och att chefer kan inneha sina positioner länge i 
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företaget. Detta medför enligt Emling (2000) en ledningskontinuitet vilket är positivt då det 

finns en stabilitet i företaget men samtidigt kan det leda till ett konservativt ledarskap vilket 

medför att företaget inte utvecklas i den takt som det skulle kunna göra. Att chefer sitter på 

sina poster länge skulle alltså både kunna vara positivt och negativt för 

implementeringsprocessen.  

I Företaget B finns det mål av icke finansiell karaktär som till exempel främjar personalens 

arbetsmiljö vilket kan medföra kostnader på kort sikt men som bidrar till det sammanlagda 

resultatet på längre sikt. Mål av icke finansiell karaktär i Företaget C är bland annat att det 

finns ett samhällengagemang och ett medarbetaransvar, där trivsamma arbetsplatser och 

lämpliga hjälpmedel ska stötta medarbetarna så att de kan samverka med kunden på ett bra 

sätt. Ägare C menar att företagets icke finansiella mål kommer från familjeföretagandet och 

den långsiktighet som fokuseras. På kort sikt kan de icke finansiella målen vara kostsamma 

men på längre sikt ger det förhoppningsvis något tillbaka. I samtliga företag lyfts icke 

finansiella mål som berör personalens arbetsmiljö och trivsel fram. Dessa mål finns till för att 

på längre sikt skapa bättre resultat.  Företagens målsättningar är likartade. Begrepp som 

används är marknadsledande, kvalité och nöjd kunder.  

Ägare B lyfter fram två olika perspektiv på värderingar. Det finns värderingar som arbetas 

fram i organisationen och som alla står bakom som är lätta att konkretisera men även 

värderingar som inte är uttalade men ändå närvarande i företaget. Företag B använder tre 

nyckelbegrepp i sin verksamhet: Omtanke, Tillgänglighet och Kompetens. Dessa begrepp 

finns med i den dagliga verksamheten och ambitionen är att chefer ska försöka exemplifiera 

dagliga situationer med värdeorden så ofta de kan. Genom att arbeta med dessa ord som 

riktlinjer ska de uppnå god lönsamhet som ger dem alla handlingsfrihet och utveckling. 

Organisationen utgör grunden för arbetet och hur ansvars fördelas och verksamheten 

organiseras är avgörande för hur företaget lyckas. Företag C har en värdegrund som bygger på 

långsiktighet och engagerat ägande. Företaget stöds på en värdegrund som karaktäriseras av: 

Långsiktighet, Affärsutveckling och Samverkan. Ett starkt eget kapital ger frihet till att fatta 

långsiktiga beslut, även fast resultatet skulle falla under något kvartal och samverkan med 

leverantörer framhålls som väldigt viktigt då de företräder samma varumärke. Företaget har 

alltid baserats på ovanstående värdegrund och med tiden har värdeorden fått en större tyngd i 

företagets affärstänkande. I företaget så finns ambitionen att använda värdorden i den dagliga 

verksamheten. Men eftersom koncernen är uppdelad i olika branscher kan det ibland vara lite 

svårt att skapa koncernöverskridande samordningsfördelar. Varje år träffas representanter från 
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varje division då de tillsammans diskuterar igenom vissa gemensamma frågor som till 

exempel personalrekryteringar detta kan ändå visa på att samverkan i viss mån praktiskt 

tillämpas. 

Samtliga fallföretag är stora då de har mellan 700 och 1200 anställda och anläggningar på ett 

flertal olika orter. Detta medför att koncentrationen av familjemedlemmar inte blir särskilt 

stor i företagen. Att kommunikation och beslutsfattade skulle underlättas genom att 

familjemedlemmar har en nära relation och kännedom om varandra (Lubatkin et al., 2005; 

Spranger et al.,) kan därför inte urskiljas då det är många parter som inte tillhör ägarfamiljen 

som är med i beslutsfattandet. Däremot finner vi stöd i samtliga fallföretag för Lubatkin et als 

(2005) och Spranger et als (2012) resonemang kring att släktskapet i ett familjeföretag ger 

dem en historia, identitet och ett språk som gör dem unika. Relationer kan därmed hävdas 

vara ett framträdande karaktärsdrag i fallföretagen.  

Ägarnas inflytande i Företaget B och deras värderingar tar sig uttryck i stort kundfokus, att de 

är jordnära, långsiktiga, ärliga, uppriktiga och att det finns en rakhet. Företagets värderingar 

förmedlas via vägvisaren som är ett häfte som värderingar och mål samlas i och som de 

försöker leva efter. Vidare förmedlas värderingarna via en personaltidning, intranätet och en 

bolagsmail där utskick sker till varje bolag. När ny personal anställs får de utbildning där de 

får lära sig om företagets värderingar och träffa ägarna. I Företag C beskrivs ägarnas 

inflytande och värderingar som långsiktiga och tydliga. Det är en familjemedlem, som även är 

delägare i företaget, som är Vd för det dotterbolag som Ledningschef C är verksam i vilket 

ger en närhet till värderingarna. I Företag C förmedlas värderingar via intranätet, en 

bolagstidning och genom möten. Moderbolaget framhålls som en aktiv och engagerad ägare, 

som driver koncernens strategiska affärsutveckling i dialog med dotterbolagens 

affärsledningar. Moderbolaget samordnar koncernens strategi och verksamhetsutveckling och 

skapar förutsättning för en operativ sammanhållning.  Trots detta menar Ägare C att de kan 

bli ännu tydligare med vad ägarsidan vill med varje division. De arbetar med att utveckla sin 

plattform och förena de skilda verksamheterna, samtidigt som fokus ska finnas kvar på varje 

divisions unika förutsättningar. Den tydliga plattformen ska på längre sikt medverka till att de 

fortsätter vara en stark familjeägd koncern.  

I både Företag A och Företag B så är det den före detta ägaren som grundat företaget och det 

är dennes värderingar som genomsyrar verksamheten. I Företag C är grundaren fortfarande 

verksam i bolaget vilket kan tänkas ge en annorlunda känsla. Det är därmed intressant att 
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resonera kring att paternalism kan tänkas vara mer förekommande i Företag C än i de andra 

två företagen eftersom grundaren fortfarande är aktiv. Då vår kännedom om de två 

referensfallen är begränsad har vi svårt att uttala oss. Men det kan argumenteras att 

grundarens värderingar i Företag A och Företag B där ättlingar driver företaget är så pass 

starka att det fortfarande kan tänkas finnas en hög grad av paternalism även om den kanske 

inte är lika stark som då grundaren fortfarande fanns kvar i företaget. I enlighet med Lubatkin 

et al (2006) kan det hävdas att familjefaderns värderingar har förts vidare i samtliga 

fallföretag. I Företag C har dock den andra generationen inte arbetat särskilt länge i företaget 

och därmed är det svårare att kunna uttala sig om egenskapen och om det förekommer mer 

eller mindre paternalism hos dem än i de andra fallföretagen. 

På samma sätt som i Företag A upplevs i Företag B lokaliseringarna av anläggningar på skilda 

platser medföra att ägarskapet inte kan vara lika tydligt överallt.  Ledningschef B framhåller 

dock att deras organisation är ganska platt vilket medför att moderbolaget och ägare har en 

närhet till den operativa verksamheten. I Företag B är som nämnts tidigare de flesta ägare 

endast aktiva som styrelseledamöter vilket medför att det just nu inte finns mer än en 

familjemedlem i den operativa verksamheten. Vad detta har för betydelse för verksamheten i 

stort kan vi inte ha någon vidare uppfattning om. Men en tanke är att företaget är så pass stort 

att det ändå krävs starkt engagemang och ledarskap från anställda som inte är 

familjemedlemmar för att processer i verksamheten ska fungera. Företag B upplevs trots allt 

vara noga med att föra ut företagets historia och grundarens värderingar vilket gör att det finns 

tydliga karaktärsdrag trots att de aktiva familjemedlemmarna är få. 

Normalt kan Ledningschef B påverka de strategiska besluten eftersom han i sin position som 

koncernchef får ta del av samtliga viktiga strategiska beslut. Även vid tidigare positioner i 

företaget känner han att han har fått vara med och påverka och upplever att han alltid har varit 

välinformerad.  

”Fördelar med att jobba i ett familjeföretag är att beslutsvägarna är korta och att tankesättet 

är långsiktigt.” 

     (Ledningschef, B) 

På personbilssidan har företaget åttaårsplaner vilket är en stor skillnad från ett börsnoterat 

bolag där det är vanligt förekommande med kvartalsvisa målsättningar. Ledningschef C får 

vara med och påverka beslut. Ibland kan han känna att de får vara med lite väl mycket och 



113 
 

bestämma men det finns en tanke bakom det från företagets sida då det blir lättare att 

genomföra beslut om medarbetare själva varit med och fattat det. 

”Beslutfattandet är demokratiskt och man vill få åsikter från anställda.” 

     (Ledningschef, C) 

En fördel som Ledningschef C upplever som anställd i ett familjeföretag är att det är korta 

beslutsvägar med snabba beslut. Företaget har ett långsiktigt perspektiv och man förlitar sig 

på sitt egna kapital vilket gör att det finns en buffert vid lågkonjunktur. Alternativet att lägga 

ner företaget finns inte. 

Ägarnas inflytande beskrivs som tydligt i samtliga företag. Inte minst då det kommer till att 

fatta beslut. Respondenterna i samtliga företag är medvetna om att det är ett familjeföretag 

som de arbetar i och det är ägarna som håller i kapitalet. Napoli´s (2012) och Carney´s (2005) 

antagande om att ägaren i ett familjeföretag är kontrollerande kan därmed styrkas. 

Maktfullkomligheten som ägarna får genom att bistå med allt kapital är stor. Även om 

samtliga fallföretag framhåller vikten av att involvera och få åsikter från sina anställda så är 

det ändå ägarna som har den yttersta beslutsfattarrätten. Auktoriteten kan därför anses vara 

påtaglig i samtliga fallföretag. Melanders och Nordqvists (2008) antagande om att 

familjeföretag förknippas med ett aktivt och synligt ledarskap bekräftas av fallföretagen även 

om ägarskapet kan yttra sig lite olika.  

Företagskulturen i Företag B grundas på en försiktighet med kostnader men även genom att 

hålla sig uppdaterad och hänga med i utvecklingen genom investeringar. Företag B är en stor 

koncern men ska enligt Ledningschef B kunna ta snabba beslut nära kunden. Det finns stort 

kundfokus och Ledningschef B anser att företaget alltid har varit duktiga på att känna vad 

kunderna vill ha, vilket de har byggt vidare på. Miljön och känslan i Företag B genomsyras av 

att de är ett familjeföretag.  

”Företagskulturen är familjär med en lång historik och en lång tradition som bidrar till 

stabilitet.” 

     (Ägare, B)  

Företag B försöker förhålla sig så att omgivningen ska betrakta dem som professionella med 

en god struktur och ordning och reda. Företagskulturen i Företag C grundas i en säljkultur, där 

största fokus som ett handelsbolag är att sälja och för att kunna sälja krävs det någon som 
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köper produkten det vill säga kunder. I företaget upplevs det finnas en stolthet över de 

produkter som säljs och en enkelhet, oavsett befattning i företaget så ges liknande 

förutsättningar. Organisationen beskrivs även genomsyras starkt av etik och moral. 

Företagskulturen i Företag C framhålls präglas av att de är ett familjeföretag, det finns tydliga 

ägare, de anställda vet vem det är som fattar beslut och långsiktighet genomsyrar hela 

organisationen. 

”Etiken och moralen i företaget är väldigt hård sköter man inte sitt arbete så åker man ut…” 

     (Ledningschef, C) 

Företagskulturen i samtliga fallföretag kan beskrivas som ganska informell och enkel. 

Beslutsvägarna anses vara korta och ett gemensamt fokus för samtliga företag eftersom de är 

verksamma inom handel är att sälja och för att göra detta måste de värna om kunden. Stolthet 

för produkten som säljs och för sin arbetsplats är en gemensam uppfattning bland 

respondenterna. Respondenterna i fallföretagen beskriver företagskulturen som långsiktig 

vilket de framhåller kan skilja sig från publika bolag där målet kan tänkas vara att få största 

möjliga avkastning på så kort tid som möjligt. I enlighet med Johansson och Lewin (1992) 

resonemang kan det hävdas att det finns en speciell stämning och känsla i företagen och att 

familjekulturen bidrar till att de anställda känner en delaktighet och ett ansvar för att driva 

företaget med framgång. Företagskulturen kan därmed påstås vara en egenskap som starkt 

genomsyrar fallföretagen.   

6.1.2 Implementeringsprocessen 

Implementeringsprocessen i Företag B följer normalt organisationsschemat och sker genom 

chefsgrupper som delger information muntligt och skriftligt. Fattas besluten på koncernnivå är 

det koncern-vd som ansvarar för att informera respektive bolags ledningsgrupp om beslutet. 

Därefter är det ledningsgruppen som ansvarar för att delegera ut ansvar för implementering av 

beslutet på lämpliga personer och att följa upp verkställandet av beslutet. Ledningsgruppen 

återraporterar sedan tillbaka till styrelsen. Även i Företag C är det organisationsstrukturen 

som följs vid implementering av beslut. Ofta är det ledningsgruppen som ansvarar för och 

delegerar ut ansvar för implementering. I dotterbolaget i Företag C som inkluderas i denna 

studie finns det en ledningsgrupp som styr över samtliga 18 anläggningar men sedan finns det 

yterliggare ledningsgrupper för varje anläggning. Det finns därmed två nivåer av 

ledningsgrupper. Då ägarna sitter med både i dotterbolagsstyrelsen och i koncernstyrelsen så 

sker återrapportering för det mesta till bolagsstyrelsen. Något som skiljer sig för 
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bolagsstyrelsen i Företag C jämfört med de andra fallföretagen är dels att ägarna sitter med i 

den men även att de har med en extern expert i styrelsen på dotterbolagsnivå. I Företag C är i 

jämförelse mot de andra företagen koncernen uppdelad på betydligt fler enskilda filialer då 

varje anläggning styrs som en egen enhet då vikten läggs på att skapa det lokala företaget. I 

exempelvis Företag A delas koncernens 23 anläggningar upp och drivs genom sex dotterbolag 

med filialer. De filialer som ligger under respektive dotterbolag berörs direkt av de beslut som 

fattas i eller för dotterbolagen. 

Beslut i Företag B kommuniceras ut genom att det finns en dialog mellan anställda på 

samtliga nivåer i företaget. Informationen som förs ut i företaget ska därmed vara 

lättförståelig, öppen och skapa en dialog. Kommunikationskanalerna är både muntliga och 

skriftliga och det hålls informationsmöten regelbundet. De strategiska besluten kommuniceras 

till exempel ut via personalmöten, mejl, brev och en personaltidning som ges ut två till tre 

gånger om året. Respektive dotterbolag i Företag B har en ledningsgrupp som består av fyra 

till sex representanter från respektive bolag. Representanterna sprider de strategiska besluten 

till sina respektive organisationer. Vid omfattande beslut som berör hela koncernen ges en 

skriftlig dokumentation över beslutet där koncernchefen ansvarar för att respektive 

dotterbolag får ta del av informationen. Beslut i Företag C kommuniceras ut genom intranätet, 

en bolagstidning och en välutvecklad mötesstruktur. Det är väldigt mycket möten och ibland 

ifrågasätts det om alla möten verkligen behövs. För att effektivisera mötesstrukturen och 

därigenom kunna korta ner resetider arbetar företaget mot att ha fler telefonmöten.  

Kommunikationen och de verktyg som används för att kommunicera är i samtliga företag 

väldigt lika. Respondenter från alla fallföretag nämner till exempel bolagsblad, intranät och 

möten. Precis som i Företag A verkar det utifrån beskrivningarna från respondenterna som att 

det finns omfattande kommunikation och kommunikationskanaler för strategiska beslut i 

referensföretagen vilket gör att tillit antas existera även i dem.  

6.1.3 Organisation 

Strukturell avlastning 

Organisationen vid implementering av strategiska beslut är situationsanpassad. För det mesta 

använder Företag B den normala organisationsstrukturen och hierarkin. Det förekommer dock 

även att företaget använder sig av projektgrupper vid genomförandet av större förändringar. 

Ägare B menar att implementeringsprocessen kan skilja sig åt beroende på vilket beslut det är 

som ska implementeras. Ett mindre omfattande beslut kan implementeras snabbt i det berörda 



116 
 

bolaget medan ett större koncernöverskridande beslut, som berör verksamheter på olika 

lokaliseringar, kräver en större implementeringsprocess med mer dokumentation och 

engagemang. I Företag C kan implementeringen skilja sig åt beroende på beslutets innehåll 

men liksom i de andra fallföretagen så används för det mesta den normala 

organisationsstrukturen och hierarkin. Större strategiska beslut i Företag C genomförs ofta 

genom projekt. Ett exempel är när de skulle köpa upp en ny anläggning, först hölls 

förhandlingarna om uppköpet hemliga och därmed påbörjas ett projekt. När uppköpet är klart 

fortsätter projektet med att göra de nya medarbetarna medvetna om att de ingår i en ny 

koncern. 

Miller et al (2004) menar att strukturell avlastning kan uppnås genom att bilda projektgrupper 

och Miller et al (1997) utökar resonemanget och hävdar att organisationsstrukturen ska vara 

uppbyggt på ett sätt så att den underlättar för implementeringen av strategiska beslut. I 

samtliga fallföretag framhålls att det förekommer projekt vid mer omfattande strategiska 

beslut men oftast så är det företagshierarkin som använd vid implementering. Om det normala 

hierarkin inte skulle fungera kan speciella arbetsgrupper med specifika kompetenser formas. I 

samtliga fallföretag framhålls det att det gäller att ha rätt personer med lämplig kompetens på 

rätt plats för att processer ska kunna genomföras effektivt. Att använda företagshierarkin vid 

implementeringen av beslut förefaller utifrån fallföretagen vara lika effektivt som att använda 

sig av projekt. Projekt kan även i vissa fall framstå som väldigt resurskrävande, ta väldigt 

mycket tid i anspråk, vilket inte alltid är optimalt för implementering av det strategiska 

beslutet.  

Tillgång till resurser 

Ägare B framhåller affärsområden som de väljer att satsa på respektive justeringar av dessa 

som exempel på strategiska beslut. Ledningschef B förklarar att implementeringen sker 

likadant i samtliga bolag i koncernen men när det är många parter inblandade tar besluten 

längre tid. Exempel på strategiska beslut som kan diskuteras väldigt länge och därför tar 

längre tid att implementera är hur personbilrörelsen långsiktigt ska se ut hur anläggningar ska 

utformas. Exempel på strategiska beslut i Företag C är en ny anläggning som skulle byggas. 

Vid nybyggnationer tar upphandlingar och projektering väldigt lång tid i jämförelse med den 

tid det tar att verkställa beslutet. Ett exempel på ett beslut som tog förhållandevis kort tid att 

besluta om men desto längre tid att implementera är när de skulle slå ihop bolag till 

regionsavdelningar. Det krävdes i och med beslutet omorganisation mellan avdelningar och 
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personal vilket inte var helt lätt att driva igenom, ett av de största problemen var att få 

medarbetare att anpassa sig till en ny position i företaget. Ledningschef C menar att 

hopslagningen av bolag inte blev särskilt effektiv eftersom det kanske inte hade varit 

tillräckligt med förberedelser. Det uppstod en osäkerhet under verkställandet då flera av 

personerna som satt i ledningsgrupperna och fattade beslutet inte hade någon kunderfarenhet, 

vilket medförde att avståndet blev för långt mellan ledningsgrupp, personal och kunder. För 

att senare kunna fullfölja beslutet bildades en styrgrupp. Ägare C menar att beslut som är mer 

omfattande och som berör personal måste få ta lite längre tid annars finns det risk för att det 

blir fel och företaget skadas. 

En gemensam uppfattning i fallföretagen är att strategiska beslut som tar lång tid att 

genomföra är beslut som handlar om ombyggnationer och som berör personalen direkt. I 

Företag A framhålls i princip samtliga beslut ta väldigt lång tid. När vi ställt frågan om hur 

lång tid det tar att implementera strategiska beslut till respondenterna har det ofta uppstått en 

viss förvirring då det har varit svårt att skilja på om det är beslutsfattandet som tagit lång tid 

eller om det är själva implementeringen som är tidskrävande. Vi har fått ett flertal olika 

tolkningar men vår slutsats är att beslutfattandet verkar gå relativt fort medan det är 

verkställandet och bestämmelser om hur beslutet ska implementeras som tar lång tid i 

verksamheterna. Att det tar tid beror ofta på att det är många parter som ska få säga sitt. 

När det gäller tillgång till resurser i fallföretagen framhålls det i enlighet med Millers (1997) 

antagande att det finns tillräckligt med finansiering, tid och personal vilket innefattar att 

personalen dessutom har den rätta kompetensen för att utföra aktiviteter kopplade till 

implementeringsprocessen i fallföretagen. Att säkerställa anställdas kompetens till att delta i 

implementeringsprocessen sker oftast genom att chefer vet vad anställda i företaget klarar av. 

Dock finner vi inte något genomgående sätt för hur kompetens säkerställs i företagen. Men 

detta anses inte heller vara något som behövs då det uppenbaras ganska snabbt om personalen 

klarar av att utföra de uppgifter som de tilldelats. 

Ansvarsfördelning 

Vilka som involveras i implementeringen av strategiska beslut beror på omfattningen av 

beslutet men det är framförallt styrelsen och ledningsgrupper som involveras. 

Ansvarsfördelningen följer ordinarie organisationsschema och de anställda ansvarar utifrån 

sin befattning med tillhörande befogenhet för olika aktiviteter i implementeringen. En 

ambition i Företag C är att decentralisera besluten så mycket som möjligt samtidigt som det 
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ska finnas tydliga krav och tydlig styrning. Det finns en tydlig samverkan mellan 

moderbolaget och dotterbolagen vilket ses som en styrka. Företag C arbetar kontinuerligt med 

att utveckla koncernens operativa ledningsfunktioner, genom att arbeta för en klarare 

ansvarsfördelning mellan koncernstab och dotterbolagets ledning. 

Eftersom samtliga fallföretag använder organisationsstrukturen och personalens 

befogenhetsbeskrivningar när de delegerar ut ansvar kan det hävdas att det i samstämmighet 

med Brenes et al (2007) och Hrebiniak (2006)  finns en tydlig ansvarsfördelning vilket kan 

antas underlätta för implementeringen. Företagen kan anses ha ambitionen att förena 

företagets mänskliga resurser med det strategiska beslutet på ett så effektivt sätt som möjligt 

även om denna strävan inte alltid uppfylls. Är det någon som inte kan fullfölja sitt ansvar i 

processen kan företagen behöva byta ut personen. 

Kulturell mottaglighet 

Omvärlden förändras ständigt och därmed ställs nya krav på företagen. Ägaren i Företag B 

framhåller att för att kunna uppnå sin vision krävs det att alla får möjlighet att utveckla sin 

kompetens för att kunna driva företaget framåt. Ägare B framhåller vidare att 

förändringsbenägenheten är olika hos olika personer samt att i större företag så finns det 

många olika viljor. Förändringsbenägenheten bedöms inte vara bättre eller sämre än i andra 

företag och förändring går att genomföra när det behövs.  

”Inställningen till förändring från anställda och ägare är positiv. Ägarna är väldigt 

involverade i de förändringssituationer som drivs.” 

     (Ledningschef, B) 

I Företag C framhålls att företaget måste vara uppmärksam på förändringar i omvärlden. En 

ökad konkurrens och krav från marknaden gör att det ständigt krävs förbättringar av bolagens 

värdeskapande processer. Förändringsbenägenheten bland ägarna kan beskrivas som 

varierande. Den äldre generationen framstår inte som lika öppen för förändringar som den 

yngre. Men Ledningschef C tror ändå att ägarna i Företag C är mer förändringsbenägna än i 

andra företag inom samma bransch. I Företag C är fortfarande grundaren aktiv i bolaget vilket 

skiljer sig från de andra två fallföretagen. Att grundaren fortfarande styr över företaget och 

inte har ärvt det kanske ger en annorlunda känsla. Personalen är medveten om historian 

bakom företaget och är medvetna om att grundaren har arbetat hårt för att bygga upp det 

företag som finns idag. I motsats till Ledningschef C menar Ägare C att han själv ser sig som 
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förändringsbenägen men att det är anställda i företaget som skapar en viss tröghet då 

medarbetarna generellt sätt framhålls gilla trygghet framför förändring.  

Beroende på vem vi intervjuar i fallföretagen får vi spridda svar angående förändring. I 

Företag A framhåller chefer som inte tillhör ägarfamiljen att de tycker att dotterbolagen är 

mer förändringsbenägna än moderbolaget och ägarna. I Företag B får vi ett neutralt svar där 

respondenterna menar att de varken är mer eller mindre förändringsbenägna än i andra 

företag. Det framhålls att inställningen till förändring är positiv men hur inställningen till 

förändring uttrycks rent praktiskt vet vi inte. I Företag C beskrivs det att ägarnas 

förändringsvilja är olika då den äldre generationen kan uppfattas som lite mer aktsam vidare 

framhålls det att det är personalen som gör att beslut tar längre tid att implementera. 

Flexibilitet 

Både Ägare B och Ledningschef B framhåller att implementeringsprocessen måste vara 

anpassningsbar för förändrade förutsättningar och att det är nödvändigt med flexibilitet i 

processen. Ägare C och Ledningschef C beskriver även de implementeringsprocesserna som 

anpassningsbara för förändrade förutsättningar. 

”Om något inte fungerar måste företaget anpassa det efter hur verkligheten ser ut.” 

    (Ledningschef, C) 

Dunford at al (2013) och Miller et al (1997) menar att implementeringsprocessen måste vara 

anpassningsbar för förändrade förutsättningar för att företaget ska kunna förbättra sitt resultat. 

