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Sammanfattning 

Familjeföretag är den företagsform som är vanligast i världen och det akademiska intresset 

kring dessa har ökat markant under de senaste decennierna. När ett företag upplever tillväxt 

ökar deras informationsbehov och de uppmanas att upprätta planeringar för att hantera 

informationsbehovet. Tidigare studier inom ämnet har tryckt på att forskningen kring formella 

planeringar i familjeföretag på många områden är ofullständig. Den forskning som är gjord 

tyder på att planering inte är prioriterat i mindre familjeföretag av olika anledningar och att 

den planering som utförs är informell till stor del. Huruvida familjeföretag implementerar fler 

planeringspraktiker när de ökar i storlek saknas det dock kvalitativ forskning om. 

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur små familjeföretag i Skaraborg ändrar 

nyttjandet av deras formella planeringar när de upplever en tillväxtperiod och om tillväxten i 

ett familjeföretag påverkas om den är planerad eller ej. För att besvara detta har vi valt ut 13 

formella planeringspraktiker som vi studerat förekomsten av i våra fallföretag och om det 

skedde någon förändring i användningen av dessa över deras senaste tillväxtperiod. Studien 

har genomförts med en kvalitativ metod där datainsamlingen har skett i form av 

semistrukturerade intervjuer. Detta för att öka våra möjligheter att skapa en djupare förståelse 

kring vårt valda undersökningsområde.  

 

Studiens resultat har påvisat att små växande familjeföretag utför få förändringar i deras 

planeringspraktiker. Vi har därför inte kunnat påvisa inom ramen för denna studie att tillväxt 

ökar användningen av formella planeringspraktiker i familjeföretag i Skaraborg. Vår slutsats i 

studien är att om små växande familjeföretag ska förändra deras användning av formella 

planeringar och ha nytta av dem är det inte tillräckligt att anlita extern hjälp för detta. Istället 

bör dessa företag fokusera resurser på att utbilda nuvarande ledningspersonal i användningen 

av formella planeringspraktiker och svårigheter som uppkommer med tillväxt för att de ska se 

kopplingen mellan dessa. Bara för att tillväxt ökar informationsbehovet implementeras ingen 

planering för att täcka det, en ledare i företaget måste upptäcka behovet och välja att använda 

sig av planeringar för att täcka det.  

 

Nyckelord: Planering, ekonomistyrning, familjeföretag, tillväxt, småföretag 
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Abstract 
 

Family firms the most common form of business in the world and the academic interest 

around them has grown significantly over the past decades. When a company is experiencing 

financial growth their information needs increases and they are encouraged to draw up plans 

to cover the information need. Previous studies on the subject have pointed out that the 

research on formal plans in family firms is incomplete in many areas. The research that has 

been done indicates that planning is not a priority in small family firms for various reasons 

and that the planning carried out is largely informal. Whether family firms implement more 

planning practices as they increase in size is haven’t been tested in qualitative research. 

 

The purpose of this study is to increase the understanding of how small family firms in 

Skaraborg change their use of formal plans when they are experiencing a period of financial 

growth and if the growth of the family firm is affected by it being planned or not. To answer 

this, we have selected 13 formal planning practices that we have studied the presence of in our 

case companies and if there was any change in the use of these practices over their most 

recent growth period. The study was conducted with a qualitative research method where data 

collection has been in the form of semi-structured interviews. This is to increase our ability to 

create a deeper understanding of our selected area of research.  

 

The results of the study have shown that small growing family firms perform few changes in 

their planning practices. We have not been able to demonstrate in the context of this study that 

financial growth increased the use of formal planning practices in family firms in Skaraborg. 

Our conclusion of this study is that if small growing family firms are going to change their 

use of formal planning and benefit from it, it is not enough to rely on external help for this. 

Instead these companies should focus their resources on educating current management staff 

in the use of formal planning practices and the difficulties that arises along financial growth to 

see the connection between the two. Just because financial growth increases the need for 

information that doesn’t mean that any planning to cover the information need will be 

implemented. A leader in the enterprise must discover the need and choose to use a planning 

practice to cover it. 

 

Keywords: Planning, management accounting, family firms, financial growth, small 

firms 
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Förord 

 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har ställt upp på våra intervjuer, utan 

deras hjälp hade inte denna studie varit möjlig. Med stöd av deras personliga erfarenheter har 

vi kunnat studera hur planeringar påverkas i familjeföretag när de genomgår tillväxt. 

Avslutningsvis vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Joachim Samuelsson från 

Högskolan i Skövde som har bidragit med mycket nyttig kunskap kring planeringspraktiker 

och hjälpt oss att strukturera upp vår uppsats. Vi vill även tacka de studenter som vid 

seminarier har gett oss nyttig kritik hur vi kan förbättra vår uppsats. 

 

Högskolan i Skövde, 2016 

Andreas Eriksson & Daniel Lagerlöf 
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1. Inledning 

Denna uppsats behandlar hur användningen av formella planeringar ur ett 

ekonomistyrningsperspektiv påverkas av tillväxt i små familjeföretag. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Intresset för familjeföretag inom ekonomistyrningsforskning har ökat markant de senaste åren 

(Senftlechner & Hiebl, 2015). Det beror bland annat på att familjeföretag skiljer sig på flera 

sätt från andra företag där ägandet och styrning av bolaget är skiljt. Ward (1997) skriver i sin 

studie att en unik företeelse hos familjeföretag är deras svårighet att växa tillräckligt vilket 

försvårar deras överlevnadschanser på långsikt. Ward nämner ett uttryck som behandlar 

familjeföretags svårigheter att överleva generationsskiften i företagen, det går: ”from 

shirtsleeves to shirtsleeves in three generations” (Ward, 1997, sid 323). I en tidigare studie av 

Ward (1988) har hen gjort en genomgång av 200 familjeföretags utveckling mellan 1924-

1984 för att kunna se vilka företag som fortfarande växte och varför. 85 procent av företagen i 

studien hade gått i konkurs och det var endast tre procent av företagen som påvisade 

tillfredsställande tillväxt 60 år senare. Ward fann att dessa familjeföretag hade arbetat 

proaktiv med deras strategiska planeringar och anpassat dem till förändringar i sin omgivning. 

 

Tillväxt i ett företag leder till förändring och kan skapa kriser i styrningen av företaget (Scott 

& Bruce, 1987). För att på bästa möjliga sätt hantera kriserna är det viktigt att proaktivt 

planera inför tillväxten menar författarna. Förändringen som sker relaterat till tillväxt ökar 

osäkerheten i ett företags framtid och skapar därmed ett informationsbehov (Alattar, Kouhy & 

Innes, 2007; Scott & Bruce, 1987). Växande familjeföretag har ett större behov av ekonomisk 

styrning än familjeföretag som inte växer (Cabrera Suárez & Santana-Martín, 2004).  Ett 

företag bör använda sig av ekonomistyrning i den utsträckning som krävs för att tillfredsställa 

det informationsbehov som tillväxt skapar (Amat et al., 1994). Scapens (1994) visar i sin 

studie att användningen inte ser ut så i praktiken och att det samtidigt inte är av akademiskt 

intresse att undersöka hur stort detta gap mellan teori och praxis är. Scapens påpekar att det är 

av större intresse att undersöka varför företag väljer att ändra mängden med ekonomistyrning 

de nyttjar. Att studera tidpunkten för övergången till mer formell ekonomistyrning i mindre 

företag är av betydande vikt då en sådan förändring är avgörande för ett företags möjligheter 

att fortsätta växa (Davila, 2005). 

 

Ekonomistyrning är ett brett begrepp som innefattar många olika rutiner och system som 

bland annat planering och kontroll (Chenhall & Langfield-Smith, 1998). Då planering härleds 

ur ekonomistyrning börjar vi med att definiera detta. Ax, Johansson och Kullvén (2012, sid 

54) har definierat ekonomistyrning som ”ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en 

verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.” Syftet med 

ekonomistyrning är därmed att hjälpa ett företag att uppnå deras strategi med verksamheten.  
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Planering i ett företag kan då anses handla om att förutspå framtida förhållanden för att 

säkerhetsställa att företaget arbetar mot deras valda strategi (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Med formell planering avses planeringar som utförs på ett systematiskt vis. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det finns flera anledningar för ett familjeföretag att upprätta och använda sig av formella 

planeringar i deras verksamhet. Korrekt nyttjande av formella planeringar har bland annat 

visat sig ha en positiv effekt på företags framgång (Jones, 1982; Ward 1988), på deras tillväxt 

(Astrachan & Kolenko, 1994; Ward, 1988, 1997), samt på deras lönsamhet (Aram & Cowen, 

1990; Arthur Andersen/MassMutual, 1997; Schwenk & Shrader, 1993). Tidigare studier har i 

vissa fall även gått så långt och antagit att formell planering är ett krav för att uppnå en 

tillfredsställande prestation i alla företagssektorer inklusive små och medelstora företag 

(McKiernan & Morris, 1994). 

 

Trots detta påvisade Samuelsson et al., (2016) i deras studie att nyttjandet av formella 

planeringar på kort- och långsikt var lägre i familjeföretag gentemot icke-familjeägda företag. 

Två andra studier utförda på amerikanska familjeföretag fann att färre än 50 procent av 

företagen i studierna hade en nedskriven strategisk plan (Greenwald & Associates, 1993; 

Andersen/MassMutal, 1997). Samuelsson et al., (2016) identifierade tre anledningar hos 

familjeföretag varför de inte nyttjade formella planeringar i större utsträckning. 

Anledningarna var att de saknade ett behov av planering, de saknade kunskaper om hur 

planeringarna skulle upprättas eller att det inte krävdes av dem då de inte behövde rapportera 

till utomstående parter i samma utsträckning.  

 

Senftlechner & Hiebl (2015) fann i deras litteraturgenomgång av ekonomistyrning i 

familjeföretag att ekonomistyrning ofta saknade relevans i dessa företag. Författarna menar att 

familjeföretag har ofta andra mål med verksamheten än rent finansiella och därför inte 

prioriterar tillväxt lika viktigt som icke-familjeägda företag. Det finns även en vilja i vissa 

familjeföretag att hålla strategisk viktig information inom familjen vilket kan påverka 

mängden information som skrivs ner och delas i olika planeringar (Ward, 1988; Upton et al., 

2001). Att inte dela med sig av strategiskt viktig information har även visat sig ha negativa 

konsekvenser på tillväxtmöjligheterna för familjeföretag (Mead, 1994). 

 

1.3 Problemformulering 
 

Vi har i ovanstående avsnitt fört en diskussion kring hur tillväxt i familjeföretag är 

problematiskt av flera anledningar. Vi har även berört hur tillväxt skapar ett behov av 

planering och varför det är viktigt att undersöka när företag övergår till formell planering. 

Samt att familjeföretag inte nyttjar formell planering i samma utsträckning som icke-

familjeägda företag. Nedan följer våra problemfrågor och syftet med studien. 
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Problemfrågor: Hur påverkar tillväxt användningen av kort- och långsiktig formell planering i 

små familjeföretag i Skaraborg och är det någon skillnad i företags tillväxt beroende på om 

den är planerad eller inte? 

 

 

1.4 Syfte 
 

Vi önskar med denna studie att belysa hur tillväxt påverkar små familjeföretag i Skaraborg att 

implementera nya planeringspraktiker. Vi önskar även att undersöka ifall de familjeföretag 

som har ett uttalat tillväxtmål löser de problem som uppkommer igenom tillväxten på ett 

effektivare sätt och därmed upplever längre perioder av stabil tillväxt.  
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2. Metod 

I detta avsnitt kommer vi beskriva studiens tillvägagångsätt. Vi börjar med att presentera  

metodval och vårt val av teoretisk referensram. På vilka grunder vi har gjort vårt urval samt 

hur datainsamlingen har utförts kommer även presenteras. Avsnittet avslutas med en 

diskussion angående studiens trovärdighet samt metodkritik. 

 

2.1 Metodval 

 

Vid undersökning av samhällsvetenskapliga frågor kan både en kvantitativ och kvalitativ 

metod användas. Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar, och det är därmed viktigt 

att välja den metod som är mest lämpad för den frågeställning som undersöks (Holme & 

Solvang, 1997). Vår studie avser att belysa hur planeringar förändras i familjeföretag när de 

växer samt om de företag som har en planerad tillväxt hanterar de kriser som uppstår i 

samband med tillväxt mer effektivt. För att undersöka detta behövde vi ställa komplexa frågor 

varför en kvalitativ metod med intervjuer användes i rapporten. Intervjuer är 

lämpliga att använda när en rapport ämnar förklara komplexa situationer (Holme & Solvang, 

1997; Saunders, Lewis & Thornhill, 2007).   

   

Att använda sig av en kvalitativ metod i en rapport öppnar upp för en djupare förståelse av ett 

problem trots ett fåtal respondenter (Bryman & Bell, 2014). Vidare valde vi att använda oss 

av en multipel fallstudie. Ett fall kännetecknas av att vara en empirisk enhet där vi kan 

identifiera flera och sedan välja, exempel på detta kan vara ett land, en organisation eller en 

patient. En multipel fallstudie innefattar därmed flera liknande fall och öppnar därigenom upp 

för forskarna att göra jämförelser mellan fallen för nya infallsvinklar och tolkningar (Alvehus, 

2013). I vår studie är ett familjeföretag ett fall. Det är en enhet som lätt går att urskilja från 

varandra. Att undersöka flera familjeföretag som har haft olika nivåer av tillväxt ökar 

jämförelsemöjligheterna i studiens analys.   

   

I studien har vi valt att använda oss av en abduktiv ansats. En abduktiv ansats kännetecknas 

av en blandning av induktiv och deduktiv där ett växelspel mellan teorin och empirin tillåter 

nya aspekter och tolkningar att utvecklas under analysens gång (Alvehus, 2013). Då denna 

uppsats är ämnad att pröva huruvida teorin kring planeringar i familjeföretag stämmer med 

våra företag, men samtidigt undersöka mer öppet vilka planeringar som användes i studien 

valdes en abduktiv ansats.    

  

2.1.2  Val av teoretisk referensram  

  

Formell planering kan anses vara ett brett begrepp varför vi valt att avgränsa oss till de 

planeringspraktiker som återfinns i bilaga 2. Dessa planeringspraktiker är hämtade från 

Samuelsson et al., (2016) studie kring nivåerna av planeringar i SME (Small & Medium 

Enterprises). Detta ramverk är förfinat från Chenhall och Langfield-Smiths (1998) studie om 

implementering av ekonomistyrning. Flertalet studier använder Chenhall och Langfield-

Smiths ramverk som en grund för vidareutveckling av praktiker att undersöka i sina studier 
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(Hyvönen, 2005; Angelakis et al., 2010). Att använda dessa planeringspraktiker som en grund 

för vår empiriinsamling föreföll därmed naturligt.  

    

Genom att placera ett företag i ett stadie av modellen kan vi lättare identifiera de kriser som 

kan uppstå i företaget samt underlätta för oss att identifiera vilka planeringspraktiker som 

kan eller bör finnas i företaget enligt tillväxtmodellen. 

  

2.2 Datainsamling  

  

Vi har enbart undersökt deras senaste tillväxtperiod av avgränsningsskäl. Några av 

fallföretagen var i tredje generation men vi hade ingen möjlighet eller tid att undersöka så 

långt tillbaka i tiden.   
 

Intervjuer är att föredra när syftet med rapporten är att ta reda på hur människor tänker, 

känner och handlar i olika situationer (Alvehus, 2013). Intervjuer har skett under 

semistrukturerade förhållanden för att kunna vidareutveckla frågor och uppmuntra 

respondenterna att svara öppet och ger oss möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett ökat 

djup samt förtydliga och fördjupa i områden som vi funnit intressant. Det har även gett oss 

möjligheten att fånga in information om anledningar bakom valet att implementera och 

anledningar till att inte implementera planeringspraktiker.    

Intervjuerna utfördes av två personer på intervjuobjektens arbetsplats på en tid som passade 

denna person i ett avskilt rum i lugn och ro. Under intervjun turades vi om med rollerna där en 

ställde frågor från formuläret och den andra antecknade intressanta svar och följde upp med 

följdfrågor denne kunde komma på. Intervjuerna skedde som öppna samtal men vi hade en 

förberedd frågeguide (bilaga 2) som vi använde oss av för att strukturera 

intervjun. Intervjuerna har utförts med företagsledare samt ekonomiansvariga på de företag vi 

undersökt. Anledningen till att dessa valdes som respondenter är att det är dessa människor 

som har ansvaret och kunskapen över ekonomiska planeringar i deras respektive företag.    

   

Vi valde att erbjuda alla respondenter i studien anonymitet då vi önskade att de skulle känna 

sig mer öppna att lämna ut information angående deras framtidsplaner med företaget. Alla 

intervjuer spelades in med respondentens godkännande och transkriberades så att vi lättare 

kan gå igenom materialet och få det mer hanterbart. Vi har däremot valt att nämna branschen 

företaget är aktivt i då vi anser att det hör samman med tillväxtmöjligheterna som företaget 

anser sig ha och då det existerar skillnader branscher emellan. Vi ville genom att erhålla 

anonymitet att de inte skulle känna sig lika utsatta och vara villiga att lämna ut mer 

innehållsrik information. Detta då vi i teorin funnit att familjeföretag i många fall undviker att 

dela med sig av strategisk information även till anställda i deras företag (Mintzberg, 1994).    

Vi har enbart valt att beskriva företagets bransch samt nulägesbeskrivning och försökt att 

undanhålla information som kan användas för att identifiera företagen som var delaktiga i 

studien.   
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2.3 Urval  

  

Valet av intervjupersoner är avgörande i en kvalitativ undersökning (Holme och 

Solvang, 1991). Urvalet skall göras utifrån formulerade kriterier och vi har i vår studie valt att 

använda tre kriterier för att hitta undersökningsobjekt. Dessa är familjeföretag, att de har 

under 50 anställda samt att de har de senaste 10 åren upplevt tillväxt i 

företaget. Detta tillvägagångssätt kan även benämnas strategiskt urval. Urval i kvalitativa 

rapporter handlar om att säkerställa att empiriunderlaget är relevant för forskningsfrågan 

(Lind, 2014).    

   

Företagens tillväxt är i varierande styrka, Holme och Solvang (1991) menar att för att få ett så 

stort informationsinnehåll som möjligt bör forskare försäkra sig om variationsbredd i 

urvalet. Att undersökningsobjekten har olika erfarenheter gällande tillväxt öppnar upp för oss 

att jämföra företagens användande av planeringar mellan dem. För att öka 

informationsinnehållet ytterligare bör intervjuobjekten ha god kunskap om det undersökta 

området (Holme & Solvang, 1991). Vi valde att intervjua företagsledare samt 

ekonomiansvariga i våra undersökningsobjekt då vi tror att dessa personer är bäst lämpade att 

besvara frågor rörande deras respektive företags planeringar och tillväxt.   

   

I multipla fallstudier måste en avvägning göras mellan hur djupgående varje fall ska vara samt 

hur många respondenter som ska vara delaktiga (Alvehus, 2013). Vi känner att 

sex undersökningsobjekt gav oss tillräckligt med empiriskt material för att utföra en analys 

på. Fler företag kunde ha intervjuats men hade haft en negativ effekt på den djupgående 

analysen av företagen. Att ha fler respondenter i studien skulle möjligtvis tillåtit oss att se fler 

tendenser till bekostnad av det djup vi lyckats åstadkomma i studien genom att undersöka så 

många planeringspraktiker.   