I samtliga fallföretag framhålls att implementeringsprocessen måste vara anpassningsbar men 

vi finner inga bevis för att den verkligen är det. I Företag A får vi avvikande svar där 

respondenter menar att implementeringsprocessen inte är anpassningsbar. Kanske är detta en 

förklaring på hur de upplever verkligheten eller så har respondenterna tolkat frågan olika och 

därmed givit oss skilda svar. 

6.1.4 Människor 

Stöd och maktstruktur 

Beslutsfattarna är enligt de båda respondenterna i Företag B alltid starkt involverade vid 

implementeringen av beslutet. De är väldigt operativa och har själva stor delaktighet i olika 

delar i implementeringsprocessen. De anställda uppmuntras till att vara delaktiga i 

förändringsarbetet.  Även från koncernnivå är de väldigt operativa. Motstånd till förändring i 
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implementeringsprocessen kan förekomma. Då gäller det att kommunicera och förklara hur 

beslutsfattarna har tänkt sig, att bolla idéer samt att vara öppen för justeringar och beakta 

synpunkter som kan vara av värde. När företaget väl förändrar finns det enligt Ledningschef B 

inte så mycket motstånd, men det finns för lite idéer. Företag B skulle behöva generera fler 

idéer som kan bidra till nya och annorlunda tankesätt.  I Företag C sitter samtliga 

familjemedlemmar med i både koncernstyrelsen och dotterbolagsstyrelser vilket medför att 

beslutsfattarna anses vara starkt involverade i implementeringen av besluten som är fattade 

både på koncernnivå och på bolagsnivå. Det är främst styrelsen och ledningsgrupper som 

följer upp besluten via målstyrning.  

”Beslutsfattandet är en del av min vardag…även om målet inte uppfylls så kan man alltid 

lära sig något” 

     (Ägare, C) 

Uppföljningen slutar aldrig och ofta uppstår det massor av frågetecken på vägen och till sist 

måste någon ta beslutet och i ett familjeföretag är det ägaren. Beslutsfattandet i ett 

familjeföretag är enkelt eftersom det är den som håller i kapitalet som i slutändan bestämmer. 

Som även konstaterats i de andra fallföretagen så finns det även motstånd till förändring i 

Företag C. Ledningschef C menar att detta beror på att många människor är bekväma och 

tycker att det är bra som det är. Motstånd bygger ofta på osäkerhet och ju mer delaktiga 

personalen får vara desto lättare blir det att implementera besluten. För att hantera motstånd 

krävs det förståelse och att de informella ledarna i föreaget involveras i processerna.  

”Att involvera personer i processen gör vi inte bara för att beslutet ska bli lättare att 

implementera…I företaget vill vi ha synpunkter.” 

     (Ledningschef, C) 

Hrebiniak (2006)  menar att det är viktigt att beslutet förankras hos de anställda på ett 

främjande sätt och Miller (1997) framhåller vikten av att beslutsfattarna är med och stödjer 

beslutet under hela implementeringsprocessen. I Företag B framhålls beslutsfattarna som 

strakt involverade i implementeringen av det strategiska beslutet vilket de även gör i Företag 

C. Respondenterna i Företag B är själva med i koncernledningen och är ofta de som fattar 

besluten och därmed kan det finnas risk för att det finns en viss subjektivitet i svaret vi fått 

och för att verkligen få veta om de är involverade hade det kanske varit lämpligt att fråga 

någon i bolagsledningen om deras uppfattning. I Företag C däremot sitter två av ägarna med i 
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bolagsstyrelsen för dotterbolaget och en av dem är även aktiv i ledningsgruppen vilket ger oss 

en indikation på att beslutsfattarna kan tänkas vara involverade även under själva 

genomförandet av beslutet. I Företag A framhålls beslutsfattarna från ledningsgruppsnivå som 

involverade men angående hur engagerade moderbolaget är får vi skilda åsikter. Vissa hävdar 

att moderbolaget är tillräckligt involverade medan andra hävdar att de inte alls syns. Från 

moderbolagsnivå i Företag A styrks detta då de själva menar att det fysiska engagemanget 

från koncernnivå skulle kunna vara bättre. 

För att implementeringen ska lyckas krävs det enligt Miller (1997) förutom stöd från 

beslutfattarna även stöd från de parter som ska implementera beslutet. I samtliga fallföretag 

finns det ett visst motstånd hos personalen där de vill fortsatta arbeta som de alltid gjort 

eftersom det har fungerat bra hittills. Samtidigt framhåller respondenter i samtliga bolag att 

beslutsvägarna är väldigt korta vilket enligt Emling (2000) är något positivt som kan väga upp 

mot ett konservativt ledarskap. Johansson och Lewins (1992) påstående om att familjeföretag 

är flexibla, kan ta snabbare beslut och genomföra förändringar fortare än icke familjeföretag 

kan anses styrkas av respondenterna.  Från samtliga fallföretag framhålls det att motstånd är 

något som måste hanteras och ett bra sätt att hantera motstånd på är att göra personalen i 

företagen medvetna om varför förändringen bör ske och hur den kommer påverka de 

anställda. Respondenternas syn på att hantera motstånd stödjs av bland annat Forslund (2009) 

som menar att det måste finns en känsla av förändringsbehov bland anställda och en 

motivering till varför förändringen ska ske för att den ska kunna genomföras med framgång. 

Erfarenhet 

Ägare B har arbetat i familjeföretaget i 40 år och har under dessa år varit med och 

implementerat ett flertal strategiska beslut. Innan Ledningschef B började arbeta i företaget 

har han varit mattelärare, revisor och ekonomichef. Han är ekonom i grunden och har arbetat 

på tre olika positioner under sina år i Företag B. Han har implementerat liknande beslut förut 

vilket han har haft nytta av. 

”Varje gång en implementering av en större förändring genomförs så har jag nytta av mina 

tidigare erfarenheter… numera kan jag lägga mer kraft på att förankra besluten.” 

     (Ledningschef, B) 

Både Ägare C och Ledningschef C har tidigare erfarenhet av att både göra nyinvesteringar 

och lägga till nya bolag. Genom tidigare erfarenhet har Ledningschef C lärt sig att det inte 
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alltid blir som man tänkt från början och med åren har han funnit att det viktigaste är att få 

med sig människorna som involveras i processen.  

”Om man inte får med sig människorna kan man förlora hur mycket som helst och det 

synliggörs inte i årsredovisningen.” 

     (Ledningschef, C) 

Miller et al (2004) menar att tidigare erfarenhet och kunskap av att implementera liknande 

strategisk beslut främjar verkställandet av det strategiska beslutet eftersom det blir enklare att 

implementera. Detta är något som styrks av samtliga respondenter i fallföretagen även om 

vissa hävdar att de har mer erfarenhet än andra. I samtliga fallföretag ses erfarenhet som något 

som gör att implementeringen blir lättare och effektivare. I Företag A framhålls till skillnad 

från de andra företagen ett tydligt och bra ledarskap i implementeringsprocessen som viktigt. 

En ledare med tidigare erfarenhet och som har kompetensen att kunna använda kunskapen i 

arbetet har antagligen en större chans att skapa ett förtroende hos de anställda än en ledare 

som inte har samma kompetens vilket kan tänkas främja anställdas inställning till och därmed 

även verkställandet av beslutet. 

6.1.5 Strategi 

Strategi 

Besluten i Företag B är förenliga med företagets värderingar. Ägare i Företag C framhåller 

även han att besluten bör överensstämma med företagets värderingar. 

Vi måste ha en långsiktighet gentemot det samhälle vi lever i… etik och moral är jätteviktiga 

frågor.      

(Ägare, C) 

För att en implementeringsprocess ska kunna initieras menar Hrebiniak (2006) att det krävs en 

sund strategi eftersom en vag strategi kan medföra kraftiga begränsningar i ansträngningarna 

att implementera beslutet. Som nämnts tidigare innebär en sund strategi i denna studie att det 

strategiska beslutet överensstämmer med företagets värderingar. Då samtliga ägare och 

familjemedlemmar som intervjuas tycker att besluten är förenliga med företagets värderingar 

kan det hävdas att det finns en strategi. Men vi kan inte avgöra om strategin är sund endast 

utifrån ägare och familjemedlemmars uttalanden. Vi kan inte heller påstå att ett företag 

använder mer sunda strategier än ett annat företag. För att kunna undersöka detta mer utförligt 
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hade vi behövt fokusera närmare på ett specifikt strategiskt beslut, vilket vi också försökte 

göra. Men respondenterna var inte särskilt villiga att gå in på detaljer kring specifika beslut 

varpå vi var tvungna att acceptera mer generella svar.    

Riktlinjer och mål 

I Företag B är riktlinjerna integrerade som en del i företagets ordinarie verksamhet. Det finns 

tydliga övergripande riktlinjer för implementeringen av strategiska beslut nedskrivet i 

instruktionerna för Vd och styrelse. I Företag C finns det inga tydliga riktlinjer för hur beslut 

ska implementeras då varje beslut skiljer sig åt. Det är upp till ledningsgrupperna att följa sin 

egen tradition och de övergripande policys som finns i verksamheten. Däremot finns det 

tydliga riktlinjer för hur beslut ska fattats genom att det bland annat finns 

befogenhetsinstruktioner för chefer.   

I samtliga företag har det konstaterats att det inte finns några specifika riktlinjer och mål för 

implementeringen av strategiska beslut. En orsak till detta är att varje strategiskt beslut som 

ska implementeras är unikt och att implementeringsprocessen därför måste anpassas efter det 

specifika beslutet. I fallföretagen framhålls befogenhetsinstruktioner som ett viktigt verktyg 

då beslut ska verkställas. Dessa instruktioner framhålls som övergripande. Hrebiniak (2006) 

hävdar att tydliga riktlinjer för det strategiska beslutet underlättar för implementeringen och 

Miller (1997) påstår att om det finns tydliga mål specificerade med vad beslutet syftar till så 

blir verkställandet lättare. I samtliga företag har vi genom information som granskats funnit 

nedskrivna målsättningar för större strategiska beslut men däremot inte några tydliga 

riktlinjer. 

Rationellt beteende  

I Företag B förbereds besluten i företagsledningen. Ledningsgrupperna ska planera, samordna 

och följa upp respektive bolags verksamhet. Normalt kan beslut diskuteras på lägre nivå, och 

sedan lyftas fram till ledningsgrupp och styrelse. Koncernstyrelsen består av sju ordinarie 

styrelseledamöter, om vi bortser från arbetstagarrepresentanter, varav fyra är 

familjemedlemmar. De resterande tre ledamöterna är externa parter inklusive koncern-vd som 

inte tillhör ägarfamiljen. Idéerna bollas upp till styrelsen och sedan är det styrelsen som 

fastställer besluten. Styrelsen har till uppgift att fastställa långsiktiga mål och ramar för 

verksamheten. Besluten kan ibland vara lite snabba, men genom att bolla dem fram och 

tillbaka brukar det i slutändan bli bra. Ledningschef B menar att de inte vill att 

beslutsfattarprocessen ska gå för långsamt och i Företag B är beslutsfattarprocessen snarare 
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snabb än för långsam. I Företag C genomförs noggranna marknadsanalyser och 

branschstudier för beslut och förvärv. Beslutfattarprocessen i Företag C skiljer sig åt beroende 

på vad det är för beslut. Men i slutändan är det ofta bolagsstyrelsen som fattar beslutet även 

fast behovet om en förändring kommer från en lägre nivå i företaget. I bolagsstyrelsen för den 

fordonsrelaterade verksamheten är det totalt fem ledamöter exklusive 

arbetstagarrepresentanter. Två av dessa är familjemedlemmar och ägare, två är externa parter 

en är anställd inom företaget. Ägare C påpekar dock att familjen trots att de inte är majoritet 

har stort inflytande i styrelsen. Om det däremot handlar om frågor som berör den löpande 

driften så har ledningsgrupperna i filialerna ofta mandat att själva ta beslut. 

I samtliga bolag får ledningsgrupperna själva fatta beslut som handlar om driften av den 

operativa verksamheten. Men är besluten mer omfattande ska företagsledningen på 

koncernnivå först godkänna beslutet. Mer koncernöverskridande strategiska beslut fattas alltid 

på koncernnivå av företagsledningen, styrelsen och ägarna. Dean, JR och Sharfman (1996) 

menar att det ska samlas in tillräckligt mycket relevant information innan det strategiska 

beslutet fattas och att detta rationella beteende bidrar till att det strategiska beslutet har större 

chans att i slutändan uppnå sitt syfte. I Företag A får vi en känsla av att beslutsfattandet 

kanske sker på en lite högre nivå än vad det gör i Företag B och Företag C. Men i samtliga 

företag framhålls det att det är väldigt viktigt att få kännedom om anställdas åsikter. Med 

detta sagt kan vi i viss mån styrka att det finns ett rationellt beteende i beslutsfattarprocessen. 

Prioritet 

Övervakning och uppföljning av de strategiska besluten i Företag B sker via ledningsgruppen 

i respektive dotterbolag och sedan via Vd till respektive bolagsstyrelse. Är beslutet väldigt 

omvälvande sker rapportering även till moderbolagets styrelse. Koncernen är en ganska platt 

organisation så det är lätt att känna av om besluten har verkställts och hur besluten 

implementeras. Om många personer är inblandade i implementeringen sker uppföljning med 

hjälp av målstyrning. Målstyrningen består av ett antal nyckeltal som stäms av och 

rapporteras på olika möten av de som genomför implementeringen. Övervakning och 

uppföljning i Företag C sker både från koncernnivå och på bolagsnivå. Ledningsgruppen 

rapporterat till respektive bolagsstyrelse. Som nämnts tidigare så sitter samtliga 

familjemedlemmar och tillika ägare i Företag C med både i koncernstyrelsen och 

dotterbolagsstyrelsen, därmed blir övervakningen och uppföljningen väldigt tydlig. 
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Miller (1997) och Miller et al (2004) menar att när ett beslut prioriteras sätts andra aktiviter i 

organisationen tillfälligt åt sidan. Då samtliga fallföretag framhåller att implementeringen av 

strategiska beslut oftast följer företagshierarkin och organisationsstrukturen kan det hävdas att 

andra aktiviteter inte sätts åt sidan utan fortsätter parallellet med implementeringen av det 

strategiska beslutet. I företagen framhålls att strategiska beslut ibland implementeras genom 

projekt där lämpliga personer sluter upp i arbetsgrupper och då kan det tänkas att vissa 

aktiviteter hamnar i skymundan för projektet under en kortare period beroende på hur 

omfattande projektet är. Hur övervakningen och uppföljningen av implementeringen av 

strategiska beslutet sker framhålls i fallföretagen som likvärdigt. Uppföljning handlar främst 

om att de som ansvarar för implementeringen återrapporterar till ledningsgrupp eller styrelse. 

Övervakning och uppföljning framhålls i samtliga bolag som något som sker parallellt. Ofta 

sker uppföljningen genom målstyrning, där nyckeltal presenteras vid möten. I Företag A 

påpekas det att övervakning och uppföljning i implementeringsprocessen behöver förbättras 

vilket antyder att de inte helt följer beskrivningen av hur det ska gå till. I referensföretagen har 

vi inte fått den insikten att vi kan bekräfta att övervakningen och uppföljningen i verkligen 

sker som respondenterna har beskrivit och vi kan därför inte uttala oss om faktorn prioritet för 

Företag B och Företag C i det samanhanget. Det kan dock anses vara troligt att övervakning 

och uppföljning skulle kunna förbättras även i referensföretagen trots att detta inte har 

framkommit av respondenternas svar eftersom detta förmodligen är aktiviteter som alltid kan 

förbättras. Att det endast är två respondenter från respektive företag gör nog att vi inte får en 

klar bild över den verkliga övervakningen och uppföljningen.   

6.1.6 Sammanfattning 

Vi utgår från fallföretag A och ser om vi kan finna några skillnader i referensfallen. 

Referensfallen ger oss en indikation på om familjeföretagsegenskaperna och 

implementeringsfaktorerna förekommer även i referensföretagen eller om det är något som är 

unikt för just Företag A. När det gäller både familjeföretagsegenskaperna och faktorerna för 

implementering är förekomsten av dem och hur de yttrar sig väldigt lika mellan fallföretagen. 

Detta kan vara en indikation på att förekomsten av familjeföretagsspecifika egenskaper oftast 

är framträdande i samtliga bolag och att själva implementeringsprocessen inte skiljer sig 

särskilt mycket åt mellan företagen. En reflektion är att storlek på företag, att samtliga 

fallföretag är stora familjeföretag, samt att de är verksamma inom samma bransch kanske kan 

vara aspekter som har inverkan på hur familjeföretagsegenskaper och 
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implementeringsfaktorer framträder i organisationen och att vi därmed faktiskt får ett sådan 

samstämmig syn från samtliga fallföretag. 

Långsiktighet är ett ord som används frekvent i samtliga fallföretag. Långsiktighet kan påvisas 

genom enhetliga svar från respondenterna. Gemensamt för företagen är att implementeringen 

av beslut beskrivs ta lång tid även om beslutsvägarna anses vara korta. Det finns en ambition 

hos samtliga ägare att låta företaget fortleva och dessutom finns det en ekonomisk trygghet i 

företagen då det är ägaren som tillhandahåller kapitalet. I samtliga företag lyfts mål av icke 

finansiell karaktär som berör personalens arbetsmiljö och trivsel fram. Dessa mål kan på kort 

sikt vara kostsamma för företaget men på längre sikt förväntas det bidra till resultatet.  

Auktoritet yttrar sig i samtliga företag genom att ägarens inflytande framhålls som tydligt. Det 

är ägaren som är den yttersta beslutsfattaren vilket till stor del beror på att det är denne som 

bistår med kapital till företaget. Ägarna framhålls vara aktiva och synliga även om det yttrar 

sig lite olika beroende på var i företgen man befinner sig. Ägarna kan inte vara lika synlig i 

hela företaget då storleken på företagen är omfattande och anläggningar finns på ett 

geografiskt utspritt område. 

Företagskulturen i samtliga fallföretag kan beskrivas som ganska informell och enkel. 

Beslutsvägarna är korta och ett gemensamt fokus för samtliga företag eftersom de är 

verksamma inom samma bransch och bedriver handel är att sälja vilket medför att de måste 

värna om kunden. 

Relationer mellan familjemedlemmar kan inte anses underlätta kommunikationen och 

beslutsfattandet i företagen. Då samtliga företag är stora och har mellan 700 och 1 200 

anställda blir antalet familjemedlemmar sett till företagen i sin helhet litet. Detta innebär att 

familjemedlemmarna inte finns utspridda på många positioner i företagets olika nivåer och 

därför inte kan underlätta kommunikationen vid implementering av strategiska beslut. På 

grund av företagens storlek är parter som inte är familjemedlemmar involverade i 

beslutsfattandet. I samtliga företag finner vi att släktskapet mellan familjemedlemmar ger 

företaget en identitet, historia och språk som gör dem unika. 

Tillit ses i samtliga företag som något mycket viktigt. På grund av företagens storlek krävs det 

inte endast tillit mellan familjemedlemmar utan även mellan övriga medarbetare i företagen. I 

fallföretagen framhålls att det förekommer mycket möten vilket medför att information lätt 

kan filtreras under processens gång. Det finns omfattande kommunikationskanaler i samtliga 
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fallföretag och genom att anta att tillit är en effekt av en fungerande informationsspridning 

kan det hävdas att tillit yttrar sig på ett liknande sätt i samtliga fallföretag. 

Altruism förekommer i samtliga fallföretag men kan yttra sig lite olika. I referensföretagen 

framhålls att de på kortare sikt försöker att främja sina anställdas arbetssituation så att 

personalen på längre sikt presterar bättre. I Företag A yttrar sig altruism genom att anställda 

kan få stanna kvar i företaget på grund av vänskapsrelationer och på meriten att de varit 

anställda länge även om de inte utför ett särskilt bra arbete. Gemensamt för samtliga 

fallföretag är att de upplever att personalomsättningen är låg och att chefer innehar sina 

positioner länge i företagen vilket medför en hög ledningskontinuitet.  

Förekomsten av nepotism anses generellt sett vara låg i fallföretagen. Familjemedlemmar har 

en lätt access in i samtliga företag vilket skulle kunna hävdas vara unikt för familjeföretag. 

Kompetens framhålls i alla fallföretag som en viktig aspekt att ta hänsyn till när nya chefer 

ska anställas, detta gäller följaktligen också för familjemedlemmar.   

Paternalism kan hävdas uttryckas olika i företagen då det är den före detta ägaren i Företag A 

och Företag B som grundat företag medan grundaren fortfarande är aktiv i Företag C. 

Grundarens värderingar förefaller fortfarande vara så pass framträdande i Företag A och 

Företag B att det kan tänkas finnas en stark paternalistisk känsla kvar i förtaget men den 

kanske inte är lika stark som i Företag C där grundaren fortfarande är aktiv i bolaget.  
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Tabell 8. Sammanfattning av förekomsten av faktorer som påverkar implementeringsprocessen för 

samtliga fallföretag. 

 

  

Organisation 

Strukturell avlastning 

I samtliga fallföretag förekommer verkställande via projekt vid mer 
omfattande strategiska beslut men oftast är det företagshierarkin som används 
vid implementering. Att använda företagshierarkin vid implementeringen av 
beslut förefaller utifrån fallföretagen vara lika effektivt som att använda sig av 
projekt. 

Tillgång till resurser 

I samtliga fallföretag verkar beslutfattandet ske relativt fort medan det är 
verkställandet och bestämmelser om hur beslutet ska implementeras som tar 
mycket tid i anspråk. Att det tar tid beror ofta på att många parter ska få yttra 
sina åsikter. Samtliga fallföretag anser att det finns tillräckligt med 
finansiering, tid och personal samt att personalen dessutom har den rätta 
kompetensen för att utföra aktiviteter kopplade till implementeringsprocessen. 

Ansvarsfördelning 
Eftersom samtliga fallföretag använder organisationsstrukturen och 
personalens befogenhetsbeskrivningar vid delegering av ansvar i 
implementeringsprocessen finns det en tydlig ansvarsfördelning. 

Kulturell mottaglighet 

I Företag A tycker cheferna att dotterbolagen är mer förändringsbenägna än 
moderbolaget. I Företag B anses förändringsbenägenheten inte vara mer eller 
mindre än i andra företag. I Företag C framhålls ägarnas förändringsvilja som 
olika då den äldre generationen uppfattas som lite mer aktsam. 
Förändringsbenägenheten kan i fallföretagen påstås vara måttlig. 

Flexibilitet Samtliga fallföretag menar att implementeringsprocessen måste vara 
anpassningsbar men vi finner inga bevis för att den verkligen är det.  

Människor 

Stöd och maktstruktur 

Beslutsfattarna på koncernnivå anses vara mer inblandade i 
implementeringsprocessen i referensföretagen än Företag A. Det anses finnas 
motstånd till förändringar i fallföretagen vilket medför att stöd från parter som 
är inblandade i implementeringsprocessen ibland kan brista. För att undvika 
detta behöver anledningen till varför besluten ska verkställas tydligt förklaras.  

Erfarenhet 
Respondenter från fallföretagen anser att tidigare erfarenhet underlättar 
implementeringen av strategiska beslut. Företag A skiljer sig från 
referensföretagen då de framhåller bra ledarskap som viktigt i 
implementeringsprocessen. 

Strategi 

Strategi 
Då samtliga ägare och familjemedlemmar tycker att besluten är förenliga med 
företagets värderingar kan det hävdas att det finns en strategi. Men om 
besluten i verkligheten överensstämmer kan vi inte utläsa. 

Riktlinjer och mål 
För större strategiska beslut förefaller det finnas nedskrivna mål i 
fallföretagen. Men det finns inga tydliga riktlinjer för implementeringen av 
strategiska beslut då varje beslut är unikt och verkställs olika.  

Rationellt beteende 
I samtliga företag framhålls det att det är väldigt viktigt att få kännedom om 
anställdas åsikter. Detta indikerar att anställda får framföra sina åsikter och att 
ett visst rationellt beteende föreligger. 

Prioritet 
Då fallföretagen implementerar strategiska beslut via organisationsschemat 
sätts inte andra aktiviteter åt sidan, aktiviteterna i implementeringsprocessen 
prioriteras inte. Uppföljning och övervakning anses vara bristfällig i Företag A 
vilket antyder att implementeringen inte ges stor prioritet. 
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Kapitel 7 – Analys av samband 
I detta kapitel utgår vi ifrån våra antaganden i den teoretiska referensramen och resonerar 

kring samband mellan familjeföretagets karaktäristika och faktorer som påverkar 

implementeringsprocessen. Vi kan utifrån tidigare avsnitt utläsa hur närvarande 

familjeföretagets karaktäristika är i de undersökta företagen och vilka faktorer de tillämpar 

vid implementering av strategiska beslut. Analysen är uppbyggd utifrån familjeföretagets 

egenskaper och implementeringsfaktorerna i kategorierna: organisation, människor och 

strategi. Varje område analyseras med hjälp av teori och empiri för att få reda på om 

familjeföretagets karaktäristika har inverkan på implementeringen av ledningsbeslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Modell över analys av samband. Hur familjeföretagsegenskaperna påverkar 

implementeringsprocessen analyseras med hjälp av de antaganden som gjorts i den teoretiska 

referensramen.  

Utifrån antaganden om hur familjeföretags karaktäristika påverkar implementeringen 

tillsammans med faktorerna som har inverkan på implementeringsprocessen analyseras 

fallföretagens arbete med att implementera strategiska beslut. Varje kategori är uppdelad efter 

samband som härrör från de antaganden som gjorts tidigare i arbetet. Vissa samband 

innehåller flera antaganden, vilket medför att sambanden är färre till antalet än antagandena 

som formulerats i teorin. Först sammanfattar vi vad vi kom fram till om 
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implementeringsprocessen och sedan kommer vi in på vilka familjeföretagskaraktäristika som 

kan påverka den. 