   

Vi har begränsat oss till gamla Skaraborg av bekvämlighetsskäl. Företag i detta område kan 

ha unika problem eller möjligheter relaterat till studiens problemfråga och våra resultat kan 

därför inte antas vara gällande för alla små familjeföretag. Vi kan enbart presentera tendenser 

som sedan bör bekräftas empiriskt.    

   

Alvehus (2013) för ett resonemang när det kommer till multipla fallstudier att det är svårt 

att avgöra hur många fall som ska undersökas till bekostnad på studiens djup. Vi har efter 

studiens genomförande känt att studien även skulle kunna ha genomförts med endast ett fall 

för att gå djupare på vilka anledningar och hur förändringsprocessen ser ut. Vi anser dock att 

med sex fallföretag har vi fått ökad bredd i studien och har kunnat påvisa flera skillnader i 

användningen av planeringspraktiker som vi inte skulle upptäckt med endast ett fall. Vi 

känner oss därmed nöjda med storleken på vårt urval och den extra bredd vi fått i studien på 

bekostnad av djup.   

  

Ett större urval skulle ha kunnat ge konkretare resultat som ökar applicerbarheten på 

resultaten men skulle bli för stort för att hantera och skulle försvåra för oss att identifiera och 

presentera unika anledningar som används inom företagen inom ramen för denna studie. Vi 
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anser ändå att urvalet är så stort och djupt att vi kan bidra till kunskapsnivån gällande hur 

planeringar används i familjeföretag.   

   

Urvalet av företagen skedde först genom databasen Infotorg Företag där avgränsningar 

gjordes enligt våra urvalskriterier. För att sedan säkerställa att det var familjeföretag så gjorde 

vi sökningar på internet för att se om det framgick på företagens respektive hemsidor huruvida 

de själva benämnde sig som familjeföretag. Efter det så skickade vi intervjuförfrågan via e-

post och därefter genom telefonsamtal till de som inte svarade på e-post.   

  

2.4 Metodkritik  

  

För att identifiera de kriser som tillväxt leder till i familjeföretag har vi använt oss av Bruce 

och Scotts (1987) tillväxtmodell. Modellen påpekar för att hantera dessa kriser så är god 

planering vital. Det existerar dock fler anledningar för ett företag att öka sitt användande av 

planeringar. Detta är också sant i familjeföretag där planeringar kan användas för att ena 

familjen och företaget mot samma mål (Ward, 1988). Vi har under empiriinsamlingen försökt 

att identifiera anledningar bakom ett implementerande av en ny planeringspraktik. Vi har 

däremot varit öppna om att studien behandlar hur planeringar i familjeföretag påverkas av 

tillväxt vilket kan ha påverkat respondenterna till att ge svar som passar vårt syfte. Detta är 

något vi inte tänkte på tills vi hade samlat all empiri. Vi har samtidigt inte testat mot några 

andra anledningar. Det finns en viss risk att respondenterna har gett oss de svar vi söker i 

studien. Bryman och Bell (2014) menar att det är viktigt att vara tydlig med intervjuobjektet 

varför vi utför intervjun och vad det kommer användas till för att förbättra möjligheterna att 

den empiri vi samlar in är relevant för vår forskningsfråga.   

   

Den tillväxtmodell vi har valt att använda oss av är framtagen med små entreprenörföretag i 

åtanke. Däremot när de definierar små företag nämner de att ledande och ägande ofta är 

avgränsat till samma person eller en liten grupp. Det hamnar således nära definitionen på 

familjeföretag vilket har föranlett att vi kände att modellen passar bäst för vårt syfte trots sin 

ålder. Hade en annan modell använts hade vi säkerligen fått andra svar i vår analys då vi har 

ställt kriserna i modellen mot företagens användning av planeringar.    

   

Vår studie är kraftigt avgränsat i geografiskt område och företagen i studien är aktiva i flera 

olika branscher vilket kan haft en förskjutande effekt på studiens resultat. Familjeföretag 

utanför vårt geografiska område kan ha en annan syn på planeringar. Företagen i studien kan 

även ha påverkats av branschspecifika egenskaper vilket skulle kunna förskjuta studiens 

resultat. Några av företagen nämner under intervjuerna att politiska beslut kan i framtiden 

förändra deras verksamhet vilket de håller koll på och planerar inför. Detta kan leda till att 

företag i en viss bransch prioriterar olika planeringar på grund av andra anledningar än 

tillväxt. För att säkerhetsställa studiens resultat bör problemfrågan testas i fler miljöer med 

andra kriterier när företagen väljs för att säkerhetsställa resultatet. Vår studie kan endast 

anses ge syn åt problem eller anledningar som kan hindra familjeföretag att använda tillräcklig 

mängd med planering när deras företag växer.   
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Inför studien valde vi ut ett antal formella planeringspraktiker att undersöka förändringen i. 

Detta gjorde vi därför att vi önskade möjliggöra en jämförelse av företagens planeringar 

mellan dem. Under studiens gång märkte vi däremot att planeringarna inte alltid var så 

formella och distinkta som teorin beskrev dem. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att 

undersöka vilka former av planeringar som används i familjeföretag utan några formella 

praktiker utvalda innan. Detta hade däremot kunnat lämna stora luckor i 

informationsinnehållet då våra bristande kunskaper hur en bra intervju utförs hade gett 

respondenterna större utrymme att diskutera annat. Speciellt när intervjuobjekten i vissa fall 

inte var medvetna om olika planeringar och deras innebörd. Vi anser att ett urval 

av förvalda praktiker var ett bra sätt att bygga ett frågeformulär på för att fånga upp de olika 

former av planeringar som är vanligast i företag enligt teorin.     

  

Att undersöka utvalda formella planeringspraktiker i en företagsgrupp som kännetecknas 

av informalitet har vi känt under studiens gång inte var optimalt. Färre praktiker som 

undersöks eller mer öppna diskussioner kring hur de planerar och därmed forma syftet mot att 

mer öppet analysera hur planeringar ser ut i familjeföretag. De utvalda planeringspraktikerna 

har även underlättat uppförandet av frågeformuläret då vi kan koppla frågorna till en praktik. 

Respondenternas svar har däremot i vissa tillfällen gått ifrån grundfrågan vilket har haft 

blandade effekter på studien. 

  

2.5 Trovärdighet  

  

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) skriver att validitet är det viktigaste kravet på ett 

mätinstrument, alltså trovärdigheten i det man mäter. Reliabiliteten skall vara hög i en 

undersökning, och det sker genom att undersökningen ger tillförlitliga resultat. Om andra 

forskare får samma resultat, med samma metod, får de samma svar. Bryman (2011) förklarar 

att genom att tolka respondentens svar och att utföra forskningen på ett trovärdigt sätt så 

skapas också trovärdighet i studien.   

  

 I denna kvalitativa studie har inte tillräckligt många företag undersökts för att det ska kunna 

dras en generell slutsats kring användandet av planeringar i mindre familjeföretag. Istället 

får studiens resultat ses som ett exempel på hur företag kan arbeta med planering och vilka 

anledningar som hindrar dem från att använda planeringar i större utsträckning.    

  

Då det är svårt att återskapa resultaten i en kvalitativ undersökning har vi för att höja 

rapportens pålitlighet valt att beskriva tillvägagångssättet på bästa möjliga vis i rapporten för 

att på så sätt möjliggöra återskapande av rapportens resultat (Bryman & Bell, 2014).    

   

Att intervjuobjekten saknade kunskap om de planeringspraktiker vi undersökte tyder på att 

kunskapsnivån kring ekonomisk planering är låg i denna företagsgrupp och kan anses vara ett 

av studiens bidrag. Detta kan även i vissa fall ha inneburit att de svarat på någonting annat än 

det vi frågade om och därmed bidragit till sämre kvalitet på empirin.   
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Genom att garantera anonymitet till alla personer vi intervjuade antog vi att de inte var rädda 

för att lämna ut känslig information om deras verksamhet och deras planeringar gällande 

framtiden. Vi fann under vår litteraturgenomgång att familjeföretag i många fall var måna om 

deras självständighet och undanhöll strategisk information från anställda (Ward, 1988). För att 

minimera risken att de undanhöll information var vi tydliga med direkt att de inte skulle 

namnges i rapporten och att vi enbart spelade in för vår egen skull och för att kunna gå 

igenom materialet vid ett senare tillfälle. 
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenterar vi den forskning som ligger till grund för vår 

studie. Det är med denna referensram vi har använt som grund för att samla in empiriskt 

material som vi sedan tillsammans med den teoretiska referensramen bygger vår analys.  

  

3.1 Definition av familjeföretag 
 

Enligt Sharma (2004) så har de flesta försöken att definiera innebörden av familjeföretag varit 

för att kunna särskilja dessa från icke-familjeföretag. Dock så har, enligt författaren, ingen 

definition fått en utbredd acceptans då definitionerna, snarare än att vara antingen eller, är av 

karaktären mer eller mindre familjeföretag. Astrachan och Shanker (2003) framställde en tre-

stegs-definition av familjeföretag där definitionerna går från ett bredare perspektiv mot ett 

mer precist perspektiv beroende på den upplevda graden av engagemang från familjen. Den 

breda definitionen innefattar att familjen har kontroll över företagets strategiska riktning. Den 

mellersta definitionen innefattar, förutom kraven i den första definitionen, att företagsägaren 

avser att företaget ska vara kvar i familjen och att grundaren eller dennes ättling styr företaget. 

Den snävaste definitionen innefattar att flera generationer har betydande inverkan på företaget 

och att fler än en person i familjen innehar chefsbefattning. 