7.1 Implementeringsprocessens struktur 
Hrebiniak och Joyce (1984) och Nutt (1986) är forskare som framhäver en sekventiell modell 

för implementering som framgångsrik. I Företag A implementeras strategiska beslut från 

koncernnivå genom att ett beslut från moderbolagsnivå fattas som via respektive styrelse och 

ledningsgrupp på bolagsnivå skall verkställas. Är det strategiska beslutet mer omfattande 

planeras genomförandet på en övergripande koncernnivå innan respektive dotterbolag tar över 

implementeringen. Det är sedan upp till respektive dotterbolags ledningschefer och 

mellanchefer att delegera ut ansvar i verksamheten och se till att det strategiska beslutet 

verkställs. Strategiska beslut som fattas direkt i dotterbolagen finns ofta nedskrivna i deras 

affärsplaner. Affärsplanerna och handlingsplanerna godkänns alltid på koncernnivå innan 

planerna kan förverkligas.  

Inslag från Hrebiniak och Joyce (1984) sex stegs-modell kan påstås tillämpas i företaget även 

om stegen inte följs fullt ut och det upplevs att det kan finnas en viss avsaknad av tydlighet 

för hur besluten implementeras. Långsiktiga mål och planer utarbetas i affärsplaner och 

handlingsplaner. Hur organisationen ska se ut vid implementering skiljer sig inte åt i Företag 

A. Där förklaras att det är rätt person och kompetens på rätt plats som gäller. Organisationen 

uppbyggnad utgår alltid från organisationsschemat där respektive medarbetares ansvar utgår 

från deras tjänstebefogenhet.  Arbetet med att sprida ut värdeorden i organisationen kan sägas 

vara ett exempel på hur långsiktiga mål delas upp till kortsiktiga operativa mål. De tre 

värdeorden: trovärdighet, skyldighet och ansvar ska ständigt finnas med i det dagliga arbetet 

och genom att beakta dessa kan förhoppningsvis människor i organisationen på längre sikt bli 

mer samspelta och arbeta mot samma mål.   

Hrebiniak och Joyce (1984) menar att det krävs planeringsaktiviteter och en formell skriftlig 

implementeringsplan och kommunikationsplan för att upplysa personer som berörs av 

förändringen. I Företag B ges en skriftlig dokumentation över det strategiska beslutet vilket 

kan betraktas som en formell skriftlig implementeringsplan. I Företag A finns det inte någon 

formell skriftlig implementeringsplan. Men däremot har exempelvis olika chefer fått 

instruktioner för att kunna leda arbetet med att sprida ut värdeorden i organisationen. Detta 

projekt har delats upp i olika faser så att arbetet ska kännas mer givande och det ska bli lättare 

att följa utvecklingen av satsningen. Att företaget har satt upp olika delmål skulle kunna anses 
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vara effektivt för implementeringen om en sekventiell modell förespråkas. Från 

moderbolagets framhålls affärsplaner där mål och framtida utvecklingsplaner för bolaget 

fastställs och handlingsplaner där tidsramar och genomförande specificeras som riktlinjer. 

Men från respondenterna i dotterbolagen verkar affärsplanerna inte betraktas som riktlinjer 

utan mer som en överblick över vad som ska genomföras och vilka mål som företaget ska 

sträva emot. När frågan om det finns tydliga riktlinjer ställs till respondenterna i Företag A får 

vi blandade svar. De flesta hävdar att det inte finns tydliga riktlinjer för implementeringen av 

strategiska beslut medan andra hävdar att det finns tillräckligt med riktlinjer för att respektive 

organisation ska kunna genomföra förändringen. Genom åtskilda svar kan det antas att det 

kanske skulle behöva finnas ökad tydlighet i vad det är som gäller vid implementeringen av 

strategiska beslut. I Företag B får vi svaret att riktlinjerna för implementeringen är en del av 

den dagliga verksamheten. Riktlinjer finns övergripande nedskrivet i Vd- och 

styrelseinstruktioner. Utifrån detta kan det antas att det även i Företag B finns en avsaknad av 

tydligt nedskrivna riktlinjer för implementeringen. Även i Företag C framhålls det att det inte 

finns några tydliga riktlinjer för implementeringen av de strategiska besluten med att den 

följer företagets allmänna policy. 

Kommunikationen för implementeringen bör enligt Hrebiniak och Joyce (1984) gå från 

toppen och nedåt. I samtliga fallföretag följs organisationsstrukturen som är hierarkisk när 

information kommuniceras ut mellan bolag och avdelningar. Därmed kan det urskiljas att de 

tillämpar en styrning som börjar på de högre nivåerna i organisationen och sedan förmedlas 

nedåt. Whelan-Berry och Sommerville (2010) lyfter fram kommunikation om förändring som 

en komponent som kan kopplas till hela förändringsprocessen och Allen et al (2007) menar att 

osäkerhet bland anställda vid en förändring kan bero på att det fokuseras för mycket på det 

strategiska beslutet i sin helhet istället för att gå ner på individnivå och lyfta fram hur de 

anställda påverkas på en direkt jobbrelaterad nivå. I Företag A diskuteras det strategiska 

beslutet på en mer övergripande nivå i koncernen. När beslutet sedan ska förverkligas lämnar 

koncernledningen över ansvaret för implementeringen till respektive dotterbolags 

ledningsgrupp och Vd. Sedan delegerar denne ut ansvar till lämpliga mellanchefer som sedan 

får till uppgift att få med arbetarna som denne har under sig i förändringen och ge dem en 

förståelse för hur beslutet påverkar dem i sitt dagliga arbete. 

Hrebiniak och Joyce (1984) framhåller även ett övergångsteam där det finns några som 

ansvarar för implementeringen och andra individer som över tiden kommer och går som 

effektivt. I samtliga fallföretag kan det hävdas att det finns övergångsteam. I Företag A är det 
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ledningsgruppen i respektive dotterbolag som utgör kärnan i implementeringsprocessen och 

det är de som delegerar ut ansvar till andra medarbetare i organisationen. Kan inte 

förändringen ske med de resurser som finns i företaget kan det även bli aktuellt att ta in 

kompetens utifrån. I Företag B upplevs moderbolaget utgöra kärnan i 

implementeringsprocessen även om det är chefsgruppen som kan tänkas ansvara för 

verkställandet i sitt bolag. Företag B:s organisation framställs som en platt organisation där 

ledningscheferna på koncernnivå är mycket involverade i den operativa verksamheten jämfört 

mot Företag A:s organisation som beskrivs som mycket hierarkisk. I Företag C uppfattas 

ledningsgruppen som har en överblick över samtliga anläggningar som ledande i 

implementeringsprocesserna. 

Sammanfattningsvis finns det inte några tydligt nedskrivna riktlinjer för hur strategiska beslut 

ska implementeras i företagen. Respondenter på fallföretaget beskriver att implementeringen 

följer riktlinjer för deras dagliga verksamhet och att organisationsstrukturen, samt de 

anställdas befogenhet i den, utgör grunden för implementeringen vilket de anser är tillräckligt 

för att kunna implementera ett strategiskt beslut.  Eftersom inga respondenter anser att det är 

något problem att det inte finns specifika riktlinjer för implementeringsprocessen kan 

Hrebiniak (2006) påstående om att tydliga riktlinjer underlättar implementeringen 

ifrågasättas. Att fundera över är om det är avsaknaden av nedskrivna tydliga riktlinjer som 

kan medföra att implementeringen misslyckas eller om det finns andra orsaker som kan ha 

starkare inverkan på implementeringen. 

7.2 Icke finansiella mål och ledningskontinuitet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Samband mellan familjeföretagsegenskapen långsiktighet och implementeringsfaktorer. 

Sambandet med den överstrukna faktorn har avfärdats, sambanden med den skuggade faktorn kan vi 

inte uttala oss om och sambanden med de svarta faktorerna har styrkts. 
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Sambandet mellan långsiktighet och faktorerna kulturell mottaglighet samt tillgång till 

resurser kan motiveras genom att strategiska beslut kan tänkas implementeras under en 

längre tidsperiod än vad som kan föreställas vara möjligt i till exempel ett icke familjeägt 

aktiebolag där det primära målet kan påstås vara största möjliga avkastning på så kort tid som 

möjligt. Att implementera ett beslut under en längre tidsperiod ger mer tid till att 

omorganisera och förändra invanda mönster vilket skulle öka sannolikheten för att kulturen i 

företaget hinner förändras och i enlighet med Miller et al (2007) ökar då chansen för en 

lyckad implementering. Mer tid för att genomföra det strategiska beslutet kan medföra att 

tillgången till resurser antas vara bättre. Långsiktighet avseende tidshorisonten kan därmed 

bidra till att verksamhetens förändringsbenägenhet ökar.  

Långsiktighet framhålls i samtliga fallföretag som något som genomsyrar familjeföretagen i 

allmänhet. Långsiktighet framhålls som något positivt, då familjeföretagen inte alltid är 

beroende av det kortsiktiga resultatet utan det är det långsiktiga som är det viktiga. Detta 

medför att ägarna i familjeföretaget kan satsa på vad de tror på. Vissa investeringar kräver 

mycket uthållighet vilket familjeföretagen anses karaktäriseras av. Långsiktighet i den 

bemärkelsen som beskrivs här kan anses vara unik för familjeföretag. Men det finns kanske 

inte bara en uppsida med att vara långsiktig, intressant att resonera kring är om det även finns 

negativa sidor med långsiktigheten. I samtliga fallföretag har långsiktighet blivit något som 

jämställs med att beslut tar lång tid att genomföra. Företagen tar sig därmed mer tid för att 

implementera beslut vilket gör att de har tid att omorganisera och förändra invanda mönster. 

Vi funderar också över hur långsiktigheten förhåller sig ur konkurrenssynpunkt. Trots 

antagandena kring långsiktighet och att förändringar kanske kan ske i en långsammare takt i 

familjeföretag kan det uppmärksammas att även om det är möjligt kanske detta inte skulle 

vara bra utifrån konkurrenssynpunkt. Att lyckas med implementeringen kan inte påstås vara 

särskilt mycket värt om det inte utvecklar företaget utan istället har en negativ inverkan på 

företagets fortlevnad. Sambandet mellan långsiktighet och faktorerna kulturell mottaglighet 

samt tillgång till resurser kan således styrkas då det i fallföretagen avsätts mycket tid för att 

implementera beslut. Detta medför att de har tid att omorganisera och förändra invanda 

mönster vilket gör det sannolikt att företagskulturen hinner förändras och chansen för en 

lyckad implementering ökar, även om det antas att företag inte skulle ta för lång tid på sig att 

verkställa strategiska beslut då det är negativt ur konkurrenssynpunkt och för företagens 

fortlevnad. 
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Sambandet mellan långsiktighet och stöd och maktstruktur bygger på antagandet att 

företagsledare i familjeföretag innehar sina positioner länge vilket innebär en hög 

ledningskontinuitet som enligt Emling (2000) medför en trygghet för anställda och en 

stabilitet i ledningsfilosofin. Detta skulle kunna leda till att stödet från anställda för strategiska 

beslut och implementeringen därmed ökar. Det kan också antas att det därför finns en tydlig 

maktstruktur som bidrar till att underlätta implementeringen. Utifrån detta resonemang antas 

långsiktighet påverka implementeringsprocessen genom att stödet för det strategiska beslutet 

ökar och människors inställning till beslutet därmed blir positiv.  

I samtliga fallföretag finner vi stöd för att det finns en ledningskontinuitet bland cheferna i 

företagen. Ett flertal chefer har arbetat sig upp inom företaget och suttit på sina positioner 

under en längre tid. Vi finner dock en högre ledningskontinuitet i Företag A och Företag B än 

vad vi gör i Företag C. I Företag C har omorganisationen med att dela in anläggningarna i 

regioner lett till ett större skifte bland chefer och under det senaste året har en familjemedlem 

tagit över en av de ledande positionerna i den fordonsrelaterande verksamheten i Företag C. 

Hur detta påverkar organisationen och dess fortsatta drift får tiden utvisa. Ledningschef C 

menar att det finns en starkt förtroende för familjemedlemmen då hon har tidigare 

arbetslivserfarenhet från andra branscher och visar att hon har en god kunskap om kunder. 

Om inte medarbetarna känner förtroende för familjemedlemmen finns det risk för att 

implementeringsprocessen kan påverkas negativt då anställdas inställning till besluten som 

fattas kan påverka hur väl det verkställs i organisationen.  

En slutsats är att ledningskontinuiteten, med grunden i att chefer faktiskt sitter på sina 

positioner länge, i Företag A och Företag B är högre än i Företag C och därmed finns det en 

långsiktighet avseende ledningen och hur företaget drivs. Men framförallt från Företag A 

framhålls ledningskontinuitet från chefer inte endast som något positivt. Det påpekas att 

chefer som suttit på sina positioner länge tenderar att tänka konservativt och därmed kan 

ledningskontinuiteten även medföra att implementeringen av beslut påverkas negativt genom 

att nya medarbetare som träder in i organisationen inte kan vara med och påverka särskilt 

mycket utan måste anpassa sig efter invanda mönster. Detta skulle kunna innebära att 

anställda upplever att de inte får sina åsikter hörda vilket skulle kunna medföra att stödet för 

implementeringen av strategiska beslut istället minskar. Samtidigt menar respondenterna i 

Företag A att de får sina röster hörda vilket då borde tyda på att stödet för beslutet ökar. Vi 

kan dock inte med säkerhet uttala oss om hur stödet för strategiska beslut är bland anställda på 

längre nivåer i företaget eftersom vi endast har intervjuat chefer som är med i 
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ledningsgrupperna. Sambandet mellan långsiktighet och faktorn stöd och maktstruktur 

avfärdas eftersom respondenterna i Företag A menar att ledningskontinuiteten istället för 

positiv kan ha en negativ inverkan på anställdas stöd då det påstås att chefer som suttit på sina 

positioner länge tenderar att tänka konservativt vilket kan medföra att implementeringen av 

beslut påverkas negativt då nya medarbetare inte ges gehör samt måste anpassa sig efter 

invanda mönster.    

Sambandet mellan långsiktighet och faktorerna strategi samt riktlinjer och mål 

motiveras genom antagandet att då familjeföretag har mål som baseras på långsiktig 

överlevnad (Emling, 2000; Gredianus & Märk, 2012; Johansson & Lewin, 1992) och 

anställda tenderar att stanna kvar länge i företaget skulle det kunna betyda att de lättare kan 

förstå fördelarna med det strategiska beslutet samt varför det behöver genomföras. En 

förståelse från anställda kan tänkas medverka till att företagets positionering och 

konkurrenskraft kan förbättras. Balogun & Hope Hailey (2004) menar även att en tydlig 

vision underlättar implementeringen då det ger gemensamma mål att sträva emot.  

I samtliga fallföretag framhålls det att det inte finns några specifika riktlinjer för 

implementeringen av beslut då varje beslut ser olika ut. Att det inte finns tydliga riktlinjer för 

implementeringen upplevs inte vara något problem i fallföretagen eftersom det finns 

övergripande instruktioner och policys. Då vi redan har konstaterat att anställda stannar länge 

i fallföretagen skulle detta kunna indikera att det finns en förståelse för de strategiska 

besluten. I Företag A däremot upplever vissa respondenter att det inte finns någon tydlighet i 

vad ägarna har för avsikt med företaget och de olika dotterbolagen på längre sikt. Kanske kan 

detta vara en indikation på att det saknas en tydlig dokumenterad vision för dotterbolagen i 

Företag A och att det därmed kan påstås finnas en negativ inverkan på hur beslutet 

implementeras. I Företag B uppfattar anställda företagets vision på ett tydligt sätt då den finns 

uttryckligen nedskriven och i Företag C finns det beskrivet en övergripande vision. Visionens 

betydelse för en lyckad implementering av beslut kan dock ifrågasättas. Vi kan inte hävda att 

visionen i familjeföretag skulle vara mer betydande för implementeringen än vad det skulle 

vara i ett icke familjeföretag. Däremot tror vi att det i ett familjeföretag är väldigt viktigt att 

ägarna delar med sig av vad de har för mål och idéer eftersom ägandet är koncentrarat till just 

en eller ett fåtal personer som har en makt att styra företaget. Som nämnts tidigare kan det 

finnas stöd för Balogun & Hope Haileys (2004) påstående om att en tydlig vision kan 

underlätta implementeringen av strategiska beslut. Om respondenter i dotterbolag Y i Företag 

A som var de som starkast reflekterade över att de inte hade koll på vad ägarna har avsikt med 
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företaget på längre sikt får en större förståelse för framtiden kanske implementeringen av 

strategiska beslut kan ske ännu effektivare än vad de gör idag.  

Långsiktighet är något som sätter sin prägel på samtliga fallföretag. Långsiktighet framstår 

ofta som något eftersträvansvärt men långsiktighet behöver inte endast vara positivt. När det 

gäller ledningskontinuitet hos chefer som innehaft sina positioner länge i företaget finner vi 

att det finns en risk för att ledarskapet blir väldigt konservativt och att nytänkande inte är 

särskilt högt prioriterat. Vidare kan det reflekteras över om visionen verkligen är ett så viktigt 

verktyg som teorin förmedlar. Vi finner dock inte att en tydlig vision skulle vara negativt för 

implementeringen av det strategska beslutet och därmed kan det hävdas att det kanske skulle 

kunna underlätta implementeringen. Långsiktighet är ett ord som framhålls som viktigt av 

majoriteten av respondenterna och kanske framförallt av ägarna. Vi kan inte med säkerhet 

veta att verksamheterna verkligen är långsiktiga. Men genom den uppfattning som vi fått av 

respondenter i fallföretagen beskriver de att implementeringen ofta tar väldigt lång tid även 

fast beslutsvägarna är korta. Detta skulle kunna vara en följd av att de inte behöver hoppa på 

första bästa trend. Även ägarnas ambition att företaget ska fortleva kan tänkas vara ett bevis 

på att långsiktighet och strategsiska beslut som stämmer överens med denna egenskap faktiskt 

rent praktiskt existerar i företagen. Sambandet mellan långsiktighet och faktorerna strategi 

samt riktlinjer och mål styrks då det finns ett långsiktigt tankesätt hos ägarna då de vill att 

företaget ska fortleva, anställda tenderar att arbetar länge och det upplevs finnas en viss 

förståelse för strategiska beslut bland anställda vilket skulle underlätta implementeringen. 

Däremot kan vi inte bekräfta att en tydlig vision skulle underlätta implementeringen.     

Familjeegenskapen långsiktighet påverkar implementeringsprocessen positivt genom att mer 

tid för implementeringen av strategiska beslut kan medföra att invanda mönster och 

företagskultur hinner förändras vilket medför att sannolikheten för att lyckas med 

implementeringen ökar. Implementeringsprocessen påverkas också positivt av att det finns ett 

långsiktigt tankesätt och därmed en förståelse bland anställda för de strategiska besluten. 

Långsiktighet kan hävdas påverka organisationens förändringsbenägenhet och människors 

inställning till besluten i en positiv bemärkelse då en längre tidshorisont talar för att både 

organisationen och människor i organisationen får mer tid på sig att göra sig införstådda med 

förändringen och hinner därmed anpassa sig efter den. Att individer i organisationen får 

distans till beslutet kan hävdas vara en fördel då sannolikheten för att beslutet accepterats kan 

hävdas öka och därmed medför beslutet en större hållbarhet i organisationen under en längre 

tid. Långsiktighet kan även hävdas påverka organisationens förändringsbenägenhet och 
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framför allt människor inställning till att implementera besluten negativt då anställda i 

fallföretagen ibland upplever att ledarskapet är väldigt konservativt och att deras åsikter inte 

har någon särskilt stor inverkan. Att ledningskontinuitet likaställs med konservativt ledarskap 

finner vi i Företag A. Då det finns bevis för att anställda sitter på sina positioner längre i 

familjeföretag än i andra företag kan detta vara en aspekt som kan hävdas vara unikt för 

familjeföretag. Men även fast ledningskontinuiteten bland chefer hävdas vara högre i 

familjeföretag än i andra företag så måste det ändå påpekas att det är människor som det 

handlar om och de flesta människor har en preferens för att förespråka sådant som de känner 

igen vilket inte är särskilt konstigt. Därmed blir människors osäkerhet och motstånd till 

förändring något som måste prioriteras i samtliga organisationer oberoende av företagsform 

om ett beslut ska kunna vara hållbart i företaget. Tillsammans med långsiktighet kan 

företagskulturen hävdas vara en viktig faktor som påverkar hur förändringsbenägen 

organisationen är. Karaktäriseras företagskulturen av långsiktighet vilket den anses göra i 

fallföretagen kan dessa två egenskaper tillsammans medverka till att organisationen blir mer 

förändringsbenägen, individer i företaget hinner acceptera beslutet och familjeföretagen håller 

kvar sin position och konkurrenskraft på marknaden även om långsiktighet prioriteras framför 

kortsiktighet.  

7.3 Ägarnas fullmakt vid beslutsfattande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Samband mellan familjeföretagsegenskapen auktoritet och implementeringsfaktorer. 

Sambanden med överstrukna faktorer har avfärdats, sambanden med skuggade faktorer kan vi inte 

uttala oss om och sambandet med den svartmarkerade faktorn har styrkts. 
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Sambandet mellan auktoritet och ansvarsfördelning bygger på den maktfullkomlighet som 

uppkommer i ett familjeföretag då det är en enskild individ som har fullmakten att fatta beslut 

(Carney, 2005). Ett ökat antal aktiva familjemedlemmar skulle kunna leda till en tydlig 

ansvarsfördelning där ansvaret för att implementera det strategiska beslutet är koncentrerat till 

en mindre grupp vilket kan hävdas vara positivt för implementeringen.  

I samtliga företag är det företagshierarkin som används då beslut ska implementeras i 

organisationen. Vanligt förekommande tycks vara att antingen ledningsgrupperna på 

respektive dotterbolag ansvarar för implementeringen av beslutet eller att det sätts ihop 

särskilda projektgrupper som ansvarar för genomförandet. Gemensamt för samtliga fallföretag 

är att det alltid är någon enskild person som är den ytterst ansvariga för att beslutet 

implementeras. Det går således att konstatera att det övergripande ansvaret för 

implementeringsprocessen är koncentrerad till en mindre grupp.  

I fallföretagen är koncentrationen av familjemedlemmar liten, i förhållande till storleken på 

företagen, vilket gör att vi inte finner något stöd för antagandet om att det skulle vara positivt 

med ett stort antal familjemedlemmar i den operativa verksamheten. Vår mening är att 

företagen har blivit så pass stora så att det krävs en lojalitet och närhet med anställda utanför 

familjen för att företaget ska kunna drivas effektivt. Denna slutsats styrks av Feltham et al 

(2005) som menar att då företaget blir större minskas beroendet till den enskilda ägaren.  Men 

samtidigt är det fortfarande ägarna, även om dessa blir flera med tiden, som håller i kapitalet 

vilket gör att det fortfarande är de som bestämmer. I Företag A finns det totalt två ägare, i 

Företag B nio ägare och i Företag C tre ägare. Gemensamt för samtliga bolag är att det är 

någon av ägarna som är den röststarkaste och därmed kan det hävdas att det finns en enskild 

beslutsfattare i bolagen även med flera delägare. När det gäller maktfullkomligheten så har 

ägarna ett mycket starkt inflytande i samtliga fallföretag och de har säkerligen även något att 

säga till om när det gäller att delegera ut ansvar för implementeringen av strategiska beslut. 

Även om det inte går att varken styrka eller avfärda sambandet mellan auktoritet och faktorn 

ansvarsfördelning på grund av få familjemedlemmar i den operativa driften i fallföretagen, 

vilket innebär att familjen inte utan hjälp skulle kunna bära ansvaret över verkställandet av 

strategiska beslut i verksamheten, uppmärksammar vi att det ändå finns en tydlig 

ansvarsfördelning i Företag A och att ansvaret över implementeringsprocessen ges till mindre 

grupper. Detta indikerar att det inte behövs många familjemedlemmar då tydliga 

maktförhållanden finns ändå.  
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Sambandet mellan auktoritet och kulturell mottaglighet samt flexibilitet bygger på 

antagandet att ägarens ovilja att förändra (Johansson & Lewin, 1992) utgör ett motstånd för 

att företagskulturen ska spegla en acceptans av risk och förändring vilket saktar ner 

implementeringen av strategiska beslut. Ägarens ovilja att förändra kan också medföra att 

anpassningar i implementeringsprocessen på grund av ändrade förutsättningar inte är särskilt 

lätta att genomföra. 

Vi har i vår studie inte funnit att ägarna skulle utgöra det största motståndet till förändring. 

Utan känslan är att det snarare är de anställda som vill arbeta som de alltid har gjort. Vilket 

svar vi får på frågor som berör förändringsbenägenhet och motstånd beror på vem som 

intervjuas. Det finns inga ägare som framhåller sig själva som förändringsobenägna och inte 

heller några chefer som gör det. Däremot kan chefer i organisationen framhålla ägare och 

ledning i moderbolaget som mindre förändringsbenägna än individer i de olika dotterbolagen 

och i motsatt riktning framhåller ägare och ledningschefer på moderbolagsnivå att anställda 

på andra nivåer i organisationen utgör det största hindret till att ett beslut inte implementeras 

effektivt. Respondenterna förefaller skylla ifrån sig lite på varandra. Det är ingen i 

organisationen som vill framstå som förändringobenägen även om de kanske faktiskt är det. 

Detta tror vi inte är något unikt för just familjeföretag. Oavsett företagsform och arbetsplats är 

det inte troligt att den anställde skulle framhålla sig själv som ovillig till förändring och 

därmed kanske framstå som en motsträvig person. Motiveringen till hur 

förändringsobenägenheten bland ägare och ledningschefer i moderbolaget i Företag A märks 

av är att respondenterna framhåller att beslut om förändringar från ägare och koncernnivå ofta 

anses ta väldigt lång tid. För en lyckad implementering menar respondenter i företagen att det 

gäller att skapa en förståelse hos de anställda för varför förändringen bör genomföras. Det 

kommer alltid att finns personal som är mer eller mindre förändringsbenägna. 