 

3.2  Tillväxt 
 

Tillväxt i företag likställs ofta med ekonomisk tillväxt (Upton, Teal & Felan, 2001; Berger 

& Udell, 1998; Dobbs & Hamilton, 2006). Dock kan ett företags tillväxt avse flera aspekter 

som t.ex. ålder på företaget, omsättning och antal anställda. Det är inte något enskilt mått som 

fäller avgörandet för förändring i tillväxten utan det är ofta en kombination av alla 

komponenter tillsammans med externa faktorer (t.ex. en ny konkurrent på marknaden) som 

tvingar företaget in i nästa tillväxtfas (Scott & Bruce, 1985).   
 

Alla små företag har dock inte som mål att uppnå ökad tillväxt (Walker & Brown, 2004). 

Majoriteten av företagsledarna i studien hade prioriterat icke-finansiella mål som t.ex. 

självständighet, arbetstillfredsställelse och förmågan att balansera jobb och familjeliv högre 

än finansiella mått som vinst, resultat och omsättning.  
 

Scott och Bruce (1985) redogör i sin artikel vikten av att planera för framtida tillväxt för att på 

så sätt minska störande moment i företagsdriften pga. de förändringar som tillväxt medför. 

Författarna visar i sin modell upp fem steg av tillväxt: start, överlevnad, tillväxt, expansion 

och mognad. Författarna menar att varje tillväxtsteg föregås av en kris i företaget och medför 

två problem. Det första är att handskas med krisen som tillväxten medför och det andra är att 

sköta det ”nya” företaget som uppstår ur tillväxten. Dock ska det sägas att tillväxt för 

familjeföretag är svårt. Ward (1997) argumenterar för att tillväxt i familjeföretag är svårt av 

flera anledningar. Dels ger familjerelationerna upphov till spänningar inom företaget och dels 

är de utmärkande dragen för entreprenören ganska reserverade och ovilliga att frångå den 

inslagna kursen. Gallo, Tàpies och Cappuyns (2004) visar i sin jämförelse mellan 

familjeföretag och icke-familjeföretag att de förstnämnda ofta drar sig för att ta in kapital från 
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externa parter som t.ex. banker vilket ofta bidrar till en långsammare tillväxt. Ward (1997) ger 

ett antal exempel på hur familjeföretag ska kunna växa där ledorden är förändring och 

öppenhet. Ward menar att företag måste våga förändra affärsstrategin regelbundet för att på så 

sätt få nya insikter. Det kan göras genom att ta in medarbetare och chefer som inte tillhör 

familjen vilket går i linje med Lopez och Hiebls (2014) litteraturundersökning som visar 

sambandet mellan icke-familjemedlemmar på chefsposter och ökat användande av 

ekonomistyrningssystem som i sin tur visar på högre grad av tillväxt.  

 

3.2.1 Presentation av tillväxtmodell 
 

Nedan presenterar vi de fem faser av tillväxt som småföretag går igenom tillsammans med de 

kriser som kan uppkomma i samband med tillväxten enligt Scott och Bruce (1987) 

tillväxtmodell.  

 

Scott och Bruce (1987) menar att ett företag kan fallera vid vilken tidpunkt som helst men att 

det är mest troligt att så sker när ett företag är på väg in i nästa tillväxtfas. När ett företag 

startar (1) så ligger fokus på etablering så som att få in kunder och få igång försäljning. De 

kritiska momenten i den första tillväxtfasen ligger i att företaget måste börja generera positiva 

kassaflöden vilket ställer krav på mer administrativt arbete och något sorts formellt 

system. När företaget klarar att hantera dessa kritiska situationer som ett fungerande 

företag leder detta till nästa tillväxtfas, överlevnadsfasen (2).    

  

När företaget expanderar så skiftar den finansiella betoningen till arbetskraft och finansiering 

av bl.a. större lagerhållning och kundfordringar. Det kritiska momentet som följer detta är att 

se till så att tillväxten inte skenar iväg på ett okontrollerat sätt (overtrading). Detta kan ske när 

företaget t.ex. vill öppna fler distributionskanaler för att utöka kundkretsen vilket kräver större 

kontroll och mer delegering. Även nya konkurrenter på marknaden ökar pressen på företaget 

att differentiera sig. Om målet är att vara kostnadsledande så krävs stora effektiviseringar och 

kontroll över värdekedjan. Dessa kritiska situationer kräver i grunden någon form av 

kontrollsystem så att tillväxten inte blir okontrollerad.    

  

Tillväxt (3) är den tredje tillväxtfasen och här är vanligtvis företaget lönsamt men genererar 

nödvändigtvis inte kontanter för ägaren då dessa snarare återinvesteras i företaget. Normala 

redovisningssystem är vanligtvis implementerade och beroende på företagets 

produkter/tjänster så kan företaget vara tvunget att inleda någon form av forskning och 

utveckling, om än i liten skala, för att utöka produktsortimentet. Om företaget kan anpassa sig 

efter omgivningen så kan det hålla sig i denna fas under en lång tid. Om tillräckligt med 

möjligheter finns för nya produkter och/eller nya marknader att operera i så går företaget in i 

fas fyra. De mest sannolika kritiska situationerna för företag i fas tre är när större konkurrenter 

kommer in på marknaden. Dessa företag har ofta större möjligheter att pressa ner priser. Detta 

leder ofta till att det mindre företaget antingen måste differentiera sig på annat sätt eller 

genom att leta sig in på nya marknader eller utveckla nya produkter vilket i sin tur tänjer 

på ledningsresurser och finansiella resurser.    
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Nästa tillväxtfas är expansionsfasen (4) och här är budgetkontroll och regelbundna 

ledningsrapporter tillsammans med formaliserat redovisningssystem vanligt förekommande. 

Behovet av att systematisera de flesta administrativa funktionerna är viktigt för att överleva 

detta stadium. I denna fas är det vanligt att företagspolitik blir ett stort problem. Företaget är 

då ofta tvunget att anställa ”professionella” chefer vilket kan innebära en möjlig fara för 

företaget då dessa inte har samma engagemang som de medarbetare som varit med från 

början. En kritisk situation som kan uppstå i denna fas är avståndet mellan högsta 

ledningen/chefen ner till ”golvet” p.g.a. decentraliseringen som uppstår till följd av 

expansionen. Detta är ett problem då företagsgrundaren kan känna att kontrollen förloras och 

att mellanchefer får större inflytande i beslutsfattandet. Ytterligare en kritisk situation uppstår 

när marknaden mognar och mättas så att konkurrensen om försäljning ökar. Då krävs större 

fokus på kunderna och deras behov vilket i sin tur kräver anpassning av ledarstilen.    

  

Den sista fasen är mognadsfasen (5). Det innebär dock inte att företaget slutar att växa men 

det blir svårare att hitta tillväxtmöjligheter. Stort fokus ligger 

nu vanligtvis på marknadsföring, utveckling och uppgradering av t.ex. maskiner eller 

lokaler. Företaget kan härifrån stanna i denna fas, krympa operationerna eller bli ett stort 

företag genom t.ex. förvärv av andra bolag. Oavsett vilken väg företaget går så kommer 

företagsgrundaren hamna under press från ”delägarna” för att säkra framtiden för företaget. 

Successionsplanering är vanligtvis inte något som grundaren prioriterar då det kan vara svårt 

att lämna över något som han arbetat hårt för och fått offrat mycket för att åstadkomma.   

 
 

1. Start  

 Betoning på vinst  

 Administrativa krav  

 Ökad aktivitet och dess tidskrav  

2. Överlevnad  

 Overtrading  

 Ökad komplexitet av expanderade distributionskanaler  

 Konkurrensförrändringar  

 Högt informationstryck  

3. Tillväxt  

 Inträde av större konkurrens  

 Krav på expansion på nya marknader eller produkter  

4. Expansion  

 Avståndet från högsta ledningen till gräsrotsnivån  

 Behov av externt fokus  

5. Mognad  
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3.3 Formell planering 

Vi ska i detta avsnitt beskriva formell planering ur ett ekonomistyrningsperspektiv och de 

planeringsverktyg vi kommer att undersöka inom ramen för denna studie. Vi kommer även att 

beskriva hur planering påverkar familjeföretag samt hur denna referensram kommer 

användas för vår analys.  

 

3.3.1 Formell planering i familjeföretag 

 

Företag har ofta flera ekonomiska mål med deras verksamhet som t.ex. ökad tillväxt eller 

omsättning etc. (Walker & Brown, 2004) För att kunna uppnå sina mål på ett effektivt sätt 

skapas ofta rutiner inom ett företag för att planera verksamheten (Senftlechner & Hiebl, 

2015). Familjeföretag tenderar att även beakta icke-ekonomiska mål med deras verksamhet 

som att behålla kontrollen av företaget inom familjen eller långsiktig överlevnad för företaget. 

Detta kan påverka hur familjeföretagen upprättar sin planering.  

 

För att implementera formell planering på ett korrekt vis krävs en viss grad av kunskap om 

ekonomistyrning (Samuelsson et al., 2016). Familjeföretag tenderar generellt sett att inneha 

färre individer i ledningsposition med en universitetsutbildning (Jorissen et al., 2001). För att 

kunna nyttja formella planeringar fullt ut ombeds därför familjeföretag att antingen ta in 

kunskap externt (Samuelsson et al., 2016) eller utbilda nuvarande ledningsstab (Garcia Pérez 

de Lema & Duréndez, 2007). 

 

Ett företags framtid är osäker av flera anledningar och en tillfredsställande implementering av 

formella planeringsverktyg hjälper företag att nyttja sina resurser på ett optimalt vis för att 

fullfölja målet i en verksamhet (Collis & Jarvis, 2002). Amat et al., (1994) menar att det finns 

flera faktorer som existerar internt och externt kring ett företag. Dessa faktorer kan påverka 

hur framtiden kommer att utlöpa och kan därmed även öka informationsbehovet för att kunna 

uppfylla deras mål med en verksamhet. En faktor som ökar osäkerheten kring ett företags 

framtid är deras tillväxt (Alattar, Kouhy & Innes, 2007; Scott & Bruce, 1987). Företag som 

upplever tillväxt har därför ett ökat behov av planering. För småföretag som befinner sig i 

miljöer som präglas av osäkerhet och förändringar har nyttjandet av formell planering visat 

sig ha en positiv effekt på överlevnadschanserna för företagen (Peel & Bridge, 1998).  