I samtliga fallföretag finner vi stöd för Dunford at als (2013) och Miller et als (1997) 

påstående att implementeringsprocessen måste vara anpassningsbar för att företaget ska kunna 

bedrivas så effektivt som möjligt. Men även om respondenterna menar att 

implementeringsprocessen måste vara anpassningsbar så kan vi inte med säkerhet veta att den 

verkligen är det. I Företag A får vi även svaret att implementeringsprocessen inte är 

anpassningsbar. Intressant att reflektera över är om verkligheten kanske ser ut så eller om 

respondenterna helt enkelt har tolkat frågan på olika sätt, vi tror på det senare. Sambandet 

mellan auktoritet och faktorerna kulturell mottaglighet och flexibilitet avfärdas då ägarna i 
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fallföretagen inte uppvisar en sådan ovilja till att förändra som Johansson & Lewin (1992) 

menar skulle finnas och det påverkar då inte implementeringsprocessen på ett negativt sätt. 

Sambandet mellan auktoritet och stöd och maktstruktur bygger på antagandet att ägaren 

har en mer inflytelserik och betydande roll i familjeföretag än i andra företag. En tanke är att 

ägarens auktoritet genomsyrar organisationen så pass mycket att företagshierarkin inte 

fungerar. Om något inte passar med vad ägaren har för idéer kan denne gå in och göra allt vad 

de anställda har jobbat med ogjort. Detta skulle kunna vara en källa till passivitet från 

cheferna vilket kan medföra att implementeringen tar längre tid, att motivationen för att 

implementera beslutet inte finns och att stödet för det strategiska beslutet från anställda 

minskar.  

I Företag A finner vi bevis för att grundaren trots att han inte längre finns med i företaget har 

gett avtryck i verksamheten som starkt genomsyrar organisationen. 

”Grundaren ses på gott och ont som en ikon, eftersom grundaren var den som byggde upp 

företaget med framgång anses det som han gjorde vara det rätta” 

     (Ledningschef, A4) 

Grundarens betydelse för företagen framhålls som viktig. I Företag A och i Företag B är det 

ättlingar till grundaren som äger och driver företaget. Men i Företag C är grundaren 

fortfarande aktiv i företaget. Kan detta ha någon inverkan på huruvida de anställda väljer att 

stödja beslutet eller inte?  

”Historiken i ett familjeföretag är jätteviktig för dess fortlevnad… det är nödvändigt att 

kontinuerligt uppmärksamma värderingarna” 

     (Familjemedlem, A) 

En känsla vi får är att historien framhålls som väldigt viktig för både ägare och 

familjemedlemmar i företagen men även för anställda som kanske har varit med ända sedan 

företaget startades. I Företag B finns det böcker skrivna om företagets historia. I Företag A 

uppmärksammas historien på företagets hemsida men inte alls lika detaljerat som i Företag B. 

I Företag C finner vi inte att historiken om företaget finns nedskriven men kanske kan detta 

förklaras genom att ägaren fortfarande finns kvar i företaget och muntligen kan ge sin historia. 

Även om historiken framhålls som väldigt viktig fann vi i Företag A att det inte var särskilt 

många som var insatta i företagets utveckling. Ett ökat fokus på företagets historia, vilket är 
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ett projekt som Företag A bedriver just nu, och därmed dess ursprungliga värderingar kanske 

skulle kunna medverka till att stödet för de strategiska besluten blir bättre. 

I Företag A ses inte beslutsfattare från moderbolaget som särskilt involverade i 

implementeringsprocessen. De delegerar ofta ut ansvar och väntar sedan på återkoppling. 

Vissa respondenter söker ett större engagemang från beslutsfattarnas sida medan andra menar 

att det finns bestämmelser om hur återrapportering ska ske till moderbolaget och att 

beslutsfattarna därmed får den information som de efterfrågar. Ett problem som vi ser i detta 

är att om beslutet inte verkställs med den intentionen som beslutfattarna hade får de inte reda 

på det förrän på de möten då avrapportering sker. Detta kan medföra att 

implementeringsprocessen måste korrigeras och därmed finns det en risk för att 

implementeringen drar ut på tiden. Om beslutsfattarna skulle vara mer engagerade i själva 

implementeringsprocessen kan det hävdas att beslut kanske skulle kunna implementeras 

fortare och mer effektivt och även finna större stöd hos de individer som faktiskt genomför 

implementeringen. I Företag B framhåller respondenterna som själva sitter i koncernledningen 

att de är involverade i implementeringsprocessen av beslutet men om så verkligen är fallet vet 

vi inte. Vi har dock inte funnit något som tyder på att ägaren skulle riva upp beslut bara för att 

det inte genomförs på det sätt som denne tycker är lämpligast. Om implementeringen 

genomförs på ett sätt som gör att beslutets innebörd ges den form som beslutsfattarna hade i 

åtanke när beslutet fastställdes så förefaller det inte spela särskilt stor roll hur beslutet 

verkställs. Att låta ansvariga för implementeringen ha en valfrihet i hur de väljer att 

implementera det strategiska beslutet kan hävdas öka möjligheten för att anställda i företaget 

stödjer beslutet även när det har verkställts vilket är positivt för företagets utveckling och 

drift. Ledningschef A4 påpekar dock att beslut som inte fattas på rätt nivå inte betraktas som 

några beslut. Men detta behöver inte betyda att ägarna vill gå emot företagshierarkin. Det kan 

snarare betyda att de värnar om hierarkin och maktstrukturen i företaget ska fungera korrekt 

vilket styrks av Ägare A.      

”Det spelar inte så stor roll hur verkställandet sker, det viktiga är att resultatet blir bra” 

(Ägare, A)  

I samtliga fallföretag har det uppstått motstånd vid förändring. Utifrån respondenternas svar 

finner vi att motstånd inte behöver vara något negativt. Att motstånd uppkommer beror ofta 

på att det finns betänkligheter angående beslutet som fattats. 
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”Motstånd uppstår ofta eftersom det finns en osäkerhet, därför måste man involvera 

personalen i besluten” 

     (Ledningschef, C) 

Motstånd kan leda till diskussioner som bidrar till att implementeringen av beslutet 

underlättas. Vår uppfattning är att motstånd från personalen är en fas som varje företag måste 

gå igenom då ett beslut ska implementeras och detta är inte något som är unikt för just 

familjeföretag. Motstånd måste hanteras i samtliga organisationer oavsett företagsform. 

Motstånd kan övervinnas genom att skapa en förståelse för varför beslutet bör implementeras 

vilket kan hävdas vara en primär aspekt för att lyckas med implementeringen. Sambandet 

mellan auktoritet och faktorn stöd och maktstruktur avfärdas då vi finner att ägarna i Företag 

A snarare värnar om hierarkin och maktstrukturen i företaget än att utnyttja sin makt för att gå 

förbi dem. 

Sambandet mellan auktoritet och strategi bygger på antagandet att ägarens fullmakt att 

själv kunna fatta beslut leder till bra strategiska beslut eftersom besluten grundas på ägarens 

mål och värderingar. Men det kan ifrågasättas ifall beslutet av samma anledning hålls för 

konstant dvs. att ägarna tenderar att ständigt göra på samma sätt. Om företagets strategi hålls 

för konstant kan dess utveckling avstanna och därmed kan även konkurrenskraften på 

marknaden försämras.  

 

I samtliga fallföretag framhålls att de strategiska besluten är förenliga med företagets 

värderingar. Men eftersom denna fråga endast ställts till ägare och familjemedlemmar känner 

vi inte att vi kan dra en slutsats och påstå att så verkligen är fallet. Hrebiniak (2006) menar att 

det är viktigt att ha en sund strategi eftersom en dålig och vag strategi kraftigt begränsar 

ansträngningarna till att implementera ett beslut och att förekomsten av en strategi är 

nödvändigt för att en implementeringsprocess ska initieras. Att det skulle finnas en sund 

strategi i fallföretagen har vi svårt att direkt bekräfta, men med tanke på företagens omfattning 

skulle det kunna hävdas att de måste ha haft sunda strategier för att kunna nå till den position 

de har idag. Vi kan i alla fall bekräfta att det finns en strategi för alla strategisk beslut som 

fattas i företagen. Sambandet mellan auktoritet och faktorn strategi kan vi således inte uttala 

oss om eftersom vi utifrån den erhållna informationen inte får någon riktig uppfattning om 

beslutens kvalitet. 
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Sambandet mellan auktoritet och rationellt beteende bygger på antagandet att parter som 

inte tillhör ägarfamiljen kanske har en annorlunda syn på företaget och marknaden och 

därmed kan bidra med ett annat tankesätt och nya infallsvinklar som kan hävdas vara positivt 

för formandet av strategiska beslut. I och med detta skulle det rationella beteendet i 

beslutsfattarprocessen öka. 

Eftersom fallföretagen är så pass stora och koncentrationen av familjemedlemmar i företagen 

är relativt låg involveras automatiskt anställda i processen som inte är familjemedlemmar. På 

det viset kan risken undvikas för att beslutsfattandet hålls för konstant. Strategiska beslut som 

är mer omfattande fattas på koncernnivå där ägarna har den yttersta beslutsfattarrätten. Beslut 

som inte berör hela koncernen fattas ofta på ledningsgruppsnivå i respektive dotterbolag. I 

samtliga koncernstyrelser är det familjemedlemmar som har majotiten av rösterna så även om 

externa parter inkluderas i styrelsen och kan få sina röster hörda så är det i slutändan ägarna 

som fattar beslutet. Om vi bortser från arbetstagarrepresentanter så är det mellan 5 och 7 

personer i varje styrelsegrupp. Vi konstaterar att det finns externa parter i samtliga företags 

styrelser vars tänkesätt skulle kunna vara positivt, då de bidrar med nya infallsvinklar, för 

formandet av strategiska beslut men att det i slutändan är ägarna som bestämmer då även mer 

omfattande beslut som ledningsgrupperna fattar ska förankras på koncernnivå. För att inte dra 

någon förhastad slutsats bör det påpekas att ägarnas beslutsrätt inte behöver vara negativ för 

formandet av besluten då de kan antas att de lyssnar på sina externa ledamöters råd eftersom 

det är själva syftet med dem. Då vi finner att det finns externa parter i åtminstone en av 

styrelserna i varje fallföretag går det alltså anta att familjemedlemmarna lyssnar på dem och 

att formulerandet av strategiska beslut påverkas positivt av det vilket innebär att sambandet 

mellan auktoritet och faktorn rationellt beteende styrks.  

Enligt Dean, JR och Sharfman (1996) innebär rationellt beteende angående 

beslutsfattarprocessen att tillräckligt mycket relevant information samlas in för att kunna fatta 

det strategiska beslutet. Om det finns ett rationellt beteende menar de att det strategiska 

beslutet har större möjlighet för att uppfylla sitt syfte då ett beslut som fattas genom rationellt 

beteende antas återspegla företagets mål. Om beslutet fattas på koncernnivå och 

beslutsfattarna har varit lyhörda och lyssnat på vad ledningsgrupper och övriga anställda 

tycker kan förekomsten av rationellt beteende i beslutsfattarprocessen vara framträdande. Men 

känslan vi får är att beslut i samtliga fallföretag ofta fattas på koncernnivå och att det först är 

när beslutet ska implementeras som anställd i företaget får säga sitt. En slutsats som dras är 

därmed att själva beslutsfattarprocessen när det gäller större strategiska beslut är koncentrerad 
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till koncernledningen och ägarna och även när det gäller större strategiska beslut som fattas av 

respektive ledningsgrupp så krävs det i alla fall i Företag A ett klartecken från 

koncernledningen innan beslutet kan verkställas. Beslut som berör den löpande verksamheten 

har ledningsgrupperna på dotterbolagsnivå befogenhet att själva fatta och verkställa.   

Sambandet mellan auktoritet och prioritet motiveras genom att det inte finns någon 

anledning för anställda att proritera implementeringen av beslutet om beslutsfattarna inte visar 

att de står bakom beslutet. Om ägarna har fattat ett beslut kan det hävdas att de står bakom 

beslutet eftersom beslutet annars aldrig hade fattats. Men även om vetskapen finns att ett 

beslut är fattat är det väldigt viktigt att beslutsfattarna visar att de stödjer beslutet genom sitt 

eget agerande. Johansson och Lewins (1992) antagande om att ägarna är ovilliga till 

förändring kan vi resonera kring. Ägarna fattar ju ständigt beslut och beslut medför sannolikt 

en förändring. Om ägarna själva hade varit ovilliga till förändring hade de antagligen inte 

fattat några beslut som kan påverka företaget, dess verksamhet och människor. Men om 

ägarna inte skulle fatta några beslut så skulle företaget aldrig fortleva. Ovilja till förändring 

tror vi snarare handlar om att ägarna i familjeföretag kan framstå som traditionsbundna och 

konservativa. Om ägarna är alldeles för traditionella så skulle detta kunna påverka 

implementeringsprocessen negativt eftersom förändringen därmed kan hävdas motarbetas och 

inte prioriteras av anställda i företaget som har en lite mer radikal syn.  

Som vi resonerat kring tidigare finner vi inte att ägarna skulle vara särskilt 

förändringsobenägna. Men generationsskillnader kan medföra att den äldre generationen 

framstår som lite mer förändringsobenägen relativt sett till de yngre generationerna i 

företaget. Ägare A framhålls av respondenter i Företag A som ganska förändringsobenägna. I 

Företag B får vi ingen känsla för ägarnas förändringsvilja men där emot framhålls personalen 

som förhållandevis förändringsovilliga. Vidare påpekas att behöver ett beslut genomföras så 

görs det även om det på grund av motstånd kan ta lite längre tid. I Företag C framhålls ägarna 

av Ledningschef C som mer förändringsbenägna än vad andra ägare inom bilbranschen kan 

anses vara. Vad Ledningschef C grundar sitt uttalande på vet vi inte riktigt så därför förhåller 

vi oss kritiska till uttalandet. I samtliga bolag är det en enskild individ från den äldre 

generationen som innehar de röststarka aktierna i bolaget och sitter som styrelseordförande 

vilket medför att det trots flera ägare i bolagen är en person som har den yttersta 

bestämmanderätten. En slutsats som kan dras är att anställda i fallföretagen uppfattar ägarna 

som förändringobenägna i den bemärkelsen att det tar lång tid att fatta beslut. Vi får även en 

känsla från respondenterna, framförallt i Företag A, att de olika respondenterna i 
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dotterbolagen inte alltid får gehör för vad de anser måste förändras i respektive dotterbolag. 

Ett problem som vi menar finns i företaget är att varje ledningsgrupp ser till sitt bolag och 

kanske glömmer bort att titta på koncernen i sin helhet. Sambandet mellan auktoritet och 

faktorn prioritet kan vi inte uttala oss om därför att det finns olika åsikter bland 

respondenterna i Företag A kring hur pass stor ägarnas förändringsbenägenhet respektive 

förändringsobenägenhet är.  

Familjeegenskapen auktoritet påverkar implementeringsprocessen positivt då det finns ett 

rationellt beteende i beslutsfattarprocessen eftersom det finns externa parter inblandade som 

ger andra infallsvinklar till företaget och marknaden än ägarna vilket medför att sannolikheten 

för att fatta sunda strategiska beslut ökar och därmed också sannolikheten för att lyckas med 

implementeringen.  Auktoritet kan genom de antaganden vi utgått ifrån, gällande antalet 

familjemedlemmar och ägarnas ovilja till förändring, inte hävdas påverka organisationens 

förändringsbenägenhet varken positivt eller negativt. Vi finner att koncentrationen av 

familjemedlemmar i företagen är liten vilket medför att individer som inte tillhör ägarfamiljen 

har lika stor inverkan på att anpassa organisationen så att den kan ta emot strategiska beslut på 

ett så bra sätt som möjligt som familjemedlemmarna kan hävdas ha. När besluten fattas och 

implementeras på dotterbolagsnivå finns det sällan med någon familjemedlem i processen. 

Organisationsstrukturen i samtliga fallföretag kan hävdas vara främjande för 

implementeringen av strategiska beslut i den bemärkelsen att det finns 

befogenhetsbeskrivningar som ser till att anställda ägnar sig åt rätt aktiviteter och att det finns 

någon som har det yttersta ansvaret för implementeringsprocessen. Om vi kopplar samman 

auktoritet med företagskultur så kan hävdas att kulturen är mottaglig för förändring i samtliga 

företag. Att ägarens auktoritet skulle genomsyra organisationen så pass mycket att de 

anställda därmed skulle känna sig hämmade i sitt arbete finner vi inte. Därmed kan antas att 

ägarna i företagen värnar mer om att få med människorna i processen än att påtala sin egen 

makt vilket kan hävdas vara positivt för människors inställning till beslutet. Men trots att 

ägarna lyssnar på sina medarbetare så går det inte att komma ifrån att de faktiskt har en 

fullständig makt över företaget vilket kan hävdas vara unikt för företagsformen 

familjeföretag. Då det finns externa parter med i koncernstyrelserna, och även i 

bolagsstyrelsen i Företag C, så kan hävdas att det finns en ambition att ta fram relevant 

information för att fatta strategiska beslut och att företagen och dess ägare därmed påvisar en 

noggrannhet för vilka beslut som ska implementeras och vilka strategier som ska genomföras 

eftersom de är måna om sin positionering och konkurrenskraft på marknaden. 
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7.4 Företagskultur och organisatorisk mottaglighet 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Samband mellan familjeföretagsegenskapen företagskultur och implementeringsfaktorer. 

Sambanden med överstrukna faktorer har avfärdats, sambandet med den skuggade faktorn kan vi inte 

uttala oss om och sambandet med den svartmarkerade faktorn har styrkts. 

Sambandet mellan företagskultur och kulturell mottaglighet bygger på antagandet att 

hierarkin är väldigt stark i ett familjeföretag då det är ägaren som har sista ordet vilket kan 

vara en styrka om den som kontrollerar företaget har förtroende för att anställda som 

implementerar beslutet gör det i enlighet med ägarens mål och värderingar. Då anställda 

arbetar länge inom familjeföretag är det sannolikt att företagskulturen ger en gemensam 

förståelse och ett engagemang för företagets utveckling vilket kan medföra att anställda ser 

förändring som något positivt och därmed bidrar till att organisationens mottaglighet ökar. 

Enligt Miller (1997) behöver företagskulturen vid implementering av ett strategiskt beslut 

spegla en acceptans av risk och förändring. Förändringsbenägenheten i samtliga fallföretag 

upplevs som tillräcklig men inte mycket mer. Detta eftersom anställda gör motstånd vilket 

respondenterna anser ligger i människans natur. Det verkar som att ambitionen för förändring 

är stor och att företagskulturen speglar en acceptans för förändring men till vilken grad är 

svårt att avgöra. Då acceptans av förändring kan påstås innefatta anställdas inställning kan 

acceptans av risk inbegripa ägarnas inställning till förändring. I Företag A uppfattas ägarnas 

inställning till förändring av de flesta cheferna inte som något stort problem då anställda i 

bolaget får sina röster hörda. Det kan därmed påstås att företagskulturen i Företag A speglar 

acceptans för risk. Men för att argumentera emot detta har fallföretagens företagskulturer 

framställts som trygga och stabila vilket inte riktigt hänger ihop med risktagande. Men för att 

vända på resonemanget igen behöver inte acceptans av risk innebära stort risktagande. En 

acceptans av risk kan även innebära en möjlighet för företaget. Väljer ägarna att avstå från 
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risker så avstår de även från möjligheterna och om risken är liten och företaget misslyckas 

kommer det inte ha särskilt stor inverkan på företaget men däremot kanske möjligheterna om 

beslutet verkställs med framgång har en betydande positiv inverkan på organisationen.   

Miller et al (2008) menar att den informella miljön som finns i familjeföretag bidrar till att 

personalen får möjlighet att utvecklas och visa sin fulla kompetens vilket medför att de väljer 

att stanna kvar länge i företaget. I samtliga fallföretag finner vi bevis för att personal stannar 

kvar länge i företagen då personalomsättningen anses vara låg. Vi har svårt för att uttala oss 

om vad det är som gör att personalen väljer att stanna kvar i företagen då vi inte har fått svar 

på det från respondenterna. Men en tanke är att personalen måste trivas med sin arbetsplats 

för att vilja vara kvar på den och det skulle kunna hävdas att den informella miljön är en stark 

bidragande faktor till att trivsel på arbetsplatserna uppstår. Men detta påstående kan 

ifrågasättas då vi i Företag A får en känsla av att många uppfattar den informella miljön som 

lite för informell och bekväm vilket uttrycks som något negativt.  

”Miljön i företaget kan anses vara lite för bekväm… ofta rullar rutiner på som de alltid har 

gjort” 

     (Ledningschef, A2) 

Företagskulturen i familjeföretag framhålls i vår teoretiska referensram som något som är 

väldigt unik och positiv. Från våra referensfall har vi fått en känsla av att företagskulturen i 

företaget inte upplevs vara så harmonisk som den framstår i teorin. I Företag A framhåller ett 

flertal respondenter att den familjära känslan och informella miljön lätt kan bli lite för 

informell. Men eftersom de respondenter som påpekat detta har arbetat i företaget under en 

längre tid och inte verkar ha några planer på att byta arbetsplats måste ändå miljön i företaget 

och kulturen hävdas vara något som tilltalar dem. Sambandet mellan företagskultur och 

kulturell mottaglighet har vi varken styrkt eller avfärdat eftersom vi inte finner några direkta 

bevis för att det skulle vara den informella miljön som gör att personalen väljer att stanna kvar 

länge i företagen och att företagskulturen därmed skulle kunna hävdas ge en gemensam 

förståelse för företagets utveckling vilket skulle få anställda att se förändring som något 

positivt. Men vi funderar på vad det annars är som skulle kunna vara orsaken till att anställda 

stannar kvar på sin arbetsplats. Trivsel skulle kanske kunna vara en av de starkaste faktorerna 

för att anställda ska vilja stanna kvar på arbetsplatsen och därmed kan företagskulturen 

framhållas som en egenskap som har stor inverkan både på organisationen och på 

människorna som är verksam i den. 
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Sambandet mellan företagskultur och stöd och maktstruktur motiveras genom att den 

speciella känslan som finns i familjeföretag gör att anställda känner ett ansvar för att företaget 

drivs framgångsrikt (Johansson & Lewin, 1992) och därmed kan det antas att anställda på 

olika nivåer i företaget förmodligen skulle stödja implementeringen av strategiska beslut. 

Detta förutsätter förvisso att de anställda utifrån företagskulturen förstår att implementeringen 

av beslutet är i linje med grundarens värderingar. Familjemedlemmarnas hängivenhet för 

företaget kan säkerställa att beslutet stödjs av beslutsfattarna och därmed ökar sannolikheten 

för att beslutet tar sig igenom hela implementeringsprocessen med ett lyckat resultat.    

Med koppling till företagskulturen kan det antas att beslut som är förenliga med ägarens mål 

och värderingar och som till exempel berör företagets fortlevnad är viktigare än andra beslut 

och därmed uppnås en större acceptans för beslutet (Denison, 2004; Johansson & Lewin, 

1992). Hur företag skulle kunna få sina anställda att förstå att de strategiska beslut som fattas 

är förenliga med grundarens och företagets värderingar, om inte de anställda nöjer sig med att 

anta att det är så, förmodas inte vara någon lätt uppgift. Förmodligen är det bästa sättet att få 

anställda medvetna om vilka värderingarna är och vad de innebär. Men det är sedan upp till de 

anställda att koppla ihop hur beslutet hänger ihop med värderingarna. Detta skulle ägarna och 

moderbolaget kunna underlätta genom att se till att ledningscheferna är medvetna om 

kopplingen samt varför beslutet genomförs. Cheferna skulle sedan kunna hjälpa anställda att 

förstå hur beslutet är förenligt med företagets värderingar genom att förklara varför beslutet 

genomförs, vilket skulle leda till att stödet för beslutet ökar. I Företag A och Företag B 

upplever vi att det arbetas mycket med att förmedla värderingar till de anställda. Men i 

Företag A har det dock uppdagats att cheferna inte är så bra på att förklara varför det 

strategiska besluten genomförs. Ledningschef A4 påpekar att de tenderar att hänvisa till 

hierarkin och istället för att ge en förklaring till varför beslutet ska implementeras säger till de 

anställda att de ska göra som de blir tillsagda. Bakka et al (2006) menar att en orsak till att 

anställda gör motstånd till implementeringen är för att de blir överraskade för att det inte har 

funnits någon förberedelse och bakgrundsorientering vilket leder till att de känner osäkerhet 

på grund av bristande information. Det skulle förmodligen öka stödet för implementeringen 

av strategiska beslut om Företag A arbetar mer med att cheferna ska kunna förklara varför de 

strategiska besluten ska verkställas och hur de överensstämmer med företagets värderingar. 

Johansson och Lewin (1992) menar att anställda i familjeföretag stödjer implementeringen av 

strategiska beslut då de på grund av den speciella känslan som finns i familjeföretag känner 

ansvar för att företaget drivs framgångsrikt. Detta resonemang kan bekräftas då 
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företagskulturen i fallföretagen bland annat uppfattas som familjär och Mellanchef A5 och A6 

framhåller att det finns en särskild stolthet med att arbeta i ett familjeföretag då personalen 

känner att de arbetar för någon. Sambandet mellan företagskultur och faktorn stöd och 

maktstruktur kan styrkas då respondenter i Företag A framhåller att det finns en särskild 

stolthet med att arbeta i ett familjeföretag då personalen känner att de arbetar för någon vilket 

tyder på att den speciella känslan som finns i familjeföretag gör att anställda känner ett ansvar 

för att företaget drivs framgångsrikt och därmed stödjer implementeringen av strategiska 

beslut. 

Sambandet mellan företagskultur och faktorerna strategi samt riktlinjer och mål kan 

motiveras genom antagandet att ägarna i ett familjeföretag har en fördel eftersom de kan styra 

företaget genom att hålla kvar vid historien och grundarens värderingar (Denison, 2004). 

Människor i familjeföretag är kanske mer villiga att genomgå förändringar än individer i 

andra organisationer eftersom de har en tydlig bild över vad den ursprungliga ägaren har för 

mål med sin verksamhet och litar på att de som styr företaget gör det på grundarens premisser 

och den policy som grundaren har etablerat. Att familjeföretag håller kvar vid grundarens 

värderingar innebär att visionen och målen är välkända och förmodligen sedan länge 

genomsyrar företagskulturen vilket gör det troligt att sunda strategiska beslut fattas eftersom 

människorna i familjeföretaget vet i vilken riktning de vill förändras. Genom de välkända 

målen finns det förmodligen en tydlig vision om vad en lyckad implementering kommer att 

leda till.  