 

Familjeföretag är ofta villiga att senarelägga tillväxt för att kunna finansiera det med egna 

medel och behålla kontrollen av företaget inom familjen (Upton & Petty, 2000; Gallo et al., 

2004; Romano et al., 2000). Av samma anledning är familjeföretag mer benägna att använda 

sig av informell kortsiktig planering då det är svårare för icke-familjemedlemmar att utläsa ett 

sådant system och sätta sig in i strategisk viktig information för företaget (Speckbacher & 

Wentges, 2012). Även långsiktig planering i familjeföretag tenderar att karaktäriseras av hög 

grad informalitet (Samuelsson et al., 2016).  

 

Familjer som driver ett företag tillsammans tenderar att värdesätta den frihet som företaget ger 

dem högt och är beredda att undanhålla strategisk information från andra i företaget för att 
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behålla kontrollen av företaget inom familjen (Mintzberg, 1994). För att en planering ska 

kunna påverka ett företags prestation är det viktigt att informationen i planerna delas med alla 

berörda inom företaget (Upton et al., 2001). Att undanhålla strategiskt viktig information från 

personer i ett familjeföretag som inte är medlemmar i familjen har visat sig ha en negativ 

effekt på deras tillväxt (Mead, 1994). Upton et al., (2001) styrker detta i deras undersökning 

där de finner att familjeföretag som växer kraftigt tenderade att dela med sig av strategiskt 

viktig information i större utsträckning än familjeföretag som påvisade lägre tillväxt. Detta 

kan kopplas till resultatet i Tomkins (2001) artikel som påvisade att information från 

ekonomistyrning är viktigare i ett företag när tilliten mellan aktörer i organisationen är låg. 

Även motsatsen är sann, det vill säga att i organisationer där tilliten är hög är värdet på 

information från ekonomistyrning lågt. Eftersom nyckelpersoner i ett familjeföretag tenderar 

att härstamma från samma familj är en av karaktärerna med dessa företag att de finns en hög 

grad av tillit mellan aktörerna i dem (Moilanen, 2008). Familjeföretag spenderar generellt 

färre resurser på planering av verksamheten än icke familjeägda företag (Garcia Pérez de 

Lema & Duréndez, 2007)  

 

Planering i företag innefattar successionsplanering, strategisk planering och operationell 

planering (Ward, 1988). Successionsplanering avser planering inför generationsskiften i 

företag för att dessa ska ske på ett smidigt sätt. Strategisk planering syftar på att fastställa 

strategier i företaget för att fullfölja målen med verksamheten (Upton et al., 2001). Med 

operationell planering avses kortsiktig planering av beslut rörande den dagliga driften i 

företaget (Hyvönen, 2005). Operationell planering kan underlätta för företag att 

säkerhetsställa att den operationella verksamheten arbetar mot företagets långsiktiga mål med 

verksamheten.  

 

Strategisk planering skiljer sig i familjeföretag gentemot företag med splittrat ägande. I 

familjeföretag bör familjen förutom att ställa upp mål med verksamheten och hur de ska nå 

dessa även ställa upp en plan för familjen och deras relation till företaget i framtiden (Ward, 

1988). I familjens strategiska plan bör de formulera personliga och professionella mål för 

familjemedlemmarna. Ward argumenterar vidare för att aktiva familjemedlemmar i ett företag 

tenderar att se strategisk planering som mödosam och tidskrävande istället för att bidra till 

driften av företaget eller generera andra fördelar. Ward menar också att det är genom 

strategisk planering som familjeföretag kan identifiera deras strategiska potential och hur de 

ska nå den vilket är viktigt enligt författaren. Ett företags strategiska potential är den takt som 

strategin kan uppfyllas. Strategiska potentialen identifieras genom att ägandefamiljen 

diskuterar företagets nuvarande hälsa, familjemedlemmars framtida relation till företaget och 

vilka möjligheter företaget har att utveckla sig.  

 

Vi har nu gått igenom vilka fördelar formell planering kan ge företag och vad som är unikt 

med planering i familjeföretag. Vi ska därmed gå igenom de formella planeringsverktyg vi 

har identifierat ur teorin och ska använda för att mäta nyttjandet av formell planering i våra 

fallföretag. 
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3.3.2 Planeringspraktiker 

 

För att mäta nyttjandet av formell planering i familjeföretag har vi valt ut 13 olika 

planeringsverktyg vi kommer att undersöka förekomsten av. De är hämtade från Samuelsson 

et al., (2016) undersökning av familjeinflytande och entreprenörers påverkan på användandet 

av formell planering. De har i sin tur tagit uppdelningen av ekonomistyrningssystem och 

uppdaterat den från Chenhalls och Langfield-Smith (1998) genomgång av användandet av 

formella planeringar i Australienska tillverkningsföretag. Chenhall och Langfield-Smiths 

studie har använts som utgångspunkt och jämförelseobjekt i andra studier som har undersökt 

utvecklingen av ekonomistyrning i företag (Hyvönen, 2005; Angelakis et al., 2010). Detta 

tyder på att uppdelningen som Chenhall och Langfield-Smith har gjort fortfarande är relevant 

och väl inarbetad i teorin. Vi kommer att använda dessa tolv planeringspraktikerna som proxy 

för formell planering. Genom att placera in företagen i Scott och Bruce (1987) tillväxtmodell 

önskar vi se om tillväxten är orsaken till implementering av nya formella planeringspraktiker. 

 

Planeringsverktygen är uppdelade i två grupper beroende på den tidsaspekt de beaktar, kort- 

och långsiktiga planeringar. De kortsiktigare planeringarna sträcker sig högst 12 månader 

framåt i tiden och avser främst olika budgeteringstekniker (Samuelsson et al., 2016). 

Långsiktiga planeringar sträcker sig 12 månader och framåt. Vi har ställt upp de olika 

planeringsverktygen i ett ramverk tillsammans med en kort beskrivning för att överskådligt 

kunna utläsa vad de olika planeringarna syftar till att uppnå. Detta ramverk återfinns i bilaga 3 

i slutet av rapporten. 
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4 Empiri & Analys 

Nedanför kommer empirin som vi samlat in genom intervjuer hos våra  fallföretag att 

presenteras och analyseras uppdelat på fallföretagen. I slutet av avsnittet kommer en 

jämförande analys utföras mellan de företag som haft ett uttalat mål att växa och de som inte 

haft som mål att växa för att identifiera skillnader i hur de hanterat kriser som uppkommit i 

samband med tillväxten. 

 

Vi presenterar i figur 1 och 2 de formella planeringspraktiker som användes i våra fallföretag 

innan och efter en tillväxtperiod. Vi kan i figurerna utläsa att användandet av planeringar 

skiljer sig kraftigt mellan företagen i studien. Den stora skillnaden i användningen av 

planeringar kan till viss del grunda sig i deras olika branscher och storlekar på företagen. 

 

Företag Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6

Kortsiktiga planeringspraktiker

Budget Nej Nej Nej x Nej x

Kostnadskontroll x x Nej x x x

Resursallokering x Nej Nej Nej Nej Nej

Ledningskompensationer Nej x x Nej x Nej

Aktivitetsbaserad budget Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Ansvarsfördelning x x Nej x x Nej

Dagliga verksamheten x x Nej x x x

Likviditetsplan x x Nej x x Nej

Finansiell position x Nej x x x Nej

Långsiktiga planeringspraktiker

Långsiktiga prognoser Nej Nej Nej x x Nej

Investeringskalkyler x Nej x Nej Nej Nej

Strategiska planer utv med budget x Nej Nej x x Nej

Strategiska planer utv utan budget Nej x x x Nej Nej

 

Figur 1. Uppställning av de planeringspraktiker som användes av våra fallföretag innan deras senaste 

tillväxtperiod. 
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Företag Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6

Kortsiktiga planeringspraktiker

Budget Nej Nej x x x x

Kostnadskontroll x x Nej x x x

Resursallokering x Nej Nej Nej Nej Nej

Ledningskompensationer Nej x x Nej x Nej

Aktivitetsbaserad budget Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Ansvarsfördelning x x Nej x x Nej

Dagliga verksamheten x x Nej x x x

Likviditetsplan x x Nej x x Nej

Finansiell position x Nej x x x Nej

Långsiktiga planeringspraktiker

Långsiktiga prognoser Nej Nej Nej x x Nej

Investeringskalkyler x x x Nej Nej Nej

Strategiska planer utv med budget x Nej Nej x x Nej

Strategiska planer utv utan budget Nej x x x Nej Nej

Figur 2. Uppställning av de planeringspraktiker som användes av våra fallföretag vid intervjutillfället.  

 

Företag Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6

Kortsiktiga planeringspraktiker

Budget Infört Infört

Kostnadskontroll

Resursallokering

Ledningskompensationer

Aktivitetsbaserad budget

Ansvarsfördelning

Dagliga verksamheten

Likviditetsplan

Finansiell position

Långsiktiga planeringspraktiker

Långsiktiga prognoser

Investeringskalkyler Infört

Strategiska planer utv med budget

Strategiska planer utv utan budget

 
Figur 3. De formella planeringspraktiker som har införts i våra fallföretag efter en tillväxtperiod. 

 

Vi kan här se att det har skett få implementeringar  av formella planeringspraktiker i våra 

fallföretag. Många av de förändringar som utförts i deras planeringar har haft en informell 

karaktär eller varit för ospecificerade för att en formell planering ska ha ansetts upprättats. 