Som vi redan har konstaterat kan grundarens värderingar och mål anses vara tydliga för de 

anställda i Företag A. Men eftersom projektet angående förtagets värdegrunder i Företag A 

har pågått under en begränsad tid kanske det inte går att påstå att företagets vision och mål 

sedan länge har genomsyrat hela företaget. Men för oss förefaller det dock vara konstigt, 

eftersom värdeorden finns fysiskt nedskrivna på ett flertal platser, om inte cheferna i företaget 

hade kunskap om värdegrunderna innan projektet initierades. Det skulle kunna argumenteras 

att det borde räcka att cheferna vet och förstår i vilken riktning företaget ska förändras om de 

är skickliga ledare som kan få med sig de anställda. Att företagets värderingar, mål och vision 

är kända är inte att likställa med att det skulle finnas en tydlig vision för vad en lyckad 

implementering kommer att leda till. Detta beror på att även om anställda har kännedom om 

och förståelse för företagets värderingar behöver de utöka tankebanorna och själva försöka 

koppla hur det strategiska beslutet hänger ihop med företagets värderingar, mål och vision.  

Att människor i familjeföretag skulle vara mer villiga att genomgå förändringar är inte ett 
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resonemang som håller då förändringsbenägenheten i samtliga fallföretag förefaller vara 

måttlig.  

Även om Denison (2004) menar att det är en fördel att kunna styra företaget genom att hålla 

kvar vid historien och grundarens värderingar som familjeföretagen har menar Ledningschef 

A4 att det ibland kan vara en nackdel att hålla kvar vid grundarens värderingar då omvärlden 

inte ser likadan ut idag som förr. Företaget skulle kunna hamna i ett mönster där det inte går 

framåt och inte prövar på nya saker eftersom det som grundaren gjorde var bra och det därför 

blir ett argument för att göra det igen. Att familjeföretag håller kvar vid grundarens 

värderingar skulle enligt denna syn snarare hämma företagets utveckling än att säkerställa 

sunda strategiska beslut. Sambandet mellan företagskultur och faktorerna strategi samt 

riktlinjer och mål avfärdas eftersom att hålla kvar vid grundarens värderingar, vilket yttras 

genom att individer i företagen lever kvar i delvis gamla rutiner, snarare upplevs hämma 

företagets utveckling än att garantera sunda beslut. Inget tyder heller på att människor skulle 

vara mer villiga att genomgå förändringar i familjeföretag än i andra företag.  

Familjeföretagsegenskapen företagskultur antas påverka implementeringsprocessen positivt 

då den speciella känslan som infinner sig i familjeföretagens företagskultur ökar stödet för 

genomförandet av strategiska beslut. Företagskulturen kan genom den informella miljön och 

speciella känslan som byggs upp i ett familjeföretag påverka organisationens mottaglighet för 

strategiska beslut positivt. Finns det en väletablerad företagskultur i familjeföretaget så ökar 

sannolikheten för att strategiska beslut accepteras med framgång då organisationen är 

mottaglig och kan anpassas efter beslutets omfattning. En företagskultur som är accepterad 

bland anställda i organisationen medför även att människors inställning till beslut är mer 

positiv och därmed ökar sannolikheten för ett framgångsrikt genomförande av det strategiska 

beslutet. En accepterad företagskultur kan även hävdas vara till fördel för ett icke 

familjeföretag då beslut ska implementeras. Vi finner att företagskulturen i fallföretagen ofta 

präglas av att individer väljer att leva kvar i gamla rutiner och därmed kan ifrågasättas hur 

förändringsbenägna de verkligen är och om detta är hämmande för företaget eller inte. En allt 

för stor förändringsobenägenhet bland anställda skulle kunna göra så att företagets strategi 

inte följs fullt ut och därmed kan deras positionering på marknaden försämras. 
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7.5 Relationer mellan familjemedlemmar och företag 
 

 

 

 

 

 

Figur 17: Samband mellan familjeföretagsegenskapen relationer och implementeringsfaktorer. 

Sambanden med skuggade faktorer kan vi inte uttala oss om och sambanden med de svartmarkerade 

faktorerna har styrkts. 

Då relationer handlar om sammankopplingen av familj och företag samt förhållanden mellan 

familjemedlemmar ligger det nära till hands att anta att ju fler familjemedlemmar som finns i 

familjeföretaget desto större är sannolikheten att relationer skulle kunna påverka 

implementeringsprocessen. Men som vi tidigare har konstaterat är andelen familjemedlemmar 

i samtliga fallföretag mycket liten vilket innebär att samband som bygger på att flera 

familjemedlemmar finns i företaget och arbetar i den operativa verksamheten för det mesta 

inte går att uttala sig om.    

Sambandet mellan relationer och faktorn kulturell mottaglighet bygger på antagandet att 

den starka relationen som finns mellan familjemedlemmarna i ett familjeföretag (Lubatkin et 

al., 2005; Spranger et al., 2012) borde medföra att företagskulturen är mer mottaglig för 

implementering om en stor del av företagsledningen består av familjemedlemmar eftersom de 

tillsammans kan fungera som en enig drivande kraft för förändring. Men på grund av 

konflikter som kan uppstå (Kellermanns & Eddleston, 2004) kan det dock vara så att 

familjemedlemmarna inte alltid står som en enad front vilket om det synliggörs för övriga 

anställda kan ses som en nackdel för implementeringen om någon av familjemedlemmarna 

motsätter sig förändringen.  

I koncernledningen i Företag A och Företag B finns det en familjemedlem, men det finns inga 

familjemedlemmar i företagsledningarna för respektive dotterbolag. Detta borde innebära att 

företagskulturen i Företag A och i Företag B inte är mer mottaglig för implementering på 

- Kulturell mottaglighet 

- Flexibilitet 

- Stöd och maktstruktur 

- Strategi 

Implementerings-
processen 

Relationer 



152 
 

grund av starka relationer mellan familjemedlemmarna. Företag C har istället för bolag många 

filialer. Då det är ett bolag kan företaget utnyttja stordriftsfördelar, till exempel gemensam 

marknadsföring. I bolagsledningen i det bolaget som bedriver fordonsverksamhet i Företag C 

finns det en familjemedlem vilket, eftersom alla filialer ingår i samma bolag, skulle kunna 

medföra att företagskulturen är mer mottaglig för implementering då familjemedlemen kan 

vara mer drivande i förändringen än om filialerna istället hade varit olika bolag. Men det bör 

ändå påpekas att det inte är en stor del av företagsledningen som består av familjemedlemmar 

vilket gör det osäkert att dra någon slutsats kring om detta samband föreligger eller inte. 

Sambandet mellan relationer och faktorn kulturell mottaglighet är inte tillämpligt utifrån de 

fallföretag vi har valt att studera eftersom företagsledningen inte i någon av dem består av 

flera familjemedlemmar. 

Sambandet mellan relationer och faktorn flexibilitet härleds från antagandet att en nära 

relation mellan familjemedlemmarna underlättar kommunikationen i företaget (Lubatkin et 

al., 2005; Spranger et al., 2012). Detta skulle kunna innebära att det i ett företag med många 

familjemedlemmar antas finnas en stor förståelse för varför det strategiska beslutet behöver 

genomföras och att justeringar i implementeringsprocessen som under processens gång 

behövs göras går enklare att genomföra. Flexibiliteten i implementeringsprocessen skulle 

alltså vara bättre i familjeföretag på grund av de speciella relationerna.   

Då den operativa verksamheten i samtliga fallföretag har en mycket liten andel 

familjemedlemmar kan resonemanget ovan inte styrkas. I fallföretagen skulle den nära 

relationen mellan familjemedlemmar inte nämnvärt möjliggöra att kommunikationen i 

företagen underlättas. I Företag A, Företag B och Företag C blir alltså inte flexibiliteten i 

implementeringsprocessen bättre på grund av familjemedlemmarnas speciella relationer. 

Detta beror dock på avsaknaden av familjemedlemmar i den operativa verksamheten, sett till 

företagets totala storlek, och inte för att sambandet mellan relationer och faktorn flexibilitet 

avfärdas.     

 

Sambandet mellan relationer och stöd och maktstruktur bygger på antagandet att det till 

följd av att familjemedlemmarna kan finnas på olika positioner i företaget också är troligt att 

de starka relationerna familjemedlemmar emellan (Chirico et al., 2012), om 

familjemedlemmarna är överens, ökar stödet för beslutet. En enad familjefront skulle även 

kunna medföra att de anställda känner trygghet och därmed stödjer implementeringen av det 

strategiska beslutet medan en splittrad familjefront kan påverka hela företaget negativt.  
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Som tidigare påpekats så finns familjemedlemmarna inte på speciellt många positioner i 

fallföretagen, sett till företagets totala storlek, därmed ökar inte stödet för strategiska beslut på 

grund av det. En enad familjefront är däremot något som kan göra att anställda känner 

trygghet och att stödet för strategiska beslut därmed kan öka. I Företag A menar Mellanchef 

A5 att anställda mår bra av att det finns familjemedlemmar i företaget. Detta innebär att själva 

närvaron av familjemedlemmar i företaget är en trygghet i sig vilket skulle tala för att deras 

relationer ger upphov till trygghet. Ägare A känner väldigt starkt för att konflikter mellan 

familjemedlemmar som Kellermanns och Eddleston (2004) menar kan uppstå inte får 

synliggöras i företaget. Detta eftersom de anser att om familjen inte visar en enad front kan 

det uppstå otrygghet bland anställda. Det är inget som tyder på att det skulle finnas synliga 

konflikter mellan familjemedlemmar i Företag A. Snarare bidrar närvaron av 

familjemedlemmar till att det anses finnas en enad familjefront och att stödet för strategiska 

beslut då borde öka något. Men det skulle kunna diskuteras om detta samband i verkligheten 

ökar stödet i en betydande skala. Det kanske snarare är så att det är nödvändigt med en enad 

front för att inte stödet från anställda för strategiska beslut drastiskt ska sjunka. Sambandet 

mellan relationer och faktorn stöd och maktstruktur skulle delvist kunna styrkas. Att stödet för 

strategiska beslut skulle öka på grund av att familjemedlemmar har olika positioner i företaget 

går inte att uttala sig om på grund av avsaknaden av familjemedlemmar i den operativa 

driften. Men vi finner stöd för att en enad familjefront och familjemedlemmars blotta närvaro 

gör att anställda känner sig trygga vilket kan öka stödet för strategiska beslut.   

Sambandet mellan relationer och faktorn strategi motiveras genom antagandet att 

släktbandet mellan familjemedlemmarna ger företaget en identitet och historia (Lubatkin et 

al., 2005; Spranger et al., 2012; Tagiuri & Davis., 1994) och det kan antas att det blir enklare 

att fatta sunda strategiska beslut eftersom företagets mål och värderingar är tydliga. Dock 

finns det enligt Kellermanns & Eddleston (2004) en risk för att konflikter mellan 

familjemedlemmar uppstår som skulle kunna leda till kompromisser vilket kan påverka det 

strategiska beslutets kvalitet negativt. Den nära relationen mellan familjemedlemmar som gör 

att de har kännedom om varandras egenskaper (Lubatkin et al., 2005; Spranger et al., 2012) 

kan dock antas underlätta kommunikation och beslutsfattande så att implementeringen går 

snabbare.  

I Företag A upplevs företagets mål och värderingar som tydliga. Detta är nog mycket tack 

vare projektet som pågår i företaget som syftar till att alla anställda ska ha kunskap om 

värdeorden: trovärdighet, skyldighet och ansvar samt även kunna tillämpa dessa i praktiken. I 
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Företag B finns det ett häfte som kallas för vägvisaren som förmedlar företagets mål och 

värderingar till alla anställda och i samtliga fallföretag förmedlas företagens mål och 

värderingar via möten, intranätet, bolagutskick och liknande. I Företag A har värderingarna 

och värdeorden varit samma ända från det att företaget grundades. Detta gäller även för 

Företag B och Företag C. Företagens mål och värderingar förefaller vara tydliga vilket 

sannolikt skulle göra det enklare att fatta sunda strategiska beslut. Då fallföretagen håller fast 

vid grundarens värderingar kan det också antas att företagets identitet och historia verkligen 

har uppstått till följd av släktbanden mellan familjemedlemmar (Lubatkin et al 2005; Tagiuri 

och Davis 1994; Spranger et al 2012) och förs vidare genom generationerna.  

Då vi i Företag A finner att det är väldigt viktigt att konflikter mellan familjemedlemmar inte 

synliggörs för anställda i företaget antar vi att de inte heller gör det. Men familjen utgörs av 

individer och därför får vi anta att konflikter från tid till annan ändå uppstår, även om det sker 

bakom stängda dörrar. Som Kellermanns och Eddleston (2005) menar behöver konflikter 

dock inte vara något dåligt då de kan leda till diskussion som innebär att förhastade beslut kan 

tänkas igenom en extra gång samtidigt som familjemedlemmar får möjligheten att känna sig 

delaktiga. Hur familjen hanterar dessa konflikter är intressant att fundera över. Samtliga 

fallföretag finner det svårt att uttala sig om hur konflikter mellan familjemedlemmar hanteras. 

I Företag C som ägs av familjens överhuvud och två barn har de ägarmöten där de diskuterar 

igenom ägarrollen. I Företag A är ägarna man och hustru så diskussionerna dem emellan kan 

hållas i hemmet runt köksbordet, sedan finns det för närvarande två familjemedlemmar till i 

företaget som inte har någon ägarandel. Det vi vill komma fram till är att precis som anställda 

är införstådda med att det är ägarna som bestämmer får familjemedlemmar som inte har en 

ägarandel i företaget acceptera detsamma. Med detta sagt så tror vi ändå att det finns 

diskussioner mellan alla familjemedlemmar och att det får vara med att påverka. Skulle det 

komma till att det behövs en utslagsröst så kliver ägaren som har den största ägarandelen in 

och fattar beslutet. Den nära relationen mellan familjemedlemmarna och kännedomen om 

varandras egenskaper tror vi kan underlätta beslutsfattandet då både Ägare A och 

Ledningschef B har påpekat att besluten går snabbt att fatta. Att kommunikation skulle 

underlättas av relationerna och kännedom om varandra är inte troligt i fallföretagen då vi 

redan har konstaterat att det inte är tillräckligt många familjemedlemmar i den operativa 

driften som kan kommunicera och ge förståelse för beslutet.  Sambandet mellan relationer och 

faktorn strategi kan styrkas eftersom fallföretagens mål och värderingar förefaller vara tydliga 

vilket sannolikt skulle göra det enklare att fatta sunda strategiska beslut.  
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Familjeegenskapen relationer kan sägas påverka implementeringsprocessen positivt genom att 

stödet från anställda kan öka för implementeringen av strategiska beslut. Dessutom påverkas 

implementeringsprocessen också genom att relationerna mellan familjemedlemmar gör att det 

finns en förståelse för företagets mål och värderingar vilket medför att sunda strategiska 

beslut kan fattas. Relationer påvisas inte påverka organisationers mottaglighet för strategiska 

beslut eftersom de flesta familjemedlemmar är verksamma på moderbolagsnivå. Relationer 

mellan familjemedlemmar och kopplingen mellan familj och företag kan hävdas ha störst 

inverkan på människorna i organisationen. Synliga och närvarande ägare och 

familjemedlemmar i organisationen förefaller vara något som har en stor betydelse för vad de 

anställda har för inställning till beslutet. En enad familjefront och en tillit mellan 

familjemedlemmar i organisationen kan hävdas bidra till att anställdas acceptans för beslut 

ökar. Fallföretagens mål och värderingar framstår som tydliga vilket talar för att de enklare 

kan fatta strategiska beslut som kan främja förändringsarbetet och därmed bidra till att 

företagets förväntade positionering kan uppnås. 

7.6 Tillit som en grundsten för implementeringen 
 

 

 

 

 

 

Figur 18: Samband mellan familjeföretagsegenskapen tillit och implementeringsfaktorer. Sambanden 

med de svartmarkerade faktorerna har styrkts. 

Sambadet mellan tillit och faktorn strukturell avlastning motiveras genom antagandet att 

implementering av strategiska beslut genom att bilda en projektgrupp eller ett team, som 

Miller et al (2004) förespråkar för att uppnå strukturell avlastning, skulle vara effektivt 

eftersom det med stark tillit kan utvecklas ett nära samarbete mellan parterna. Tillit kan finnas 

bland anställda även om implementeringen inte verkställs via projekt, men det kan antas att 

tillit lättare uppstår mellan människor när de tvingas jobba nära tillsammans mot samma mål. 
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En sådan strukturell avlastning skulle kunna innebära att organisationsstrukturen i 

familjeföretag genom tillit underlättar implementeringsprocessen. 

Då inget av fallföretagen i någon större utsträckning använder sig av projekt och det således 

inte förekommer en sådan strukturell avlastning för de flesta strategiska besluten konstaterar 

vi att tillit oftast inte uppstår på det sättet. I samtliga företag är det vanligast att implementera 

via organisationsschemat vilket inte alls är någon strukturell avlastning. Men det har 

konstaterats att det sättet att verkställa strategiska beslut fungerar bra. Detta kan styrkas då 

företagen fortsätter implementera genom den vanliga företagshierarkin och det således finns 

en avsaknad av implementering i form av projekt. Alla företag påpekar dock också att det kan 

förekomma att de vid större strategiska beslut och förändringar verkställer dem via projekt. 

Vid större strategiska beslut förekommer det alltså strukturell avlastning och det kan antas att 

tillit påverkar sammarbetet mellan anställda och indirekt implementeringsprocessen. 

Sambandet mellan tillit och faktorn strukturell avlastning kan alltså styrkas så till vida att 

större strategiska beslut implementeras via projekt och tillit då kan underlätta 

implementeringsprocessen. Men för det mesta sker implementering genom den vanliga 

företagshierarkin vilket innebär att företagen inte använder sig av en strukturell avlastning 

vilket innebär att tillit inte uppstår på grund av det. Sambandet mellan tillit och strukturell 

avlastning är därför för det mesta inte tillämpligt.   

Sambandet mellan tillit och ansvarsfördelning bygger på att ägaren behöver anställda i 

företaget som kan kontrollera och styra verksamheten när företaget växer och expanderar, 

vilket medför att det krävs att tillit finns mellan ägaren och de anställda som sköter företagets 

operativa verksamhet. Kanske kan stark tillit mellan individer i företaget som inte är släkt ha 

betydelse för implementeringen. Det faktum att människor tenderar att arbeta länge i 

familjeföretag (Miller et al., 2008) gör det mycket sannolikt att en sådan tillit uppstår. Vidare 

borde tillit genom släktband förenkla implementeringen av beslut då individer inom familjen 

känner varandra väl och förutsätts ha ett naturligt samspel. Om det finns tillit 

familjemedlemmar emellan samt mellan familjemedlemmar och andra anställda kan en tydlig 

ansvarsfördelning leda till en lyckad implementering då alla ansvariga parter litar på att alla 

gör sina uppgifter. Dessutom kan det antas att de ansvariga parterna vid problem delar med 

sig av informationen så att de tillsammans kan lösa det på bästa sätt.  

Tillit mellan människor i en organisation är enligt Steier (2001) och Sundaramurthy (2008) en 

av de viktigaste egenskaperna för ett företags framgång, fortsatta överlevnad samt för att 
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kunna konkurrera med andra företag. Dessutom menar Sundaramurthy (2008) att tilliten i 

familjeföretag från början är stark eftersom den baseras på släktskap och kunskap om 

varandra. När företagen växer menar han dock att företagets styrning sprids ut på flera parter 

vilket innebär att det behövs en annan sorts tillit som inkluderar personer som inte är 

familjemedlemmar. Alla fallföretagen är stora familjeföretag med få familjemedlemmar i den 

operativa verksamheten. Företag A har tre operativa familjemedlemmar, Företag B har för 

tillfället en operativ familjemedlem och Företag C har fyra operativa familjemedlemmar. På 

grund av att det finns få familjemedlemmar i den operativa verksamheten i fallföretagen kan 

det antas att tillit i större utsträckning behövs mellan familjemedlemmar och icke 

familjemedlemmar vilket kanske är svårare att skapa då parterna inte känner varandra lika väl. 

Dessutom finns det fler viljor och med fler personer involverade i företagets styrning som inte 

är familjemedlemmar ökar risken för konflikter i företaget. Det är dock ägarfamiljen som 

bestämmer hur de vill styra företaget, så övriga anställda får acceptera att det är så om de vill 

arbeta på företaget. Men ägarna i fallföretagen förefaller bry sig om sina anställda och 

värdesätter deras åsikter. Att anställda i Företag A upplever att de får framföra sina åsikter 

angående de flesta besluten kan vara ett tecken på att tillit finns och även möjliggöra att tillit 

uppstår mellan familjemedlemmar och icke familjemedlemmar. Då Ägare A påpekar att det är 

de anställda som är bäst lämpade och som har rätt kompetens som verkställer beslutet ger det 

oss en indikation på att de personer som får ansvar i implementeringsprocessen också har en 

stor tilltro från familjemedlemmarna. Detta innebär att tillit finns och att ansvarsfördelningen 

bygger på förtroende för de anställda.    

Tillit är en egenskap som kan hävdas behövas i alla sorters företag, och eftersom fallföretagen 

på grund av få operativa familjemedlemmar inte verkar kunna utnyttja den starka tilliten som 

enligt Sundaramurthy (2008) uppstår genom släktskap och bra kännedom om varandra kanske 

den typen av tillit som behövs i fallföretagen inte är unik för just familjeföretag. Men vi anser 

ändå att tillit mellan ägarfamiljen och anställda i den operativa verksamheten sannolikt 

uppstår i familjeföretag eftersom anställda tenderar att arbeta länge i företaget (Miller et al., 

2008). Att anställda arbetar länge i fallföretagen har bekräftats då respondenter i samtliga 

fallföretag har konstaterat att det är en låg personalomsättning. Om det finns tillit 

familjemedlemmar emellan samt mellan familjemedlemmar och andra anställda skulle en 

tydlig ansvarsfördelning kunna leda till en lyckad implementering då alla ansvariga parter 

litar på att alla gör sina uppgifter. Det skulle också kunna antas att anställda på grund av att de 

ges tillit lär sig att känna ett större ansvar för sig själva och sin egen prestation. Sambandet 
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mellan tillit och faktorn ansvarsfördelning styrks eftersom anställda i fallföretagen tenderar att 

arbeta länge och det därför uppstår tillit mellan anställda och familjemedlemmar. Eftersom det 

finns tillit mellan människor i organisationen kan en tydlig ansvarsfördelning, som vi i kapitel 

5 argumenterat för att Företag A har, leda till en lyckad implementering. 

Sambandet mellan tillit och stöd och maktstruktur motiveras genom att anställdas tillit till 

företagsledningen, om det är de som är beslutsfattarna, kan öka stödet för implementering 

samtidigt som avsaknaden av tillit skulle kunna hindra genomförandet av det strategiska 

beslutet.  

 

Vid strategiska beslut är företagsledningarna beslutsfattarna. I Företag A innebär det för 

mindre beslut ledningen i respektive bolag och för större beslut koncernledningen samt ägarna 

och styrelsen. I Företag B är beslutshierarkin likadan som i Företag A medan den i Företag C 

skiljer sig då koncernen består av en större andel annan verksamhet än den fordonsrelaterade. 

I Företag C finns det många filialer men endast ett bolag vilket medför att det är bolagets 

styrelse, ledning samt ägare som fattar besluten. Eftersom vi i samtliga företag endast har 

intervjuat chefer från ledningsgrupperna kan vi inte uttala oss om vilken tillit anställda i 

respektive bolag har för sin företagsledning. Däremot kan vi försöka att resonera kring den 

tillit koncernledningen och ägarna erhåller. I Företag A påpekar Mellanchef A1 att 

moderbolaget ibland inte verkar vara engagerade i implementeringsprocessen. Mellanchef A5 

anser vidare att han inte vet vad som händer då besluten befinner sig på koncernnivå, och när 

ett beslut avslås upplever han att det inte ges förklaring till varför.  I dotterbolag Z upplever 

respondenterna också att ägarna och moderbolaget ibland prioriterar investeringarna fel.  

 

”Om vi ska jobba med den kompletta bilaffären behöver vi fundera på investeringsplaner 

över vissa frågor… Det ger ibland fel signaler när beslut tas att inte investera.” 

 

(Ledningschef, A3)  

 

Det förefaller utifrån vad respondenterna har uttryckt att tillit till ägarna och 

koncernledningen inte finns i den utsträckning som det borde. Idealet skulle vara att alla 

anställda känner en stark tillit till ägare och företagsledning. Upplever en del chefer att det är 

fel strategiska beslut som prioriteras kan de uppvisa motstånd mot de beslut som ska 

implementeras och stödet för besluten kan vara osäkert. Även om det finns en viss brist på 
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tillit till företagsledarna på koncernnivå bevisar ändå detta att sambandet mellan tillit och 

faktorn stöd och maktstruktur kan styrkas, mer tillit ger mer stöd och mindre tillit ger mindre 

stöd.  

 

Familjeegenskapen tillit kan påverka implementeringsprocessen positivt då förekomsten av 

tillit kan ge ett ökat stöd för implementeringen av det strategiska beslutet och att 

implementeringen underlättas med en tydlig ansvarsfördelning som görs möjlig på grund av 

att det finns tillit. Större strategiska beslut verkställs i fallföretagen via projekt vilket gör att 

tillit lättare uppstår och implementeringen underlättas. Avsaknaden av tillit påverkar 

implementeringsprocessen negativt eftersom stödet för beslutet minskar. Tillit kan hävdas 

påverka organisationens förändringsbenägenhet i en positiv bemärkelse om den är tillräckligt 

stark. När strategiska beslut implementeras genom projekt så upprättas en tydlig 

handlingsplan över hur beslutet ska genomföras och därmed kan hävdas att anställda ägnar sig 

åt de aktiviteter som verkligen krävs för att verkställa beslutet. Att verkställa beslutet genom 

projekt kan hävdas avlasta den normala företagshierarkin och verka främjande för 

organisationens mottaglighet då verkställandet kan anpassas efter organisationen eller om det 

omvända krävs att organisationen anpassas för implementeringen. Anställdas acceptans för 

nya strategiska beslut kan hävdas vara hög eftersom många av dem har arbetat länge i 

företaget och kan därmed påstås ha byggt upp ett förtroende och en stark tillit mellan sig och 

sina kollegor och arbetsgivare. Att det krävs tillit för att implementeringsprocessen ska vara 

effektiv och framgångsrik är något som även kan hävdas vara väsentligt för andra företag. 

Men den nära tillit som ett familjeföretag kan åstadkomma genom släktband och de nära 

relationer som förefaller finnas mellan övriga anställda i familjeföretag kan ett börsnoterat 

företag inte uppnå i samma utsträckning. 
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7.7 Anställdas roll i implementeringsprocessen 
 

 

 

 

 

 

Figur 19: Samband mellan familjeföretagsegenskapen altruism och implementeringsfaktorer. 

Sambanden med överstrukna faktorer har avfärdats och sambanden med de svarta faktorerna har 

styrkts.  

Raes et al (2011) och Schilit (1987) framhåller att företagsledningens uppgift är att upprätta 

de strategiska och taktiska besluten. Medan det åligger mellancheferna att implementera de 

strategiska besluten. I Företag A och i referensfallen så är det organisationsschemats struktur 

som används vid implementering av beslut. Är beslutet fattat på koncernnivå så är det 

koncernchefen som har ansvaret för att respektive ledningsgrupp i dotterbolagen får den 

information som de behöver för att kunna implementera beslutet. Det är sedan Vd och 

ledningsgruppen som delegerar ut ansvar till berörda parter i organisationen. Är det 

strategiska beslutet mindre omfattande börjar implementeringsarbetet på ledningsgruppsnivå i 

respektive dotterbolag och följer sedan organisationsschemats struktur ända ner till arbetarna 

på golvet. Därmed kan vi utläsa att mellancheferna fungerar som länkar i företagen mellan de 

avdelningar som inte har direkt kontakt med varandra och får vara med och initiera beslut, 

vilket enligt Schilit (1987) kan underlätta implementeringen av beslutet då cheferna genom 

delaktighet i initierandet kan tänkas ha en större acceptans för beslutet och större förpliktelse 

till företagsmålen. Wooldrige et al (2008) menar att mellancheferna förutom att implementera 

besluten ska tolka information och förmedla denna till företagsledningen samt uppmuntra 

anställda till att vara kreativa och lösa problem. I samtliga fallföretag följer mellancheferna 

upp implementeringen och återrapporterar till respektive ledningsgrupp där Vd:n sedan i sin 

tur rapporterar till styrelsen. Mellanchef A3 framhåller att Företag A är väldigt duktiga på att 

motivera sina medarbetare och ge dem nya utmaningar vilket skulle kunna vara ett bevis på 

att företagsledningen är duktiga på att uppmuntra sina anställda. Det upplevs finnas ett stort 
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utrymme av självständighet i företagen. Men vi finner även att det finns vissa hinder då 

anställda kan uppleva att de inte kan använda sig av sin kreativitet vilket skulle kunna 

medföra att implementeringsprocessen blir inaktiv.  

Sambandet mellan altruism och strukturell avlastning motiveras genom att samtliga 

individer i ett familjeföretag utifrån ett altruistiskt beteende kan tänkas göra saker för någon 

annan utan att få något tillbaka under en viss tid, men faktum är att ägaren vill få avkastning 

för sina uppoffringar och satsningar och de anställda förväntar sig lön för utfört arbete. Då 

både familjemedlemmar och övriga anställda förväntar sig en ekonomisk ersättning samt 

utifrån respekt för varandra borde det finnas en vilja mellan dem att samarbeta och det kan 

antas att kommunikationskanalerna och informationsspridandet därmed blir effektivt. Det 

gäller att företaget koncentrerar sig på att genomföra de aktiviteter som behövs för 

implementeringen (Brenes et al., 2007), men även att aktiviteterna genomförs på ett lämpligt 

sätt av de anställda. De är även viktigt att anställda är medvetna om hur de olika 

avdelningarna i företaget samverkar mot ett visst mål för att implementeringen av det 

startegiska beslutet ska ha förutsättningen att lyckas. Altruism skulle därmed medverka till att 

organisationens förändringsbenägenhet ökar. 

I samtliga fallföretag sker implementeringen av beslutet ofta på avdelningsnivå med 

arbetsgrupper där ledningsgruppen i respektive bolag ansvarar för att beslutet implementeras. 

Innebörden av att anställda ska genomföra aktiviteter på ett korrekt sätt kan diskuteras. I 

fallföretagen överlag ges en stor frihet vid implementeringen av beslut. Respondenterna i 

Företag C menar att varje bolag följer sina traditioner när beslut ska implementeras. Om det 

slutliga resultatet från implementeringen av beslutet överensstämmer med beslutets 

ursprungliga syfte, även om implementeringsprocessen har behövt korrigeras, kan det ändå 

hävdas att implementeringen är lyckad och att de anställda därmed lyckats med 

implementeringen. För att implementeringen av beslutet ska lyckas är det viktigt att de 

anställda förstår hur olika avdelningar samverkar mot ett visst mål. I Företag A får vi känslan 

av att respondenterna i de tre dotterbolagen som ingår i studien är väldigt fokuserade på den 

enskilda verksamheten och att det saknas en förståelse för koncernen i sin helhet. Om beslutet 

är koncernöverskridande kan det därför antas att implementeringen blir mer komplex och tar 

längre tid.  

Samtliga företag använder organisationsstrukturen, uppifrån och ner, när ett beslut ska 

implementeras. Utifrån den information vi erhållit från fallföretagen kan vi utläsa att det 
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förutom projekt som Miller et al (2004) förespråkar för en lyckad implementering oftast går 

bra att använda den vanliga hierarkin i företaget. Det kan därmed hävdas att det inte behöver 

vara någon drastisk förändring av organisationen, ibland ingen alls, och att beslut ändå kan 

implementeras effektivt. Att omstrukturera organisationen för att implementera ett beslut 

anses inte vara nödvändigt däremot kan verkställandet av beslutet beroende på beslutets natur 

leda till att omstruktureringar sker. Egenskapen altruism uttrycks i samtliga fallföretag genom 

vikten av att anställda ska få sina röster hörda. I Företag A får också ofta anställdas barn och 

anhöriga arbete i företaget på meriten att de är släkt vilket inte förekommer i 

referensföretagen, därmed kan släktbanden anses vara mer utbredda i Företag A. Detta påvisar 

att det kanske inte är typiskt för familjeföretag men det visar ändå på ett altruistiskt beteende 

från Företag A. Om accessen till företaget inkluderas i begreppet altruism kan det hävdas att 

altruismen i Företag A har spridit sig utanför familjen och även inkluderar övriga anställda då 

även anställdas barn förefaller ha en enkel access in i företaget. Altruism ses utifrån denna 

diskussion som något positivt som bidrar till att organisationens förändringsbenägenhet ökar 

och att sannolikheten för en lyckad implementering därmed ökar.  

Sambandet mellan altruism och faktorn strukturell avlastning avfärdas eftersom dotterbolagen 

i Företag A brister i förståelsen för koncernen i helhet vilket innebär att de inte är medvetna 

om hur olika avdelningar i företaget samverkar mot ett visst mål gällande det strategiska 

beslutet. Eftersom implementeringen av strategiska beslut förefaller ske via företagshierarkin 

ägnar sig individerna som genomför implementeringen även åt andra aktiviteter än bara de 

som behövs för verkställandet av besluten. 

Sambandet mellan altruism och ansvarsfördelning motiveras genom att ägare och 

familjemedlemmar kan tänkas vara de anställda för mycket till lags vilket kan medföra att 

personer som har bristande kompetens medverkar i implementeringsprocessen. Ett altruistisk 

beteende kan leda till att anställda får stanna kvar i företaget på andra premisser, som till 

exempel vänskapsrelationer, än att de bidrar till det dagliga arbetet. Personer på fel positioner 

i implementeringsprocessen skulle som Brenes et al (2007) påpekar kunna sakta ner eller 

hindra en lyckad implementering. Antagandet att familjemedlemmar genom sin kunskap om 

varandra (Lubatkin et al., 2005; Spranger et al., 2012) kan se till att varje familjemedlem får 

uppgifter som de klarar av kan vara sannolikt men det gäller även att se till att övriga anställda 

har kompetensen för att kunna klara sina arbetsuppgifter.  Ett altruistisk beteende antas bidra 

till att organisationens förändringsbenägenhet minskar.  
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Antagandet om att ägarna genom ett altruistiskt beteende kan vara sina anställda för mycket 

till lags stärks av respondenter i Företag A. 

”Om vi bortser från ägarfamiljen märks det att oavsett vilken position som den anställde har 

får även anställdas anhöriga jobb i företaget.”   

     (Ledningschef, A2) 

Därmed är släktbanden utbredda i organisationen och det kan bli svårare att ge konsekvenser 

om anställda inte levererar.  Mellanchef A3 påpekar att chefer kan inneha sina positioner 

väldigt länge i företaget utan att kanske ha rätt kompetens då vänskapsrelationer uppstår. I 

Företag A är det till skillnad från referensföretagen många av de anställda som är släkt med 

varandra. Detta skulle kunna indikera att Företag A är mer altruistiskt när det gäller att 

försöka värna om de anställdas familjer genom att hjälpa dem att få anställning i företaget. 

Sambandet mellan altruism och ansvarsfördelning styrks då vi finner att respondenter i 

Företag A framhåller att det finns individer som har arbetat i företaget länge som har en 

chefsposition fast de inte har kompetensen för det. 

Sambandet mellan altruism och faktorerna stöd och maktstruktur samt strategi 

motiveras genom antagandet att om familjemedlemmar och andra anställda känner att de får 

vara med att fatta och påverka besluten kan det antas att individers inställning till belslutet är 

mer positivt och att stödet således ökar. Antagandet kring strategi motiveras genom att 

företagets positionering och konkurrenskraft kan försämras om de anställdas intressen ges allt 

för stor vikt. Altruism handlar enligt Lubatkin (2005;2006) om att sätta sitt eget intresse åt 

sidan. Altruism borde därför medföra att samtliga anställdas intressen ska tillgodoses och att 

de strategiska besluten är anpassade till de flesta individerna i företaget vilket skulle tala för 

att implementeringen blir lättare eftersom det strategiska beslutet accepteras. Men att 

tillgodose samtliga individers intressen skulle antagligen innebära många kompromisser vilket 

skulle kunna medföra att kvaliteten på det strategiska beslutet kan ifrågasättas. Beroende på 

hur många familjemedlemmar som är aktiva i företaget och tilliten mellan familjemedlemmar 

och övriga anställda, om företaget är större, kan altruism öka sannolikheten för tydliga 

strategiska beslut och en lyckad implementering då det är färre viljor att beakta i ett mindre 

företag eller finns en tydlig organisatorisk struktur i de större företagen. 
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I samtliga fallföretagen framhålls det att individer på samtliga nivåer kan vara med och säga 

sitt. Att de kan påverka beslutet är inte säkert men de kan oftast vara med och ha åsikter om 

hur beslutet ska verkställas i företaget.  

”Att lyssna på medarbetarna som faktiskt berörs av beslutet är väldigt viktigt om beslutet ska 

kunna implementeras med framgång.” 

     (Ledningschef, A1) 

Mellanchef A6 menar att det ibland känns som att de får vara med och bestämma lite för 

mycket. Från hans sida efterfrågas en tydligare struktur där vissa beslut inte behöver löpa 

genom hela organisationen innan de ska verkställas. Beslutet och hur det ska genomföras 

skulle i ett flertal fall kunna föras ut i organisationen med tydligare direktiv från koncernnivå. 

Men samtidigt framhåller samma respondent att han tycker att beslutsfattandet hålls på en 

alldeles för hög nivå i företaget och att chefer på bolagsnivå kanske skulle kunna få fatta lite 

fler beslut. Om beslutfattande i företaget sker på en lägre nivå skulle medarbetarna i 

organisationen kanske känna mer delaktighet. Men samtidigt skulle det då antagligen 

implementeras beslut lite kors och tvärs utan ägarnas och koncernledningens vetskap vilket 

inte skulle fungera i längden då det trots allt är ägarna som har det yttersta ansvaret för 

företaget. I samtliga företag framhålls vikten av att lyssna på medarbetare i organisationen. 

Om företagsledningen verkligen lyssnar på medarbetare på lägre nivåer i företaget är svårt att 

avgöra då samtliga respondenter som ingått i denna studie har ganska höga befattningar i 

företagen och sitter med i ledningsgrupperna för respektive dotterbolag. Men sambandet 

mellan altruism och faktorn stöd och maktstruktur kan ändå styrkas eftersom samtliga 

respondenter anser sig kunna få sina åsikter hörda. Sambandet mellan altruism och strategi 

avfärdas eftersom det visserligen har framkommit att anställda får sina röster hörda, men det 

finns inga indikationer på att samtliga individers intressen skulle tas i beaktande.   

I Samtliga fallföretag följer ansvar för implementeringen av strategiska beslut deras 

organisationsstruktur och personalens befogenheter. Företagsledares och mellanchefers 

uppgifter förefaller stämma väl överrens med vad teorin förmedlar. Hur ansvarsfördelning ser 

ut vid en implementeringsprocess tror vi inte skiljer sig särskilt mycket åt mellan ett 

familjeföretag och ett icke familjeföretag. I Företag A finns det, till skillnad från övriga 

fallföretag, nära relationer mellan anställda som inte tillhör ägarfamiljen vilket utifrån denna 

studie inte kan hävdas vara något speciellt för familjeföretag utan är något unikt för Företag 

A. Kanske blir relationer i Företag A därmed mer personliga vilket kan medföra konsekvenser 
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för att upprätthålla nivån på kompetensen i företaget. Att avskeda en son eller dotter till en 

anställd kan tänkas bli en mer utdragen process eftersom den förmodligen innefattar starka 

känslomässiga aspekter.  

Familjeegenskapen altruism påverkar implementeringsprocessen negativt då det förefaller 

finnas individer med chefsposter i Företag A som inte har kompetens för positionen och 

eftersom implementeringen av strategiska beslut sker genom företagshierarkin betyder det att 

personer med otillräcklig kompetens har ansvaret för aktiviteter i implementeringsprocessen 

vilket kan sakta ner eller hindra en lyckad implementering. Altruism kan medföra att 

organisationens mottaglighet minskar om de anställda inte har en helhetssyn över koncernen 

utan endast koncentrerar sig på sitt eget bolag vilket kan hävdas vara negativt för 

verkställandet av beslut. Stordriftsfördelar som medför att beslut kan implementeras 

koncernöverskridande borde vara det absolut bästa för företagen. Men att ta i beaktande är att 

organisationerna inom samma koncern faktiskt kan skilja sig åt, vilket medför att 

implementeringsprocessen ibland måste anpassas för den specifika organisationen. Får 

anställda sina röster hörda och är tillfreds med det kan det strategiska beslutet hävdas 

verkställas på ett framgångsrikt sätt då beslutet accepteras av de anställda. Organisationens 

mottaglighet och framförallt människors acceptans för beslutet kan hävdas minska då 

respondenter i Företag A menar att det finns chefer som innehar positioner i företaget utan att 

ha kompetens för det. Det verkar vara så att familjeföretag kanske värnar lite mer om sina 

anställdas intressen än vad andra företag gör. Kanske är detta en följd av den familjära känsla 

som genomsyrar företagen. 

7.8 Familjemedlemmars kompetens 
 

 

 

 

 

 

Figur 20: Samband mellan familjeföretagsegenskapen nepotism och implementeringsfaktorer. 

Sambandet med den överstrukna faktorn har avfärdats och sambanden med skuggade faktorer kan vi 

inte uttala oss om. 
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Sambandet mellan nepotism och ansvarsfördelning motiveras genom att 

familjemedlemmar till ägaren, genom sina känslomässiga band som grundas på respekt och 

kärlek (Lubatkin et al., 2005), kan tänkas få positioner i företaget som de inte är kompetenta 

för och därmed blir företagets förändringsbenägenhet sämre. Det känslomässiga bandet 

mellan familjemedlemmarna kanske blir för styrande för familjeföretagets val i verksamheten 

angående ansvarsfördelningen. Nepotism skulle därmed sakta ner och hindra en lyckad 

implementering av strategiska beslut. 

Från respondenter i samtliga fallföretag framhålls vikten av att inte anställa 

familjemedlemmar bara för att de är släkt. Men vidare framhålls det att det finns en 

känslomässig aspekt där ägarna känner att det är roligt om familjemedlemmar vill arbeta i 

företaget och familjemedlemmar har en lättare access in i företagen än vad andra anställda har 

vilket skulle kunna kopplas till egenskapen nepotism. I Företag B är det för tillfället bara en 

familjemedlem som arbetar i den operativa verksamheten och resterande familjemedlemmar 

sitter endast med i koncernstyrelsen. Att få en position i styrelsen skulle därmed kunna 

kopplas till egenskapen nepotism i Företag B. För Företag A som har tre familjemedlemmar i 

den operativa verksamheten och Företag C som har fyra familjemedlemmar verksamma i den 

operativa driften kan vi dra samma slutsats som för samtliga fallföretag, det vill säga att 

tillträdet in i företaget är lättare för familjemedlemmar. Men med detta sagt påstår vi inte att 

familjemedlemmarna har bristande kompetens. Vår uppfattning är att ägarna i samtliga 

fallföretag inte anställer familjemedlemmar endast på grund av respekt och kärlek (Lubatkin 

et al., 2005) utan familjemedlemmarna måste anses klara av arbetet om de ska få träda in i 

företaget. Alltså har samtliga familjemedlemmar en enkel access in i bolaget men klarar de 

inte av sitt arbete kommer de inte att kunna vara kvar i företaget på längre sikt. Sambandet 

mellan nepotism och faktorn ansvarsfördelning avfärdas eftersom kompetens i samtliga 

fallföretag är en mycket viktig egenskap hos anställda. Det förefaller vara lättare för 

familjemedlemmar att komma in i företaget men de får inte positioner som de inte har 

kompetens för.  

Sambandet mellan nepotism och stöd och maktstruktur motiveras med att om 

familjemedlemmar får roller i implementeringen som de inte har kompetens för och som 

övriga anställda anser sig har bättre kompetens för kan det framstå som att ägarfamiljen inte 

bryr sig om implementeringen vilket bidrar till att de anställda inte stödjer implementeringen. 

Nepotism skulle således enligt Spranger et al (2012) kunna medföra att familjemedlemmar 
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gynnas på bekostnad av anställda som inte tillhör familjen. Individerna i organisationen skulle 

därmed ha en negativ inställning till beslutet.  

Majoriteten av respondenterna framhåller att de inte märks av att familjemedlemmar gynnas i 

företagen. Ägare A framhåller att familjemedlemmar får ekonomiska fördelar men att de inte 

får särbehandlas i det dagliga arbetet. 

”På arbetet är samtliga anställda på lika villkor och det är jätteviktigt att familjemedlemmar 

inte särbehandlas gällande dagligliga rutiner.” 

     (Ägare, A) 

En sorts stöd som Familjemedlem A framhåller är att det gäller att skapa ett förtroende hos de 

anställda och att man som familjemedlem hela tiden måste försöka vara lite bättre än sina 

kollegor.  

”Som familjemedlem vill man inte att de anställda ska tro att man fått positionen i företaget 

bara för att man är familjemedlem.” 

     (Familjemedlem, A) 

Familjemedlem A uppvisar en medvetenhet om den misstro mot svågerpolitik som kan uppstå 

då familjemedlemmar får tillträde till företaget. Detta kan tänkas motivera familjemedlemmar 

till att arbeta ännu hårdare och prestera sitt yttersta för att visa att de är välförtjänta av den 

positionen som de fått och på så sätt öka stödet från sin omgivning. 

Att familjemedlemmar inte skulle ha rätt kompetens är inte något som framhålls i bolagen, 

snarare tvärtom. Däremot understryks i Företag A att det finns anställda som innehaft sina 

positioner väldigt länge och som är kunniga men inte kompetenta. Vilka anställda som syftas 

på vet vi inte men detta ger oss en antydan om att bristande kompetens är något som finns 

bland anställda som inte tillhör ägarfamiljen. Med detta resonemang kan det hävdas att all 

inkompetens som finns i ett företag oavsett om den finns hos familjemedlemmar eller inte är 

något som påverkar implementeringsprocessen negativt. Sambandet mellan nepotism och 

faktorn stöd och maktstruktur kan vi dock inte uttala oss om eftersom familjemedlemmar inte 

får positioner i företaget som de inte är kompetenta för och därmed inte får roller i 

implementeringsprocessen som de inte klarar av. På grund av detta kan vi inte utläsa hur 

anställdas stöd för implementeringen av strategiska beslut skulle påverkas. 
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Sambandet mellan nepotism och rationellt beteende motiveras genom antagandet att om 

familjemedlemmar som är med och fattar beslut är oerfarna och saknar rätt kompetens finns 

risken att de missar att samla in relevant information som enligt Dean, JR och Sharfman 

(1996)  är av stor betydelse för vilket strategiskt beslut som bör fattas. Det kan alltså finnas en 

avsaknad av rationellt beteende vilket skulle kunna skada kvaliteten på beslutet som i sin tur 

sannolikt påverkar implementeringen negativt och företagets positionering och 

konkurrenskraft blir sämre. 

När nya chefer tillsätts framhålls kompetens och erfarenhet som viktigt från samtliga 

respondenter i fallföretagen. I Företag A framhålls även personlighet och värderingar som 

viktiga aspekter att ta hänsyn till när ny personal anställs. I Företag B lyfter respondenterna 

även fram lämplighet som ett kriterium. Att kriterier för att få anställning skulle skilja sig åt 

beroende på om det är familjemedlemmar eller externa parter som ska träda in i bolaget finner 

vi inga bevis för. Dock kan vi anta att familjemedlemmar har en viss särställning i företaget 

och får en lättare access in i det eftersom att de har ett släktband till ägarna. Att 

familjemedlemmar skulle få sitta på positioner i företaget som de inte har kompetens för kan 

inte antas förekomma då det skulle vara dåligt för företagets fortlevnad. Sambandet mellan 

nepotism och faktorn rationellt beteende går inte att uttala sig kring eftersom det bygger på att 

familjemedlemmar skulle vara oerfarna och ha otillräcklig kompetens vilket har visat sig inte 

stämma i fallföretagen. 

Nepotism framhålls genom de antaganden som vi gjort som något negativt för företaget. 

Nepotism kan antas vara en dålig företeelse, som kan anses vara oundviklig ibland, men som 

ändå kan vara förståeligt. Som respondenter i fallföretagen framhåller så ligger det i sakens 

natur att positivt särbehandla sina släktingar. Nepotism är inget som bör uppmuntras och vi 

finner inte heller några bevis för att detta skulle vara fallet i fallföretagen. Att resonera kring 

gällande nepotism kan anses vara om förekomsten av den är dålig eller inte. I fallföretagen i 

denna studie har vi inte funnit några bevis för att nepotism skulle utövas på ett sätt som skadar 

verksamheterna och därmed kan det hävdas att den inte påverkar implementeringsprocessen 

nämnvärt.  

Familjeegenskapen nepotism påverkar alltså inte alls implementeringsprocessen utifrån de 

antaganden som vi gjort eftersom inget av de samband som vi förutspådde kunde styrkas. 

Men med fallföretagens synvinkel, och utifrån respondenternas svar, skulle nepotism 

möjligen kunna påverka organisationens förändringsbenägenhet genom familjemedlemmars 
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inträde i företaget. Även om vi inte finner bevis för att familjemedlemmarna inte är tillräckligt 

kompetenta för de positioner som de har i företagen så är det ett faktum att 

familjemedlemmarna har en lättare access in i företagen än vad andra anställda har. En 

familjemedlem behöver exempelvis inte gå på en anställningsintervju. Att ha 

familjemedlemmar med rätt kompetens på lämplig plats i företaget ses som något positivt för 

organisationen. Det finns trots allt en unik koppling mellan familjemedlemmen och företaget, 

genom släktskap och därmed känslomässiga band, som en anställd som inte tillhör 

ägarfamiljen aldrig kan få. En familjemedlem som visar sig vara kompetent och därmed blir 

accepterad hos övriga anställda kan hävdas vara en förebild för övriga anställda och om 

familjemedlemmen är synlig så kan detta antas bidra till att individer i organisationen blir 

med mottagliga för nya beslut och förändringar. Det handlar i grunden om att det är viktigt att 

ge en förklaring till varför förändringen bör ske och genom familjemedlemmars aktiva och 

synliga närvaro kan besluten hävdas bli mer konkreta och förståliga. Att nepotism skulle 

medföra att det inte samlas in tillräckligt med information innan belsluten verkställs finner vi 

inga bevis för. Men däremot kan beslut ibland framstå som lite ogenomtänkta vilket medför 

att implementeringsprocessen tar längre tid än vad som annars skulle vara nödvändigt. Även 

om beslut ibland förefaller fattas lite för snabbt så kan inte hävdas att det skulle vara något 

som kan påverka företagets positionering och konkurrenskraft negativt. Ett beslut som fattats 

lite för snabbt kommer antagligen att justeras under genomförandets gång eller så kommer 

företaget få fatta ett nytt beslut som är mer genomtänkt. 

7.9 Familjefaderns inflytande och värderingar 
Lubatkin et al (2006) förklarar att paternalism grundas på familjefaderns värderingar och vad 

denna anser är bäst för sina familjemedlemmar. Som nämnts tidigare kan påstås att den 

paternalistiska rollen har övertagits av de nuvarande ägarna i de två fallföretag där grundaren 

inte finns kvar då deras värderingar och syn starkt överensstämmer med grundarens. 