Fler förändringar än vad som presenteras i figur 3 har skett i fallföretagen men dessa ligger 

utanför de 13 praktiker vi har presenterat men kommer behandlas då vi finner det relevant för 

att beskriva hur tillväxt påverkar familjeföretag.  
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4.1 Presentation av fallföretagen med analys 

Vi börjar med att presentera bakgrundsinformation om varje fallföretag och respondenterna i 

dem. Vi ger en kort beskrivning av de branscher de är aktiva i samt vilka mål och strategier de 

har med verksamheten. Vi presenterar sedan de planeringspraktiker de använder sig av och 

varför de valt att använda sig av dem. I nästa steg placerar vi in företagen i vår tillväxtmodell 

för att identifiera en kris som är vanligt för dessa företag och analyserar hur de har löst krisen. 

Här presenterar och analyserar vi även de förändringar de har gjort i deras planeringspraktiker 

på grund av tillväxten. 

 

4.1.1 Företag 1 

 

Företag 1 är ett tillverkande företag som producerar och graverar i olika metaller. Förutom 

gravyrverksamheten började de med för några år sedan i samband med ett uppköp av ett bolag 

att producera pokaler. De har en bred kundbas och säljer till företag, privatpersoner, 

kommuner, landsting och även idrottsföreningar. Företag är deras största kundgrupp. De har i 

dagsläget 11 anställda. Deras bransch upplever utveckling både på material- och maskinsidan 

som verkställande direktör önskade följa bättre genom att arbeta mer med strategiskt arbete. 

Vi intervjuade ägaren i företaget vilket benämns respondent 1 och även ekonomiansvarige 

som benämns respondent 2. Ekonomiansvarige i företaget tillhörde inte ägarfamiljen. Ägaren 

är ensam ägare då grundaren har gått i pension. 

 

Företaget har nyligen gått med i ett tillväxtprogram för att utöka sina kunskaper kring tillväxt 

och hur den ska hanteras. De önskade att genom tillväxtprogrammet utveckla en mer 

formaliserad styrprocess än vad de har idag i företaget så att alla anställda i företaget i större 

utsträckning arbetar mot samma mål. Att inte alla i företaget arbetade mot samma mål 

upptäcktes när vi frågade respondent 2 om strategin i företaget: ”respondent 1 har ju det i sitt 

huvud men skulle ni fråga alla här ute så skulle nog alla svara lite olika. Alltså jag vet att hen 

vill öka omsättningen med några procent per år men nu ska vi ha lite mer konkreta mål. Jag 

tror att alla här inne vet att vi vill växa men inte hur och hur den resan ska se ut.” De ville 

genom tillväxtprogrammet upprätta en nedskriven strategisk plan som alla i företaget skulle 

ha tillgång till. Även om inte alla visste om ägarens strategi med företaget försökte hen att 

dela med sig av deras tillväxt varje månad. Snabbväxande familjeföretag tenderar att generellt 

dela med sig av sina planeringar till anställda i ett företag då det underlättar för dem att uppnå 

planen (Upton et al., 2001). I företag 1 delar de med sig av information kring hur de går för 

dem men har missat att delge vad målet är för något. Därmed försvinner en del av nyttan att 

dela med sig av information om ökningen i omsättning. Upprättandet av bonusmål kopplade 

till företagets strategi kan förtydliga för de anställda hur de ska jobba för att hjälpa företaget 

att nå deras mål.  

 

Med ekonomiansvarige hade ägaren god kontakt enligt deras utsago. Efter varje avslutad 

månad så tar ägaren och ekonomiansvarige och analyserar månadens utveckling och jämför 

mot samma månad föregående år för att identifiera skillnader. Fokuset i denna analys låg på 

tillväxten. Familjeföretag kan ibland undvika att upprätta formella planeringar då det innebär 
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att dela med sig av konfidentiell information (Mintzberg, 1994). Att undanhålla information 

om företaget från ledare i ett familjeföretag som inte är medlem i ägarfamiljen kan ha negativ 

effekt på deras tillväxtmöjligheter (Mead, 1994). Att ägaren i företag 1 är villig att delge 

sådan information är därför positivt då de önskade att växa.  

 

Respondent 2 uttrycker att om verksamheten rullar på och allt fungerar så jobbar man kanske 

inte så mycket med att få en bra struktur på företaget eller upprätta olika former av 

planeringar. Vid frågan om de har upplevt ett behov av ökad planering för att växa svarar 

respondent 2: ” Jag tror att man har känt det innerst inne men att man ”tar det sen” för att 

nu måste man släcka småbränder hela tiden. Sen har väl både jag och respondent 1 sagt att 

det är lustigt att det krävs ett sånt här program från Almi för att ta tag i sina problem men då 

blir ju tiden avsatt också. Det handlar om hur man bygger upp organisationen och har tydliga 

arbetsroller från början.” Trots att de har uttalat mål att fortsätta växa och uppfattar behovet 

av mer planering för att uppnå denna tillväxt har de inte prioriterat det. Den upplevda 

tidsbristen och brist på formell ansvarsfördelning har föranlett att ägaren arbetar mer med 

operationella problem istället för strukturering och strategiska frågor. När ett företag växer i 

Bruce och Scotts (1987) tillväxtmodell efterfrågas framförallt ökad delegering av ansvar. Vi 

anser att en tydligare ansvarsfördelning som tillåter ägaren att fokusera på strategiska frågor 

istället för att rycka in i verkstaden är något de skulle åtnjuta goda resultat av. Detta är även 

något respondenterna lyft under intervjun att de önskar uppnå i samband med 

tillväxtprogrammet. Varför de inte gjort det tidigare får antas vara det som respondent 2 säger 

i intervjun, tidsbrist. 

 

Bägge respondenter uttryckte att planeringar var viktigt för att driva ett företag men medgav 

att de sällan var nedskrivna i deras företag. De valde att inte upprätta någon budget i företaget 

då enligt respondent 1 uppfattning, de var aktiva i så många branscher vilket skulle göra en 

budget svår att upprätta och följa. Att deras omgivning är så osäker kan istället ses som en 

anledning att upprätta en budget i företaget för att hantera denna osäkerhet, även om det 

försvårar och gör upprättandet kostsammare. En budget är ett bra sätt för ett företag att få 

överblick av deras verksamhet för att möjliggöra en koordinering av de aktiviteter som skall 

utföras under året (Anthony & Govindarajan, 2007). Samtidigt menar Brijal och Quesada 

(2009) att nyttan och kostnaden med att upprätta formella budgetar skiljer sig mellan företag 

det går därmed inte säga rakt av att implementerandet av formella budgettekniker är ett 

rationellt val för alla företag. Ägaren kan därför vara korrekt i det denne säger om att 

kostnaden av budgeten överskrider nyttan.  

 

De tittade som längst tre år fram i tiden och bedömde då vart de ville ligga tillväxtmässigt. 

Deras korta leveranstider gjorde dock att de fokuserade mer på den kortsiktiga planeringen 

över vilka projekt som skall utföras. Respondent 1 uttrycker: ” Vi har väldigt korta 

leveranstider vilket gör att vi har väldigt kort planering. Idag är det tisdag och på torsdag är 

vi lediga. Vi vet egentligen inte vad vi ska göra på fredag. Så korta leveranstider har vi oftast. 

Vi har bara några dagars framförhållning på våra jobb.” Respondent 1 menar att branschen 

ser ut så och att de letar i dagsläget någon produkt att fylla ut maskintid med för att förhindra 

stillastående maskiner. Respondent 1 medger under intervjun att deras korta framförhållning 
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har hindrat dem från att fokusera på längre planeringar. Produktionsgrupper och en produkt 

för att fylla ut maskintid skulle kunna frigöra mer tid till ägaren för strategiskt arbete. En risk 

med att utveckla en produkt som är till för att täcka maskintid är att den inte efterfrågas av 

kunden. När ett företag blir större är det viktigt att ha kunden i fokus vid utvecklandet och 

marknadsföringen av produkter enligt Scott och Bruce (1987).  

 

De önskade att i så stor utsträckning som möjligt att finansiera deras tillväxt med egna medel. 

Detta är i linje med hur familjeföretag tenderar att finansiera sig själva (Upton & Petty, 2000). 

Företag 1 leasade stora delar av maskinparken och köpte sedan lös dem vid kontraktets slut 

för att minimera påfrestningarna på likviditeten. De önskade hålla likviditeten kring 10 

procent av omsättningen vilket var en passande riskmarginal för företaget enligt respondent 1. 

Deras behov att planera likviditeten förändras inte enligt deras utsago när de upplevde tillväxt. 

Detta kan bero på att deras tillväxt har varit i måttligt takt samt att de själva är vaksamma på 

att behålla denna riskmarginal. Deras planering kring likviditeten var högst informell men har 

varit tillfredsställande. Detta beror troligtvis på den goda förståelsen respondenterna 

uppvisade av behovet att arbeta med likviditeten.  

 

De tar på sig många specialprojekt och har få produkter som säljs på fastpris varför något 

formellt system för lönsamhet på deras produkter inte upprättats. Ekonomiansvarige hade i 

början av sin anställning påbörjat ett arbete att identifiera lönsamma områden i verkstaden 

vilket slopades efter ett tag. Detta berodde på att det enligt respondent 2 var så att många av 

deras produkter förädlades på flera maskiner tillsammans med en bred kundkrets gjorde att 

komplexiteten och kostnaden överskred nyttan. På de flesta jobben så lämnar de priser i 

efterhand där de räknar på material- och tidsåtgången. Det existerar möjlighet att få priserna i 

förhand men är även då manuellt beräknade på förväntad  material- och tidsåtgång. På större 

projekt utför de ibland lönsamhetsanalyser men önskar i framtiden utveckla ett system för att 

få en tydligare bild av vilka jobb som är lönsamma och varför. Deras möjlighet att prissätta 

projekt i efterhand leder till att de inte har samma behov att beräkna lönsamhet och arbeta 

med kostnadskontroll då de har viss möjlighet att förflytta kostnaderna till kunden. Dock 

eftersom de är i planerna på att utveckla nya produkter kan det för dem vara intressant att se 

hur lönsam olika delar av deras verkstad är.   

 

4.1.2 Tillväxt och förändring i planeringspraktiker 

 

Tillväxten i företaget har varit stabil de senaste åren och ligger omkring de 15 procent som 

ägaren har haft som tillväxtmål. Respondent 1 erkänner dock att inte har haft så bra koll på 

hur tillväxten har gått till varför de påbörjade tillväxtprogrammet. Respondent 1 anser att de 

har gått i taket på deras nuvarande organisation och behöver omstrukturera verksamheten för 

att kunna fortsätta växa. En av anledningarna till att en omorganisering av organisationen 

behövdes var att VD i dagsläget fick gå in i verkstaden när någon var sjuk. Detta önskade de 

att undvika i framtiden genom att upprätta produktionsgrupper med tydligare 

ansvarsfördelning. VD önskade att fokusera mer tid och resurser på strategiska frågor samt 

produktutveckling i framtiden. 
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De har expanderat till viss del genom uppköp av tre andra företag och de letar kontinuerligt 

efter intressanta bolag att utöka deras verksamhet med. Vid uppköpen av företagen har de inte 

utfört någon uppföljning kring hur lönsamma de har varit. Inför uppköpen hade de dock god 

koll och gick igenom företagens bokslut och årsredovisningar tillsammans med deras revisor. 

Uppköpen skedde innan nuvarande ekonomiansvarig anställdes varför de använde sig av en 

revisor. Uppköpen har däremot till viss del bekostats med lån från bank då de saknat kapital 

för att utföra investeringarna utan bankstöd. Familjeföretag är ofta villiga att senarelägga 

tillväxt för att behålla ekonomisk kontroll inom familjen (Upton & Petty, 2000; Gallo et al., 

2004; Romano et al., 2000). Att de är villiga att belåna verksamheten för att fullfölja deras 

expansionsplaner är därmed motsägande mot teorin men visar att de är villiga att släppa delar 

av kontrollen av företaget för att växa. 

 

Vi har valt att placera företag 1 i fas 3 av Scott och Bruce (1987) tillväxtmodell. Företag i 

denna fas av modellen är ofta vinstdrivande men största delen av vinsterna återinvesteras 

tillbaka i företaget. De har inte heller lyckats uppnå den decentralisering som efterfrågas i fas 

4 även om de påvisar en önskan om att frikoppla VD från operationellt arbete. 

 

Företag i fas 3 av tillväxtmodellen uppmanas att arbeta med produktutveckling eller att 

expandera in i nya marknader för att kunna fortsätta växa enligt tillväxtmodellen. I samband 

med detta uppmanas företagen att välja en strategi att arbeta efter. Företag 1 får i dagsläget 

anses ha en differentieringsstrategi då de tar många specialjobb istället för att ta de största 

volymerna eller lågprisjobben. De har en välutvecklad maskinpark vilket tillåter dem att 

utföra många jobb som inte alla andra kan ta enligt respondent 1.  Detta kan vara en fara då 

det stora fokuset på differentiering innebär att de stannar i fas 3 av tillväxtmodellen enligt 

Scott och Bruce (1987). Familjeföretag som använder sig av en differentieringsstrategi kan 

erhålla goda kompensationer för deras produkter (Upton et al., 2001). Ägaren till företag 1 bör 

fundera på om de önskar bli större eller utveckla deras differentiering av produkter. Om de 

fortsätter på differentieringsstrategin önskar vi se mer arbete med lönsamhetsanalyser för att 

identifiera vilka produkter och projekt som är lönsamma.  

 

På grund av deras korta leveranstider och risken för stillastående maskiner önskade de att 

utveckla en produkt som de kunde tillverka oberoende av kundorder som tidigare nämnts. Om 

deras mål är att fortsätta växa bör de även beakta en av kriserna i fas 4 i Bruce och Scotts 

(1987) tillväxtmodell som är ett behov av externt fokus. Med detta menas att utvecklingen av 

produkters egenskaper och marknadsföring bör styras av kundens behov istället för interna 

egenskaper. Istället för att utveckla en produkt för att täcka maskintid så bör fokus ligga i 

kundens behov. Företag 1 önskade även att genom tillväxtprogrammet få insikt hur de skulle 

få kunder att handla större del av deras produktsortiment då de i dagsläget endast köpte en 

liten del av det. Här kan det tänka sig att företagets stora fokus på differentiering har skapat en 

bred kundbas samt stor produktvariation varför få produkter är intressanta för alla kunder.  

 

De har inte upprättat några fler planeringspraktiker efter senaste tillväxtfasen. Den förändring 

de har gjort är att skapa en formell ledningsgrupp vilket vi bedömer vara ett bra sätt att arbeta 
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med strategiska frågor om de delar ekonomisk information med alla deltagare i 

ledningsgruppen. Att inte dela information med icke familjemedlemmar i ett företag kan ha 

negativa effekter på företagets fortsatta tillväxtmöjligheter (Mead, 1994). Att de inte utfört 

fler förändringar i deras planeringspraktiker anser vi beror på bristande ansvarsfördelning 

vilket har föranlett att ägaren arbetat med operativa frågor istället för att utveckla företagets 

strategi. Bägge respondenterna trodde dock att flera förändringar i deras planering skulle ske i 

samband med tillväxtprogrammet. Dessa var bland annat upprättandet av prognos kring 

framtida tillväxt, tydligare marknadsföring till bredare kundkrets samt upprättandet av en 

tydligare ansvarsfördelning med en förändring av organisationsstrukturen som följd. Att 

utbilda sig om hur de kan arbeta praktiskt med tillväxt för att uppnå och hantera den är ett bra 

steg i rätt riktning. Utbildning av ledare i ett familjeföretag är viktigt för att lyckas på lång sikt 

(Garcia Pérez de Lema & Duréndez, 2007).  

 

4.2.1 Företag 2 
 

Företag 2 är ett entreprenadföretag som arbetar med plattsättning men som även bedriver 

butiksverksamhet då de år 2011 köpte upp en butikslokal. I samband med detta köpte de upp 

ett annat företag då de hade ett bra lager. De övertog även flera stora uppdrag från ett 

konkursbo och deras personal. Detta föranledde en kraftig expansion både i deras 

originalverksamhet samt en rivstart i deras butiksverksamhet. Det medförde att de nästan 

femdubblade deras omsättning på två år vilket sedan har planat ut och i dagsläget fokuserar de 

på att ”växa långsamt” enligt respondenten i företaget. Försäljningen i butiken består av 

klinkers, badkar och liknande produkter. Vissa politiska beslut kan påverka deras framtida 

omsättning rejält och det är bl.a. om ROT-avdraget skulle försvinna eller om 

amorteringskravet på bostadslån höjs. Företaget drivs i dagsläget framförallt av grundarens tre 

barn då grundaren är på väg att pensionera sig. De äger alla 25 procent var av företaget. De 

har i dagsläget 17 anställda. Intervjun utfördes med ett av barnen som besitter det 

huvudsakliga ansvaret i företaget över ekonomin och administration då de andra barnen 

arbetade ute i den operationella verksamheten. Intervjuobjektet i företaget benämns 

respondent 3 framöver.  Respondenten hade arbetat där de senaste 5 åren och det var inte 

planerat att något av barnen skulle börja arbeta i verksamheten utan det blev så med åren. 

Syskonen till respondent 3 hade dock arbetat i företaget i 11 år.  

 

För att ett familjeföretag ska växa på ett hälsosamt sätt är det viktigt för dem att planera inför 

tillväxten (Ward, 1988). Företags 2 expansioner i butiken och nya marknadsdelar inom 

entreprenaden fanns det vissa idéer och visioner om men inga satta planer utan de uppdagade 

ett tillfälle och tog det. Deras tillväxt är därmed inte planerad och i enlighet med teorin 

medförde det vissa svårigheter. Främst med likviditeten. 

 

Respondent 3 medger att de hade vissa problem med att få likviditeten att gå ihop under 

senaste tillväxtperioden. Vi har kunnat se i boksluten att företag 2 uppvisade en 

kassalikviditet under 100 procent år 2012 och 2013. Vid år 2014 bokslut uppvisade de en 

kassalikviditet över 100 procent igen. För att få likviditeten att gå ihop under tillväxtperioden 
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finansierades det ökade rörelsekapitalet med både banklån samt ägarkapital. Eftersom de 

själva medger att tillväxten medförde problem med att få likviditeten att gå ihop är det 

förvånande att de inte utfört några förändringar i deras planeringar kring likviditeten. Deras 

bristande likviditet framkom som den främsta anledningen till att företaget valt att bromsa upp 

tillväxten. Anledning till att de inte gjort några förändringar i deras likviditetsplanering anser 

vi beror främst på kunskapsbrist. Familjeföretag innehar ofta en lägre utbildningsnivå än icke 

familjeägda företag (Jorissen et al., 2001). Respondent 3 innehar en gymnasial ekonomisk 

utbildning och kanske därför saknar kunskapen kring hur en likviditetsplanering upprättas på 

formellt vis.  

 

Ward (1988) uttrycker att det är viktigt för familjen i ett familjeföretag att diskutera hur 

knutna de är till bolaget och hur villiga de är att återinvestera pengar i verksamheten. Genom 

en sådan diskussion kan de identifiera deras strategiska potential. Parallell till företag 2 kan 

här dras då ägarnas investering av egna pengar i företagets tillväxt kan ha haft en bidragande 

faktor att de inte önskar fortsätta växa i samma takt. Ward menar att familjen i ett företag bör 

fråga sig hur kraftigt de önskar investera i verksamheten för att identifiera deras strategiska 

potential. De får i dagsläget anses underminera den strategiska potentialen då de har medvetet 

dragit ner på tillväxten för ökad kontroll av företaget. Familjeföretag tenderar att senarelägga 

tillväxt för att finansiera det med egna medel och behålla kontrollen av företaget inom 

familjen (Upton & Petty, 2000; Gallo et al., 2004; Romano et al., 2000).  