”Ägarna är mycket pålästa och erfarna, det som ägarna har trott ska hända har sällan slagit 

fel.” 

     (Ledningschef, A2) 

Intressant att resonera kring är om ägarnas uppvisade kunskap kan ge respekt i organisationen 

och vad detta kan betyda för implementeringsprocessen. Att visa kunskap och engagemang 

kan tänkas skapa ett förtroende hos anställda i organisationen som därmed ser upp till sin 

ägare vilket kan öka deras benägenhet till att verkställa beslut. 
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Figur 21: Samband mellan familjeföretagsegenskapen paternalism och implementeringsfaktorer. 

Sambandet med den överstrukna faktorn har avfärdats, sambanden med skuggade faktorer kan vi inte 

uttala oss om och sambandet med den svartamarkerade faktorn har styrkts.  

Sambandet mellan paternalism och faktorn strukturell avlastning motiveras genom 

antagandet att då ägaren som även kan antas vara familjefadern ser till familjemedlemmarnas 

bästa (Lubatkin et al., 2006) borde denne skapa grupperingar i organisationen som gynnar 

familjemedlemmarna. Att inkludera familjemedlemmar i implementeringsprocessen antas 

vara bra eftersom de förutom ägarna är de som vet mest om företaget. Övriga anställda kan i 

viss mån lära sig hur företaget fungerar men aldrig få samma kännedom och känslomässiga 

band till företaget. Om de som genomför implementeringen endast är anställda som inte är 

familjemedlemmar kan det därför lättare uppstå fel. Familjemedlemmars medverkan gör 

troligen att besluten kan implementeras fortare eftersom familjemedlemmarna ser till att 

övriga individer som är med i processen är införstådda med hur det nya beslutet har en positiv 

inverkan på företaget.    

I Företag A arbetar det tre familjemedlemmar i den operativa verksamheten. Två av dem 

arbetar på huvudkontoret och en arbetar som försäljare. I Företag B arbetar en familjemedlem 

i den operativa verksamheten på huvudkontoret. I Företag C arbetar totalt fyra 

familjemedlemmar men på olika anläggningar. Samtliga företag är stora med flera hundra 

anställda och andelen familjemedlemmar i den operativa verksamheten är liten. Sannolikheten 

för att familjemedlemmars medverkan gör att strategiska beslut kan implementeras fortare då 

de får övriga anställda att förstå vad beslutet leder till kan inte hävdas vara särskilt stor i 

fallföretagen eftersom att det är så få familjemedlemmar, i förhållande till företagets storlek, 

inblandade i den operativa driften. Istället måste ägarfamiljerna försöka få med sig andra 

anställda som har förstått varför beslutet har fattats och varför det är bra för företaget så att de 

- Strukturell avlastning 

- Stöd och maktstruktur 

- Strategi 

- Rationellt beteende 

Implementerings-
processen 

Paternalism 



171 
 

kan hjälpa till att föra detta vidare till fler anställda, inte minst de som motsätter sig 

förändringen. Detta kan dock vara svårt eftersom övriga anställda inte har det känslomässiga 

band till företaget som familjemedlemmar har och det kan vara så att vad som är bra för 

familjen kanske inte upplevs som relevant eller kanske till och med sett ur övriga anställdas 

synvinkel påverkar dem negativt. Antagandet om sambandet mellan paternalism och 

strukturell avlastning stämmer nog för mindre familjeföretag med många familjemedlemmar i 

den operativa verksamheten, men för företagen i denna studie verkar det inte som att 

familjemedlemmars medverkan i implementeringsprocessen eftersom att de oftast inte är 

involverade i verkställandet av besluten, kan underlätta implementeringen. Sambandet mellan 

paternalism och faktorn strukturell avlastning kan vi varken styrka eller avfärda eftersom 

familjemedlemmarna i fallföretagen oftast inte är så involverade i verkställandet av beslutet 

på grund av att de är så få.   

Sambandet mellan paternalism och stöd och maktstruktur motiveras genom antagandet 

att om familjefadern gör inskränkningar i familjemedlemmars frihet (Lubatkin, 2006) kan 

familjemedlemmar i företaget tänkas ha en negativ inställning till det strategiska beslutet. Om 

familjemedlemmar inte kan få sina röster hörda och känner att de helt måste rätta sig efter vad 

familjefadern tycker eller tänker kan stödet för det strategiska beslutet vara svagt. Ett svagt 

stöd från familjemedlemmar kan hävdas minska sannolikheten för en lyckad implementering. 

Ägare A framhåller att familjemedlemmar måste komma överens och visa en enad front utåt 

annars kommer inte verksamheten att överleva. I Företag A där vi har intervjuat en 

familjemedlem som inte äger aktier i bolaget framkommer det inte som några problem att få 

sina åsikter hörda. Däremot påpekas det att generationsskillnader i företaget medför att 

människor tänker på olika sätt. Den äldre generationen framhålls ofta som lite mer 

konservativ medan den yngre kanske är lite väl framåt och vill att allt ska hända med 

detsamma. Så länge det finns flera generationer aktiva i bolaget framstår familjehierarkin 

oundviklig. Samma förhållande som finns i familjerna återspeglas även i företagen.  

Utifrån intervjusvaren kan det utläsas att respondenter i samtliga bolag, både 

familjemedlemmar och icke familjemedlemmar, känner att de får vara delaktiga vilket skulle 

tala för att deras inställning till beslutet skulle vara mer positiv. Detta innebär att det inte 

anses finnas stora inskränkningar i familjemedlemmarnas frihet och att stödet för strategiska 

beslut skulle kunna öka och därmed öka chansen för en lyckad implementering. Samtidigt 

framhålls det att alla människor gör mer eller mindre motstånd. När individen själv blir direkt 
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involverad i förändringen så ökar risken för motstånd, vilket inte kan hävdas vara något som 

är unikt för just familjeföretag. Motstånd är något som kan hävdas uppkomma i de flesta 

organisationer där det finns människor som berörs av förändringen. I Företag A framhålls det 

att motstånd skulle kunna hanteras mer effektivt då det borde finnas en ökad tydlighet i vad 

som gäller när ett beslut är fattat.  

”Det är inte acceptabelt att stå emot förändring om det strategiska beslutet redan är fattat” 

     (Mellanchef, A3) 

Däremot i Företag C framhålls det att det finns en väldigt hög etik och moral. Om den 

anställde inte sköter sig på arbetsplatsen och fungerar i samspel med verksamheten får denne 

inte behålla sitt arbete. Kanske skulle vi kunna tolka detta som att motstånd inte är lika 

accepterat i Företag C. Motstånd framhålls av samtliga respondenter som något som företagen 

måste förvänta sig när strategiska beslut ska implementeras och för att hantera motstånd krävs 

det förståelse och att de informella ledarna i organisationen involveras i processen. Värt att 

reflektera över är om motståndet är något som försämrar implementeringen eller om motstånd 

sett ur ett annat perspektiv kanske kan medföra att implementeringen blir effektivare. 

Kellermanns och Eddleston (2005) menar att konflikter mellan familjemedlemmar kan vara 

bra då de kan leda till diskussion och att strategiska beslut begrundas en extra gång. Som med 

konflikter skulle individers motstånd kunna betyda att det finns en osäkerhet i det beslut som 

lagts fram vilket kan vara värt att uppmärksamma. Om motstånd leder till diskussion och 

konstruktivt tänkande skulle det kunna vara positivt. Sambandet mellan paternalism och 

faktorn stöd och maktstruktur kan vi inte uttala oss om då det konstateras att familjens 

överhuvud låter familjemedlemmar få sina röster hörda vilket innebär att det inte görs 

inskränkningar i deras frihet. Men vi finner inte heller något bevis för att detta skulle öka 

stödet för besluten vilket gör att vi inte kan avfärda sambandet. 

Sambandet mellan paternalism och faktorn strategi motiveras genom antagandet att det 

finns risk för att familjefadern med ett paternalistiskt tankesätt inte lyssnar på de övriga 

familjemedlemmarna och därför ökar risken för att han fattar ett beslut som är av mindre bra 

kvalitet. Med en paternalistisk grund kan en tydlig strategi medföra att beslut implementeras 

snabbare då familjemedlemmarna är väl införstådda med vad ägaren har för avsikt med sitt 

beslut och därmed förmedlar vad ägaren vill. Men samtidigt kan det tänkas att besluten blir 

subjektiva då familjemedlemmarna endast genomför vad ägaren vill utan att våga ifrågasätta 

beslut och därmed själva inte tänker igenom besluten och dess betydelse.  
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Familjemedlemmars inställning till beslut kan vara negativt om de känner att de inte kan få 

sin röst hörd eller känner att familjefadern inte alls lyssnar på dem. En sådan situation skulle 

inte vara hållbar över tid då en familjemedlem som inte trivs i sin position inte kan utföra ett 

bra arbete. Att beslut skulle vara subjektiva, till följd av att familjemedlemmarna inte vågar 

ifrågasätta familjefadern, och att det därmed skulle påverka företagets strategi och försämra 

företagets position och konkurrenskraft på marknaden finner vi inte några bevis för. 

Familjemedlemmar måste våga ifrågasätta och kunna diskutera igenom beslut om företaget 

ska drivas med framgång. Dessutom finner vi i Fallföretag A att familjemedlemmar får sina 

röster hörda vilket innebär att sambandet mellan paternalism och faktorn strategi avfärdas 

eftersom familjens överhuvud lyssnar på övriga familjemedlemmar vilket medför att det inte 

stämmer att de strategiska besluten skulle vara subjektiva på grund av att 

familjemedlemmarna inte skulle våga ifrågasätta besluten.  

  

Sambandet mellan paternalism och faktorn rationellt beteende bygger på antagandet att 

familjefadern vill att familjen ska få en bra framtid och därför som Dean, JR och Sharfman 

(1996) förespråkar har ett så rationellt beteende som möjligt. Detta innebär att då 

familjefadern ensam kan missa aspekter som är avgörande för beslutets innehåll tillåts andra 

familjemedlemmar hjälpa till att samla in underlag till det strategiska beslutet vilket kan öka 

sannolikheten för att ett sunt beslut fattas. Även om vi antar att familjefadern skulle uppvisa 

ett rationellt beteende som ökar sannolikheten för en lyckad implementering är det i slutändan 

han som bestämmer. Ur ett paternalistiskt tankesätt är det troligt att han kanske inte lyssnar på 

de övriga familjemedlemmarna och därför fattar ett strategiskt beslut som kan vara av mindre 

bra kvalitet vilket enligt Hrebiniak (2006) skulle kunna medföra att ansträngningarna till att 

implementera kraftigt begränsas. 

Att företaget ska gå så bra som möjligt antas vara ett gemensamt mål för samtliga 

familjemedlemmar oavsett position i företaget. De familjemedlemmar i Företag A som direkt 

är med och fattar de strategiska besluten är som vi tidigare konstaterat den familjemedlem 

som sitter med i företagets alla styrelser samt de två ägarna, totalt tre stycken.  I Företag B är 

det en familjemedlem som är med och direkt fattar besluten medan det i Företag C är två 

familjemedlemmar som även är ägare som fattar de strategiska besluten. Även om inte alla 

familjemedlemmar som är aktiva i den operativa verksameten är med och direkt fattar beslut 

upplevs det i samtliga fallföretag som att familjemedlemmar får sina röster hörda. Sambandet 

mellan paternalism och faktorn rationellt beteende kan alltså delvist styrkas eftersom 
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familjefadern vill att familjen ska ha det bra och att familjemedlemmar därför får sina röster 

hörda vilket påvisar ett positivt samband mellan rationellt beteende och 

implementeringsprocessen då familjemedlemmar får vara med och samla in information till 

de strategiska besluten. Vi har dock inte tillräckligt med information för att uttala oss kring 

kvaliteten på besluten. 

 

Familjeegenskapen paternalism påverkar implementeringsprocessen positivt genom att 

familjens överhuvud möjliggör ett rationellt beteende i beslutsfattarprocessen genom att låta 

familjemedlemmar vara med och samla in information som ska ligga till grund för strategiska 

beslut. Detta påverkar implementeringsprocessen positivt eftersom sannolikheten för att fatta 

ett sunt beslut som borde vara enklare att verkställa ökar. Paternalism kan hävdas påverka 

organisationens förändringsbenägenenhet genom att organisationen kan antas stödja 

implementeringsprocessen för det strategiska beslutet genom att anställda faktiskt ägnar sig åt 

lämpliga aktiviteter. Då vi i fallföretagen finner att familjemedlemmar inte är särskilt 

involverade i implementeringen av besluten riktas fokus mot de anställda som faktiskt 

verkställer besluten. Samtliga anställda i fallföretagen upplever att de får sina åsikter hörda, 

kanske är dessa svar vinklade av att vi endast har intervjuat personer med ledande 

befattningar i företaget med vi hoppas att så inte är fallet. I Företag A vet vi att även anställda 

på lägre nivåer kan få sina åsikter framförda vilket borde vara något som är främjande för hur 

människor förhåller sig till beslut och förändringar. Om individer på samtliga nivåer i 

företaget kan få sina åsikter framförda, förutsatt att dessa även tas i beaktande, så kan det 

hävdas att anställdas stöd för beslutet ökar vilket underlättar genomförandet av beslutet. Att 

strategiska beslut planeras effektivt i fallföretagen finner vi bevis för då det är flera parter som 

är involverade i att samla in information till besluten och beslutsfattandet följer en hierarkisk 

struktur. Därmed förefaller det finnas en tydlig struktur över vilka strategska beslut som bör 

fattas för att företagen ska kunna utvecklas och få den positionering på marknaden som de 

önskar. 
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7.10 Sammanfattning 
Efter den empiriska informationen har jämförts med antagandena i teorin finner vi att vissa 

samband mellan familjeföretagsegenskaperna styrks dvs. familjeföretagets karaktäristika 

påverkar implementeringen i överensstämmelse med antaganden, medan andra avfärdas dvs. 

familjeföretagets karaktäristika påverkar inte implementeringen på det sättet som antagits i 

den teoretiska referensramen. Vissa samband har vi inte tillräckligt med information för att 

kunna uttala oss om (se tabell 9).  

FAMILJEFÖRETAGETS 

KARAKTÄRISTIKA 
IMPLEMENTERINGSFAKTORER 

Långsiktighet 
Kulturell mottaglighet, tillgång till resurser, Stöd och 

maktstruktur, Strategi, Riktlinjer och mål 

Auktoritet 
Ansvarsfördelning, Kulturell mottaglighet, Flexibilitet, Stöd 

och maktstruktur, Strategi, Rationellt beteende, Prioritet 

Företagskultur 
Kulturell mottaglighet, Stöd och maktstruktur, Strategi, 

Riktlinjer och mål 

Relationer 
Kulturell mottaglighet, Flexibilitet, Stöd och maktstruktur, 

Strategi 

Tillit 
Strukturell avlastning, Ansvarsfördelning, Stöd och 

maktstruktur 

Altruism 
Strukturell avlastning, Ansvarsfördelning, Stöd och 

maktstruktur, Strategi 

Nepotism Ansvarsfördelning, Stöd och maktstruktur, Rationellt beteende 

Paternalism 
Strukturell avlastning, Ansvarsfördelning, Strategi, Rationellt 

beteende 

Tabell 9: Samband mellan familjeföretagets karaktäristika och implementeringsfaktorer efter att den 

empiriska informationen har analyserats och jämförts med antaganden från den teoretiska 

referensramen. Samband med svartmarkerade faktorer kan styrkas, överstrukna faktorer har avfärdats 

och sambanden med skuggade faktorer kan vi inte uttala oss om. 

I familjeföretagen följer implementeringen av ledningsbeslut oftast företagshierarkin. Mer 

omfattande strategiska beslut fattas på koncernnivå och beslut som är direkt kopplade till den 

operativa verksamheten i dotterbolagen kan fattas av ledningsgrupper på respektive 
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dotterbolagsnivå. Implementeringen av de strategiska besluten ansvarar ledningsgupp i 

respektive dotterbolag för. 

7.10.1 Organisation 

Långsiktighet kan genom faktorerna kulturell mottaglighet och tillgång till resurser hävdas 

bidra till att chansen för en lyckad implementering ökar då beslut kan implementeras under en 

längre tid. Att auktoritet från ägare och familjemedlemmar skulle påverka 

implementeringsprocessen kan vi inte uttala oss om då antalet familjemedlemmar i 

förhållande till företagets totala storlek är få och det antas krävas lika mycket engagemang 

från anställda som inte tillhör ägarfamiljen. Vi finner vidare inga bevis för att ägaren skulle 

uppvisa en ovilja till att genomföra förändringar vilket gör att sambandet mellan auktoritet 

kulturell mottaglighet och flexibilitet avfärdas. Vi finner inga bevis för att företagskulturen 

genom faktorn kulturell mottaglighet skulle kunna bidra till att det skapas en större förståelse 

för varför beslutet ska genomföras och att det därmed skulle vara gynnsamt för 

organisationens mottaglighet därför kan vi varken avfärda eller styrka sambandet. Hur 

familjemedlemmars relationer kan påverka implementeringen av beslut har vi inte kunnat 

utforska eftersom att koncentrationen av familjemedlemmar i företagen är små i jämförelse 

med det totala antalet anställda. Tillit anses uppkomma då beslut implementeras genom 

projekt vilket medför strukturell avlastning. Även ansvarsfördelningen kan hävdas påverkas 

positivt så till vida att tilliten kan påstås vara stark eftersom att anställda tenderar att arbeta 

länge inom företagen vilket medför att sannolikheten för en lyckad implementering ökar. 

Altruism kan inte hävdas medföra strukturell avlastning i organisationen då vi finner att det 

ofta saknas en helhetssyn från anställd på dotterbolagsnivå över koncernen och hur olika 

avdelningar samverkar för att verkställa det strategiska beslutet. Altruism är negativ för 

implementeringsprocessen då det finns anställda som på grund av att de har arbetat länge i 

Fallföretag A innehar chefspositioner som de inte har kompetens för. Att nepotism 

förekommer i företagen finner vi inte några starka bevis för. Kompetens ses som viktigt i 

företagen och familjemedlemmar får inte positioner och uppgifter som de inte klarar av. Att 

paternalism genom familjemedlemmars närvaro skulle medföra strukturell avlastning och 

påverka implementeringen positivt kan vi inte uttala oss om eftersom att familjemedlemmar 

ofta inte är direkt involverade i själva verkställandet av besluten. 

7.10.2 Människor 

Långsiktighet kan genom faktorn stöd och maktstruktur hävdas medföra att 

implementeringsprocessen påverkas negativt genom det faktum att chefer innehar sina 
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positioner länge i företagen och tänker konservativt. Om anställda inte kan vara med och 

påverka utan istället måste anpassa sig efter invanda mönster och rutiner kan det uppstå en 

passivitet från anställdas sida och stödet för beslutet blir därmed litet. Långsiktighet kan ha en 

negativ inverkan på människor inställning till det strategiska beslutet och därmed avfärdas 

antagandet om att ledningskontinuitet endast är att betrakta som något positivt som främjar 

implementeringen av strategiska beslut. Vi finner vidare inget stöd för att ägarna skulle 

använda auktoritet på ett sätt som skulle påverka människors inställning till besluten negativt. 

Ägarna i samtliga fallföretag kan hävdas vilja värna om företagshierarkin och maktstrukturen 

snarare än att utöva sin makt och gå förbi den. Företagskulturen kan hävdas vara främjande 

för implementeringen av strategiska beslut. Sambandet mellan företagskultur och stöd och 

maktstruktur styrks då det framhålls finnas en speciell känsla med att arbeta i ett 

familjeföretag och vetskapen om vem det är som äger företaget är tydlig vilket medför att 

människor i företaget känner ett ansvar för företaget och därmed stödjer implementeringen av 

de strategiska besluten. Familjemedlemmars inflytande i företaget är begränsat och därmed 

kan vi inte uttala oss om hur deras relationer sinsemellan kan påverka implementeringen av 

beslutet. Men däremot finner vi att en enad familjefront och att familjemedlemmar finns 

närvarande och är synliga i verksamheten gör att anställda känner sig trygga vilken kan 

hävdas öka stödet för det strategiska beslutet. Tillit är viktigt för att implementeringen ska 

kunna lyckas. Ju större tilliten är för koncernledningen och ägarna desto troligare är det att 

människorna står bakom beslutet. Altruism kan hävdas påverka människor inställning och 

stöd till beslutet positivt då respondenterna i fallföretagen menar att de får sina röster hörda. 

Vi kan inte uttala oss om hur nepotism kan antas påverka anställdas stöd för 

implementeringen då vi inte finner att inkompetenta familjemedlemmar skulle få positioner i 

företaget till följd av sitt släktskap till ägarna. Sambandet mellan paternalism och stöd och 

maktstruktur kan varken styrkas eller avfärdas. Vi finner att familjemedlemmar får sina röster 

hörda och därmed kan det hävdas att familjefadern inte inskränker i deras frihet men om detta 

skulle ha någon inverkan på människors inställning till besluten har vi ingen uppfattning om. 

7.10.3 Strategi 

Långsiktighet kan genom faktorerna strategi samt riktlinjer och mål hävdas påverka företaget 

strategi i en positiv bemärkelse genom att ägarna har ett långsiktigt perspektiv där företagets 

fortlevnad prioriteras, samtidigt som anställda väljer att stanna kvar länge i företaget vilket 

kan hävdas medföra att det finns en förståelse för varför strategiska beslut bör genomföras 

vilket kan underlätta implementeringen. Vi kan inte uttala oss om ifall auktoritet skulle kunna 
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ha inverkan på kvalitén på besluten som fattas eller om detta skulle medföra att vissa beslut 

prioriteras framför andra. Däremot finner vi att ägare och familjemedlemmar ofta involverar 

utomstående parter i beslutsfattarprocessen vilket styrker antagandet om att det finns ett 

utökat rationellt beteende i företaget som kan hävdas främja beslutens hållbarhet. Sambandet 

mellan företagskultur och strategi samt riktlinjer och mål avfärdas då vi finner att hålla kvar 

vid grundarens värderingar ofta yttrar sig genom att anställda i företaget delvis lever kvar i 

gamla rutiner, vilket snarare upplevs vara hämmande för formandet av det strategiska beslutet 

än främjande. Relationer mellan familj och företag kan hävdas vara en bidragande faktor till 

att mål och värderingar framhålls som tydliga i organisationen och därmed ökar sannolikheten 

för att fatta sunda beslut. Sambandet mellan altruism och strategi avfärdas då vi inte finner 

några bevis för att samtliga individers intressen skulle tas i beaktande.  Vi finner inte heller att 

det finns nepotism i företagen och kan därmed inte uttala oss om hur denna egenskap skulle 

kunna påverka företagets beslutsfattande och strategi. Paternalism kan inte hävdas medföra att 

familjemedlemmars beslut är subjektiva då det framkommer att familjefadern lyssnar på vad 

familjemedlemmarna har att säga. Men däremot styrks antagandet om att det på grund av att 

familjefadern vill att familjen ska få det så bra som möjligt finns ett rationellt beteende när 

information ska samlas in till besluten eftersom att familjemedlemmar får vara delaktiga i 

processen. 
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Kapitel 8 – Slutsats och diskussion 
I det avslutande kapitlet presenterar vi slutsatserna från vår studie och sammankopplar dessa 

med studiens problemformulering och syfte. Vidare kommer vi att beskriva studiens teoretiska 

och praktiska bidrag. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom området. 

Syftet med vår studie var att identifiera om och hur familjeföretags speciella egenskaper 

påverkar implementeringsprocessen. För att uppnå syftet formulerade vi antaganden för hur 

familjeföretagets egenskaper skulle kunna påverka implementeringsprocessen utifrån en 

deduktiv ansats då vi kopplade samman de tre teoriområdena: strategi, organisatorisk 

förändring och familjeföretag. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie som innebar att vi 

genomförde 13 intervjuer på Företag A och samanlagt 4 intervjuer i referensföretagen som vi 

har inkluderat för att kunna styrka förekomsten av familjeföretagets egenskaper och de 

faktorer som antas påverka implementeringsprocessen samt för att kunna styrka sambanden. 

De slutsatser vi kommer fram till i denna studie kan på grund av att urvalet endast innefattar 

tre företag inte generaliseras till alla familjeföretag men det är inte heller avsikten med att 

välja en kvalitativ studie då vi snarare är ute efter att få en förståelse för ifall familjeföretagets 

karaktäristika kan påverka implementeringen av strategiska beslut och i så fall på vilket sätt. 

Samtliga fallföretag är också stora familjeföretag. Dessa valdes för att vi ville försäkra oss om 

att företagen var tillräckligt stora, och hade de hierarkiska nivåer som vi anser är av betydelse 

för att kunna studera implementeringsprocessen.  Då vi inte har genomfört studier på icke 

familjeföretag blir våra resultat svåra att hänföra till endast familjeföretag.  

8.1 Slutsats 
Vi har kommit fram till att implementeringen av strategiska beslut i fallföretagen oftast sker 

genom företagshierarkin då ansvar för implementeringen delegeras nedåt i organisationen. 

Större strategiska beslut som omfattar hela koncernen kan ibland verkställas via projekt. Vi 

konstaterar vidare att respondenterna i fallföretagen inte verkar ha reflekterat så mycket över 

implementeringsprocessen och att den ser likadan ut i samtliga fallföretag. 

Studien ger en indikation på att fallföretagen i denna studie har familjeföretagskaraktäristika 

som påverkar deras implementeringsprocess av ledningsbeslut. Detta visar sig genom att 

fallföretagens karaktäristika påverkar organisationens förändringsbenägenhet, människornas 

inställning till det strategiska beslutet samt företagens konkurrenskraft och positionering på 

marknaden vilket i sin tur påverkar implementeringsprocessen. Den karaktäristika som kan 

hävdas vara mest framträdande i fallföretagen som ingår i denna studie är långsiktighet och de 
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traditioner som följer med familjen. Vi finner att företagen själva inte har reflekterat över hur 

företagsformen kan påverka implementeringsprocessen vilket får familjeföretagets unika 

egenskaper att framstå som något naturligt i företagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22: Visar de samband som har bekräftats mellan familjeföretagsegenskaperna 

och kategorierna som påverkar implementeringsprocessen. Plus och minus påvisar 

hur egenskapen skulle påverka implementeringsprocessen. För Nepotism har inget 

samband bekräftats. 

I studien har det visat sig att samtliga karaktäristika finns i samtliga företag som studerats, 

men däremot har vi inte kunnat bekräfta samband mellan samtliga karaktäristika och 

implementeringsprocessen. Den karaktäristika som vi inte har funnit ha någon påverkan på 

implementeringsprocessen är nepotism. Nepotism yttrar sig i fallföretagen genom att 

familjemedlemmar kan få ekonomiska fördelar och att familjemedlemmar enklare kan få 

anställning i företagen vilket inte anses påverka implementeringsprocessen eftersom 

kompetens är ett av de viktigaste kriterierna för anställning i fallföretagen. Av de totalt 29 

sambanden som teoretiskt kunde härledas har vi kunnat uttala oss om och antingen styrka 

eller avfärda 20 stycken. 

 

Strat Org Män 

 Org Män 

Män Strat 

Män Org  Strat 

Strat 

Auktoritet 

Tillit 

Paternalism Relationer  

Företagskultur  Nepotism Långsiktighet 

Altruism 

IMPLEMENTERINGSPROCESSEN Org = Organisation 

Män = Människor 

Strat = Strategi 



181 
 

Organisation       

Familjeföretag får unika resurser genom sammankopplingen av familj, dess individer, och 

företag (Habbershon & William, 1999). Detta har en inverkan på organisationens mottaglighet 

och förändringsbenägenhet genom att förekomsten av långsiktighet och tillit ökar den medan 

förekomsten av altruism gör att den minskar.  

Långsiktighet kan i fallföretagen hävdas medföra att organisationen har större möjlighet till 

att anpassas för implementeringen eftersom beslut kan implementeras under en längre 

tidsperiod. Tillit anses vara en egenskap som påverkar fallföretagens implementeringsprocess 

positivt då större strategiska beslut ofta verkställs via projekt, ansvarsfördelningen i 

implementeringsprocessen bygger på förtroende för de anställda och att anställda dessutom 

tenderar att arbeta länge i fallföretagen vilket ger en lojalitet mellan anställda och ägare. 

Altruism yttrar sig i fallföretagen genom att det finns individer i organisationen som har 

arbetat länge i företaget och därför innehar chefsposter som de inte har kompetensen för vilket 

påverkar implementeringsprocessen negativt eftersom implementeringen sker via 

företagshierarkin.  

Människor 

Eftersom familjeföretagen starkt förknippas med familjen, har familjemedlemmarna i vår 

studie ett stort inflytande över hur andra människor uppfattar beslutsfattande i företagen och 

därmed också hur deras inställning är till implementering. Men på grund av fallföretagens 

storlek har vi även funnit att det finns andra viktiga individer i företagen som inte är 

familjemedlemmar, som har ett strakt inflytande på organisationen och människorna i den. 

Företagskulturen kan hävdas medverka till att människornas inställning till besluten blir mer 

främjande då det finns en speciell känsla i fallföretagen och ett tydligt ägarskap. Människor i 

organisationerna känner ett ansvar för företaget och dess framgång (Johansson & Lewin, 

1992). Relationer kan ha inverkan på människor inställning till beslut och således även 

verkställandet av dem då familjemedlemmar närvaro och synlighet ger en trygghet för 

anställda. Tillit till företagsledningen, då de är beslutsfattarna, har visat sig öka anställdas stöd 

för implementering samtidigt som avsaknaden av tillit minskar stödet för implementeringen 

av strategiska beslut. Altruism kan påverka människors inställning till beslutet i en positiv 

bemärkelse då de känner att de får sina röster hörda, vilket är positivt för implementeringen 

av beslut.  

 



182 
 

Strategi  

Precis som Zellweger (2008) hävdar har vi funnit att den starka identifikationen mellan ägare 

och familjemedlemmar med företaget kan utgöra en konkurrensfördel i de undersökta 

fallföretagen. 

Långsiktighet kan i våra fallföretag hävdas ha en positiv inverkan på företagets strategi och 

därmed dess konkurrenskraft och positionering på marknaden eftersom ägarna har ett 

långsiktigt perspektiv där företagets fortlevnad prioriteras och att anställda har förståelse för 

varför strategiska beslut bör fattas då de tenderar att arbeta länge i fallföretagen. Auktoriteten 

i fallföretagen kan påverka företagets positionering och konkurrenskraft positivt då det 

visserligen är ägarna och familjen som i slutändan fattar besluten, men det i styrelserna finns 

externa experter med en annorlunda syn på företagen och marknaden som familjen lyssnar på 

vilket bidrar till att formulerandet av strategiska beslut påverkas positivt. Relationer mellan 

familj och företag då fallföretagen håller fast vid grundarens värderingar samt att deras mål 

och värderingar är tydliga medför att strategiska beslut överensstämmer med företagets 

värderingar vilket är positivt för företagens positionering och konkurrenskraft. Paternalism 

påverkar företagens implementeringsprocess i den bemärkelsen att familjemedlemmar får 

vara med och samla in underlag till strategiska beslut vilket ökar sannolikheten för att ett sunt 

beslut fattas vilket kan leda till att företagets konkurrenskraft och positionering blir bättre.   

Långsiktighet, altruism, nepotism och paternalism är de egenskaper som kan anses vara unika 

enbart för familjeföretag. I familjeföretaget är ägaren en auktoritär person, men detta innebär 

inte att andra företag som inte har en sådan tydlig ägare som familjeföretag inte kan ha en 

auktoritär person i företagsledningen. Alla företag har en företagskultur och även om den 

antas skilja sig åt mellan familjeföretag och andra företag kan troligen företagskulturen för 

samtliga företag påverka implementeringsprocessen. Relationer i den bemärkelse som vi har 

definierat det är unikt för familjeföretag då det handlar om relationerna mellan 

familjemedlemmarna i fallföretagen, men utan den avgränsningen kan det antas att relationer 

mellan familjemedlemmar och anställda samt anställda emellan också kan påverka 

implementeringsprocessen. Tillit i fallföretagen behövs i stor utstäckning mellan 

familjemedlemmar och andra anställda vilket underlättar implementeringen av ledningsbeslut, 

detta är dock inte specifikt för familjeföretag. Men eftersom anställda tenderar att arbeta länge 

i fallföretagen har vi däremot konstaterat att det är mycket sannolikt att den typen av tillit 

uppstår i familjeföretagen.  
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Samtliga karaktäristika som har undersökts i denna studie existerar i familjeföretagen, dock 

har vi inte funnit något samband mellan nepotism och implementeringsprocessen. Övriga 

karaktäristika har en bekräftad påverkan på implementeringsprocessen. Detta yttras genom att 

långsiktighet och tillit ökar organisationens förändringsbenägenhet samt att altruism minskar 

den. Förretagskultur, relationer, tillit och altruism förbättrar individers inställning till det 

strategiska beslutet medan långsiktighet, auktoritet, relationer och paternalism gör att 

företagens konkurrenskraft och positionering på marknaden blir bättre. Långsiktighet är den 

karaktäristika som är mest framträdande i fallföretagen. Långsiktighet tillsammans med 

altruism, nepotism och paternalism är de egenskaper som kan anses vara unika enbart för 

familjeföretag. Implementeringsprocessen för strategiska beslut är likadan i samtliga 

fallföretag och sker oftast via företagshierarkin, undantaget är vid större strategiska beslut då 

de ibland verkställs genom projekt. Fallförtagen verkar inte ha reflekterat över hur 

familjeföretagsformen kan påverka implementeringsprocessen vilket får familjeföretagets 

unika egenskaper att framstå som något naturligt i företagen.  

8.2 Teoretiska implikationer 
Familjeföretagsforskningen och media fokuserar ofta på vad som inte fungerar i 

familjeföretagen, det är sällan vi får förståelse för vilka styrkor de har och vad de bidrar med 

(Flören, 1998). Tidigare forskning fokuserar ofta på ett specifikt område inom 

familjeföretagetandet, exempelvis succession eller konflikter mellan familjemedlemmar 

(Johansson, 2005; Tagiuri och Davis, 1994). Vi har uppmärksammat att det finns brist på 

empiriska studier som behandlar familjeföretagets karaktäristika samt att det faktum att 

implementering av ledningsbeslut misslyckas är ett praktiskt problem som finns i många 

företag. Vi bidrar därmed till vetenskapen genom att sammanföra dessa ämnesområden.   

Utifrån att ha granskat tidigare forskning har vi funnit att familjeföretag har unika 

karaktäristika (Tagiuri och Davis, 1994) och att förändring och implementering av strategiska 

beslut är en komplex process (Reger et al., 1994). Vårt bidrag med detta arbete, jämfört med 

tidigare forskning, är att vi kombinerar ämnesområdena strategi, organisatorisk förändring 

och familjeföretag. Hur familjeföretagets unika egenskaper påverkar 

implementeringsprocessen har inte tidigare utforskats. 

Forskningen kring implementering och organisatorisk förändring är ofta ganska allmänt 

fokuserad, där många intressen tillgodoses på samma gång. Genom att fokusera på 

företagsformen familjeföretag lägger vi fokus på en specifik företagsform och kan därmed 
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bidra med en ny infallsvinkel från betydande aktörer i samhället och undersöka hur de ser på 

familjeföretagets unika karaktäristika och hur dessa skulle kunna påverka 

implementeringsprocessen. Tidigare studier inom strategiforskningen och forskning kring 

organisatorisk förändring har kartlagt faktorer som påverkar implementeringsprocessen 

(Hrebiniak, 2006; Miller, 1997). Genom att införa familjeföretag som variabel för 

implementeringsprocessen kan framtida studier ge en större förståelse för hur olika aspekter i 

familjeföretag kan påverka de faktorer som påverkar implementeringsprocessen. Då vi har 

funnit att vissa av familjeföretagens karaktäristika som har undersökts inte enbart kan existera 

i familjeföretag, utan även i andra företag, är familjeföretag en viktig variabel att integrera i 

framtida studier i implementeringslitteraturen eftersom resultaten för de egenskaper som kan 

vara tillämpliga för alla sorters bolag skulle kunna öka kunskapen om hur olika aspekter som 

till exempel auktoritet, företagskultur, relationer och tillit påverkar implementeringsprocessen 

och öka sannolikheten för en lyckad implementering.  

8.3 Praktiska implikationer 
Utifrån denna studie kan fallföretagen göras mer medvetna om hur deras specifika 

karaktärsdrag kan göra det svårare eller lättare i vissa aspekter i implementeringsprocessen. 

Långsiktighet kan till exempel underlätta implementeringen då anställda tenderar att arbeta i 

fallföretagen länge vilket gör att de kan ha en viss förståelse för varför strategiska beslut fattas 

och därför uppvisa ett ökat stöd. Altruism kan, eftersom implementeringen av strategiska 

beslut oftast sker via företagshierarkin i fallföretagen, försvåra implementeringen då vissa 

chefer och medarbetare på grund av vänskapsrelationer och att de har arbetat länge i företaget 

innehar positioner som de inte är fullt kompetenta för.  

Under studiens gång har vi noterat att kompetens i fallföretagen är ett av de viktigaste 

kriterierna: vid nyanställning, då implementering sker via företagshierarkin och även för 

ansvarsfördelningen i implementeringsprocessen i fallföretagen. Vi har funnit att anställdas 

kompetens till att delta i implementeringsprocessen säkerställs genom att fallföretagen känner 

sina anställda och vet vad de kan. Men det finns ett undantag då en mellanchef upprättar 

kompetensprofiler för sina underställda medarbetare. Om företagen anser sig ha resurserna för 

att upprätta kompetensprofiler, trots att det kan antas vara väldigt tidskrävande, kan det vara 

ett bra sätt att få en mer ingående inblick i de anställdas kompetens vilket skulle kunna vara 

till fördel då företagen skulle veta exakt vad varje anställd behöver utveckla men även vad de 

är bra på. Således skulle företagen i enlighet med Brenes et al (2007) resonemang kring 
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ansvarsfördelning bättre kunna se till att personer med rätt kompetens ansvarar för de 

aktiviteter i implementeringen av strategiska beslut som de klarar av. 

Företagsledarna i familjeföretagen kan effektivisera implementeringen genom en ökad 

förståelse för vilka aktiviteter medarbetare anser ingår i implementeringsprocessen, hur de ser 

på förändring samt vad de anser är värt att uppmärksamma som problematiskt i 

implementeringsprocessen. Ett exempel på detta är att beslutsfattandet enligt de flesta chefer 

tar lång tid medan ägarna påpekar att beslut går snabbt att fatta men att det är planeringen för 

hur implementeringen ska genomföras och själva genomförandet som kan ta lång tid. Det 

finns i fallföretagen således olika syn på när själva verkställandet av strategiska beslut börjar 

då ett flertal chefer inte ser förhandlingar och upphandlingar som en del av implementeringen. 

Kunskap om anställdas syn på vilka moment som ingår i implementeringen kan vara till hjälp 

när de i framtiden ska genomföra nya förändringar och implementera nya beslut.  

Medarbetarna i fallföretagen som ingår i studien kan få en ökad förståelse för hur ägarna och 

hur deras kollegor uppfattar förändring. Något som vi finner i studien är att anställda i 

dotterbolagen tenderar att avskärma sig till sitt eget bolag och därmed inte ser helheten i hur 

förändringen påverkar koncernen. Att skapa en mer översiktlig bild över hela företaget skulle 

kunna medföra att medarbetare på skilda anläggningar får en ökad förståelse för förändringen 

och dess inverkan och betydelse för framtiden, vilket skulle kunna underlätta 

implementeringen av strategiska beslut ytterligare. 

Studiens resultat ger en indikation på hur familjeföretagen själva uppfattar verksamhetens 

karaktäristika och vad de anser är betydande vid implementeringen av strategiska beslut. Vi 

har i studien lyft fram förekomsten av familjeföretagens unika karaktäristika och hur deras 

implementeringsprocess ser ut. Om ägarna och företagsledarna är positiva till förändring och 

skapar en förståelse för företaget mål och värderingar kan det hävdas att även övriga anställda 

känner sig mer bekväma med förändring. För familjeföretaget kan en upplevd passivitet från 

ägares och företagsledares sida medföra att stödet för att implementera strategiska beslut med 

framgång minskar. Då studien främst riktar sig till familjeföretag kan vi konstatera att det 

finns en medvetenhet om familjeföretagets unika karaktäristika men kanske inte hur det rent 

praktiskt har inflytande på verksamheten.  

8.4 Förslag till vidare forskning 
Vår studie är omfattande då vi försöker täcka in alla framträdande familjeföretags 

karaktäristika. I vår studie inkluderas därför långsiktighet (Gredianus & Märk, 2012; Emling, 
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2000), auktoritet (Emling, 2000; Feltham et al., 2005), företagkultur (Denison, 2004; 

Johansson & Lewin, 1992), relationer (Chirco et al., 2012; Spranger et al., 2012), tillit (Duh et 

al., 2010; Sundaramurthy, 2008), altruism (Lubatkin et al., 2005; 2006), nepotism (Lubatkin 

et al., 2006; Spranger et al., 2012) och paternalism (Chirco et al., 2012; Lubatkin et al, 2006). 

En vidareutveckling av studien skulle kunna vara att koncentrera sig på någon eller några 

egenskaper för att få en djupare förståelse för om och hur dessa eventuellt kan påverka 

implementeringsprocessen.  

För att underbygga antaganden om hur familjemedlemmar och människor tänker samt varför 

de agerar som de gör kan det vara en fördel att använda sig av mer beteendeforskning och 

även forskning kring familjer för att motivera hur familjeföretags karaktäristika skulle kunna 

påverka implementeringsprocessen. Vi har även begränsat oss till familjeföretag, men det 

skulle nog lättare gå att urskilja vilka samband som är specifika för familjeföretag genom att 

inkludera andra företag.    

Det skulle även vara idé, då vi bara har studerat stora familjeföretag, att inkludera mindre 

familjeföretag i urvalet som har en tillräckligt stor implementeringsprocess. Detta eftersom 

mindre företag kan tänkas ha fler familjemedlemmar i den operativa verksamheten. Även om 

det inte skulle finnas fler familjemedlemmar är i alla fall andelen familjemedlemmar större än 

i stora företag. Genom att ta med både stora och små familjeföretag i urvalet skulle man bättre 

kunna jämföra och anta förekomsten av familjeföretags karaktäristika.  

Då ägaren står i centrum i familjeföretag (Napoli, 2012; Feltham et al, 2005) eftersom det är 

denne som fattar besluten (Carney, 2005) och investerar sina pengar i företaget kan det vara 

av intresse att rikta blicken mot ägarskapet. Hur ägarstrukturen, spritt eller koncentrerat, 

påverkar implementeringsprocessen är en aspekt som skulle vara av intresse både för 

familjeföretag och för andra företag.  

Det senaste årtiondet har forskares intresse kring psykologiska processer som påverkar hur 

anställda uppfattar organisatoriska förändringar (Van Dam et al., 2008) och att studera 

faktorer som påverkar människors engagemang till förändring ökat (Bouckenooghe, 2012; 

Shin et al., 2012). Att koppla samman denna forskning med hur familjeföretags karaktäristika 

påverkar implementeringsprocessen skulle kunna leda till att familjeföretag får ännu större 

kunskap om hur de ska tänka och agera för att lyckas med implementeringen av strategiska 

beslut.     
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Bilaga 1 - Intervjubrev 
 
Hej, 

Med anledning av er position som Ägare/familjemedlem/chef i ett familjeföretag erbjuder vi 

Er att delta i en intervju.  Vi genomför just nu en studie där vi undersöker hur familjeförtagets 

unika egenskaper kan tänkas påverka implementeringen av strategiska beslut.  Vi vill med er 

hjälp få en djupare förståelse för hur verkställandet av strategiska beslut fungerar i just er 

organisation och vilka faktorer som kan tänkas påverka hur väl strategiska beslut 

implementeras.  

Familjeföretag är den vanligaste företagsformen i Sverige och i världen. Familjeföretagandet 

har tydliga karaktärsdrag. Det mest framträdande är sammankopplingen av familj och företag.  

Genom vår studie kan Ni som ägare, familjemedlem eller chef i ett familjeföretag få en 

inblick i hur strategiska beslut verkställs i andra familjeföretag och vad som påverkar 

implementeringsprocessen. Ni får naturligtvist möjligheten att ta del av resultatet av studien 

vilket vi hoppas är av intresse för er. 

Intervjuerna kommer sammanställas och utgöra empiriskt underlag för vår examensuppsats på 

civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av Andreas 

Jansson och Jenny Ahlberg. 

Samtliga intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt så att inga obehöriga kan ta del av 

dem. I examensarbetet kommer inte företagsnamn eller intervjupersoners namn att nämnas 

däremot önskar vi att med ert samtycke skriftligen ange er tjänsteställning eller position som 

ägare/familjemedlem i uppsatsen.  

Vi är tacksamma för att Ni vill delta! 

Med vänliga hälsningar, 

Karin Knopf Brüde och Therese Knopf Brüde 
Civilekonomprogrammet  
Linnéuniversitetet Växjö 

Kontakt: 
Karin Knopf Brüde: XXX-XXXXXXX 
Therese Knopf Brüde: XXX-XXXXXXX 
E-mail:  
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Bilaga 2 – Intervjuguide ägare/familjemedlem 
Intervjun behandlar frågor kring vad familjeföretag har för karaktäristika och hur 

implementeringen av ledningsbeslut går till i familjeföretag. Med ledningsbeslut menar vi 

strategiska beslut som till exempel införandet av nya affärssystem och utveckling av 

produktsortiment. Nedan presenteras de övergripande frågor som kommer behandlas i 

intervjun. 

Intervjupersonens namn: 

Intervjupersonens tjänsteställning och befogenhet i företaget: 

 Hur länge har ni arbetat i företaget? (1)   

Arbetar ni i den operativa verksamheten? (2) 

Hur kom det sig att du började arbeta i företaget? (3)  

 Vad arbetade du med innan du kom till den här arbetsplatsen? Vad var det för typ av 

företag och vad hade du för tjänsteställning och arbetsuppgifter? (4) 

 

Hur uppfattar du företagets målsättning/värderingar? (5) 

Betraktar du företaget som du arbetar i som ett familjeföretag? Varför/på vilket sätt? (6) 

 

 Äger ni som familj/släkt mer än 50 procent av aktierna i bolaget? (7) 

 Är det flera personer ur ägarfamiljen som är aktiva i företaget? (8) 

 Finns det släktskap mellan anställda som inte är familjemedlemmar i företaget? (9) 

 Hur hanterar ni konflikter mellan familjemedlemmar? (10) 

 Har du någon gång känt att du fått extra fördelar på grund av din ställning till 

ägaren/grundaren? (Fråga till familjemedlem) (11) 

 Hur hög är personalomsättningen i företaget? (12) 

 Vilka överväganden tas i beaktande när nya chefer tillsätts? (13) 

Kan du beskriva företagskulturen i organisationen? (14) 

 Vad är inställningen till förändring i företaget? Vad är ägarens/ägarnas inställning till 

förändring? (15) 

Kan ni beskriva beslutsfattarprocessen för strategiska beslut i företaget? (16) 
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 När ett beslut fattas har du då någon möjlighet att få vara med och påverka beslutets 

innehåll innan det fastställts? (Fråga till familjemedlem som arbetar operativt och inte 

är med och fattar strategiska beslut) (17) 

 Kan du beskriva hur det går till när ett beslut kommuniceras till övriga delar av 

företaget? (18) 

 Är besluten som fattas förenliga med företagets värderingar? (19) 

 

Kan du ge några exempel på strategiska beslut som implementerats i företaget? (20) 

 Kan du beskriva implementeringsprocessen för besluten? (21) 

 Hur sker initierandet/övervakningen/uppföljningen av implementeringen av de 

strategiska besluten? (22) 

 Har du tidigare erfarenhet av att implementera ett liknande beslut som diskuterats här 

ovan? (23) 

 Hur säkerställs det att individer som medverkar i implementeringsprocessen har den 

kompetens som krävs för att kunna verkställa beslutet på ett sätt som stämmer överens 

med beslutets ursprungliga syfte? (24) 

 

Finns det tydliga riktlinjer för hur strategiska beslut ska implementeras? (25) 

 Hur ser riktlinjerna ut?  (26) 

 

Hur är organisationen kring en typisk implementering av ett strategiskt beslut uppbyggd? (27) 

 Vilka är involverade i verkställandet av de strategiska besluten? (28) 

Vad har dessa för ansvarar för olika aktiviteter under implementeringen? (29) 

 Hur involverade var beslutsfattarna/företagsledningen i implementeringsprocessen av 

de diskuterade besluten? (30) 

 

Är implementeringsprocessen anpassningsbar för förändrade förutsättningar? (31) 

 Har ni vid implementeringen av besluten stött på motstånd till förändringen? (32) 
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Bilaga 3 – Intervjuguide chefer 
Intervjun behandlar frågor kring vad familjeföretag har för karaktäristika och hur 

implementeringen av ledningsbeslut går till i familjeföretag. Med ledningsbeslut menar vi 

strategiska beslut som till exempel införandet av nya affärssystem och utveckling av 

produktsortiment. Nedan presenteras de övergripande frågor som kommer behandlas i 

intervjun. 

Intervjupersonens namn:  

Intervjupersonens tjänsteställning och befogenhet i företaget: 

 

 Hur länge har ni arbetat i företaget? (A) 

 Vad arbetade du med innan du kom till den här arbetsplatsen? Vad var det för typ av 

företag och vad hade du för tjänsteställning och arbetsuppgifter? (B) 

 

Betraktar du företaget som du arbetar i som ett familjeföretag? Varför/på vilket sätt? (C) 

 Hur upplever du ägarnas roll/inflytande i företaget? (D) 

  Vad har ägarna för värderingar? (d) 

 

Kan du beskriva företagskulturen i organisationen? (E) 

 Vad är inställningen till förändring i företaget? Hur upplever du ägarens/ägarnas 

inställning till förändring? (F) 

 

Kan du beskriva beslutsfattarprocessen i företaget? (G) 

 När ett beslut fattas har du då någon möjlighet att få vara med och påverka beslutets 

innehåll innan det fastställts? (H) 

 Hur går det till när ett beslut kommuniceras till övriga delar av företaget? (I) 

 Hur får du information om de strategiska beslut som fattas i företaget? (J) 

 

Kan du ge några exempel på strategiska beslut som implementerats i företaget? (K) 

 Kan du beskriva implementeringsprocessen för besluten? (L) 

 Hur sker initierandet/övervakningen/uppföljningen av implementeringen av de 

strategiska besluten? (M) 

 Har du tidigare erfarenhet av att implementera ett liknande beslut som diskuterats här 

ovan? (N) 
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 Hur säkerställs det att individer som medverkar i implementeringsprocessen har den 

kompetens som krävs för att kunna verkställa beslutet på ett sätt som stämmer överens 

med beslutets ursprungliga syfte? (O) 

 Tror du att familjemedlemmar som arbetar i företaget som står nära ägarfamiljen kan 

gynnas eller få fördelar?  

 Har du någon gång upplevt att du fått fördelar av att arbeta i ett familjeföretag? (P) 

 

Finns det tydliga riktlinjer för hur strategiska beslut ska implementeras? (Q) 

 Hur ser riktlinjerna ut? (q) 

 

Hur är organisationen kring en typisk implementering av ett strategiskt beslut uppbyggd? (R) 

 Vilka är involverade i verkställandet av de strategiska besluten? Vad har dessa för 

ansvarar för olika aktiviteter under implementeringen? (S) 

 Hur involverade var beslutsfattarna/företagsledningen i implementeringsprocessen av 

de diskuterade besluten? (T) 

 

Är implementeringsprocessen anpassningsbar för förändrade förutsättningar? (U) 

 Har ni vid implementeringen av besluten stött på motstånd till förändringen? (V) 
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