 

Företag 2 har även dem gått med i ett tillväxtprogram hos Almi då de önskade att arbeta mer 

taktiskt med deras tillväxt. I samband med tillväxtprogrammet har de utvecklat deras 

strategiska plan i företaget och respondent 3 nämner lokalfrågan som en stor del. De anser att 

i dagsläget är deras butikslokaler för små och de har samtidigt identifierat butiken som den del 

av företaget som kan växa mest. Den främsta anledningen till att de önskar växa i butiken är 

att det är en brist på utbildade plattsättare varför de anser utvecklingsmöjligheterna i 

entreprenadverksamheten är begränsade. De önskar att flytta butiken till större lokaler då 

deras nuvarande kontrakt går ut nästa år.  

 

Förutom lokalaspekten i deras strategiska plan yttrar respondent 3 att de vill sälja till 

privatpersoner samt till andra byggare och plattsättare och erhålla ett bra resultat i slutet av 

året. Vi kunde inte identifiera hur de önskade uppnå deras strategi. Familjeföretag är ofta 

motvilliga till att dela med sig av strategisk information till personer utanför ägarfamiljen 

(Ward, 1988). Ofta av den anledningen att de önskar behålla kontrollen av företaget inom 

familjen. Detta påvisades i företag 2 då de delade den strategiska planen framförallt inom 

familjen. Av samma anledning är det möjligt att respondent 3 inte ville gå djupare på deras 

strategi. Det kan även peka på att de bör göra deras strategi tydligare. Att inte dela strategin 

med anställda i ett företag kan ha negativa effekter på deras tillväxtmöjligheter (Mead, 1994). 

Då företag 2 i dagsläget inte har något speciellt mål att växa har de därför inte samma 

motivation att dela med sig av strategin. Snabbväxande familjeföretag tenderar att dela med 

sig av deras strategi till alla anställda (Upton et al., 2001). Om de väljer att fokusera på 

tillväxt igen bör de därför formulera en tydlig strategi som de delar inom företaget till alla 

anställda. 
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Vid frågan om de använder sig av någon budget i företaget svarar respondent 3: ”Nej. Jag tror 

att som ett litet företag så har man inte den tiden. Fast man borde ta sig tiden. Sen är det 

vissa saker som t.ex. annonsering så försöker jag hålla det inom en viss ram. Där har jag satt 

en gräns. Annars kan det springa iväg hur mycket som helst.” Respondent 3 som ansvarar 

över ekonomin i företaget har även butiken och administrativt arbete under sitt ansvarsområde 

varför det är förståeligt att tiden inte räcker till. Brijal och Quesada (2009) menar att det är 

svårt att avgöra om en budget är lämpligt i ett företag då nyttan och kostnaden av att upprätta 

en formell budget skiljer sig i alla företag. Går därmed inte att säga om det är en bra eller 

dålig prioritering att skippa budget. De har valt att fokusera mycket på 

marknadsföringskostnaderna och att hålla dem nere. Scott och Bruce (1987) efterfrågar att 

företag utvecklar produkter och marknadsför dem med kunden i fokus. Att de önskar sälja till 

både privatpersoner och andra företag kan kanske leda till att deras marknadsföring blir 

splittrad. Det kan vara så att de är aktiva i en bransch där det är fördelaktigt att sälja till både 

privatpersoner och företag. Detta hamnar dock utanför ramen till denna studie och vi kan inte 

identifiera vilken försäljningsstrategi de bör implementera.  

 

Genom att antingen plocka upp någon av delägarna från operativa verksamheten till 

administration skulle mer tid kunna frigöras för planeringsarbete. Om kompetensen och/eller 

intresset för administrativt arbete saknas hos de andra delägarna är anställningen av en extern 

chef en möjlighet för att möjliggöra formellare planeringar. Enligt Samuelsson et al., (2016) 

bör familjeföretag som saknar kunskap om formell planering ta in den kunskapen externt. 

Varför de har valt att anställa en familjemedlem att ta hand om administrationen istället för en 

extern chef kopplar vi till deras önskan att bevara kontrollen av företaget inom familjen. 

Familjeföretag har ofta andra mål med deras företag än icke familjeägda företag och ett av 

dessa är att bevara kontrollen av företaget inom ägarfamiljen (Senftlechner & Hiebl, 2015). 

Anlitandet av en extern chef skulle innebära att familjens kontroll över företaget urholkades. 

Familjeföretag ofta innehar lägre utbildning än icke familjeägda företag (Jorissen et al., 2001). 

De bör därför kanske fokusera resurser på att vidareutbilda chefspersonal om de önskar att få 

ut mer av deras planeringar. Utbildning av företagsledare är viktigt i ett familjeföretag för att 

öka deras chanser att överleva på lång sikt (Garcia Pérez de Lema & Duréndez, 2007). 

 

4.2.2 Tillväxt och förändringar i planeringspraktiker 

 

Företag 2 har som tidigare nämnts upplevt en period av kraftig oplanerad tillväxt. Trots den 

kraftiga tillväxt de har upplevt anser vi inte att företaget har kommit ur fas 3 i Scott och 

Bruces (1987) tillväxtmodell då vinsterna till största del återinvesteras i verksamheten samt 

att den decentralisering och delegering som efterfrågas i fas 4 ej har uppnåtts.  

 

Att expandera i nya marknader eller produkter är viktigt i fas 3 av tillväxtmodellen (Scott och 

Bruce, 1987). Det medför även att företagsstrukturen behöver bli mer professionell menar 

författarna och skapar ett större behov av administrativt arbete. För att lyckas med denna 

organisationsförändring kan en ägare till ett företag vara tvungen att överge delar av sin 
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kontroll menar författarna. Företag 2 har följt modellens råd och expanderat i en ny marknad 

samt plockat marknadsandelar i deras originalverksamhet. För att hantera den ökade 

administrativa bördan anlitades respondent 3. Vi kan däremot inte påvisa att deras 

organisationsstruktur blivit mer professionell som modellen efterfrågar. Förutom en 

uppdelning av syskonen på olika delar av verksamheten uppvisar de ingen annan 

ansvarsfördelning eller liknande. Ägarna till företag 2 lyckades behålla kontrollen av företaget 

inom familjen genom att anlita en familjemedlem istället för extern chef. Detta är i linje med 

vad (Upton & Petty, 2000) säger om familjeföretag och deras vilja att senarelägga tillväxt för 

att bevara kontrollen inom familjen. Grundaren till företag 2 som har haft svårt att släppa 

taget om företaget kanske upplever det lättare att lämna företaget om hen vet att det är dennes 

barn som ansvarar över det.  

 

Varför företag 2 lyckades uppnå en så kraftig tillväxt trots att de inte delade med sig av sin 

strategi till anställda eller planerade tillväxten är intressant då båda är viktiga enligt teorin 

(Upton et al., 2001; Ward, 1988). Eftersom företaget i nuläget har som strategi att växa under 

kontrollerade former är det troligt att de kommer fortsätta att uppleva begränsad tillväxt i 

framtiden om det inte sker ett byte av strategi. Eftersom deras tillväxt var oplanerad är det 

intressant att fråga sig vad det är som gjort att de lyckats med så kraftig tillväxt trots att de 

saknade några planer för hur den skulle uppnås. Anlitandet av respondent 3 bedömer vi ligger 

till grund för deras överlevnad genom tillväxten. Baksidan av detta mynt är att det kan 

samtidigt också vara anledningen bakom att de inte uppnått professionalitet i deras 

organisationsstruktur då de saknar externa chefer. Vi har dock visat att tillväxt kan ske även 

om ett familjeföretag inte planerar den. Oplanerad tillväxt verkar däremot vara volatilare och 

mer oförutsägbar vilket i sig ökar behovet av planeringar ytterligare. 

 

De har utfört begränsade förändringar i deras planeringspraktiker i samband med tillväxten. 

Respondent 3 menar att tillväxten gick så snabbt att de inte hann tänka så mycket på deras 

planeringar. Respondenten nämnde inte heller under intervjun någon förändring i deras 

planeringspraktiker som hen önskade att utföra i samband med tillväxtprogrammet de har 

påbörjat. Att de önskar göra några större förändringar i deras planeringar är förvånande då 

respondenten själv medger att planeringar är viktiga i ett företag och att det blir mer lättarbetat 

när planeringar finns. Att få förändringar skedde under tillväxtperioden är förståeligt då deras 

verksamhet förändrades snabbt och arbetsbördan måste ha varit hög.  

 

Den konkreta förändring de har utfört i deras planering är att de inför deras framtida lokalbyte 

har upprättat en grov investeringskalkyl på vilka mängder de måste sälja i butiken för att 

finansiera den nya lokalen. De får därmed anses ha lärt sig något av den likviditetskris som de 

upplevde i samband med tillväxten. De är nu mer förberedda på hur stor del av deras framtida 

eventuella expansion som kan finansieras med försäljning.  

 

4.3.1 Företag 3 
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Företag 3 är ett verkstadsbolag som drivs i tredje generation av vårat 

intervjuobjekt. Organisationen är uppbyggd som så att respondenten är vd och ensam ägare. 

Totalt är de sju anställda på företaget i dagsläget och tre av dessa medarbetare innehar en 

chefsroll som verkstadsplanerare och verkstadschef. Vi kommer hädanefter att benämna 

intervjuobjektet för respondent 4. Företaget har efter en period av god tillväxt upplevt vissa 

problem som har haft en negativ påverkan på deras verksamhet.  

 

Respondent 4 har varit verksam i företaget mer eller mindre sedan nio års ålder men det var 

aldrig tal om att ta över företaget: ”Nej, jag har aldrig fått den pushen eller den uppmuntran 

utan det var helt tvärtom.” När respondent 4 tog över efter sin far utvecklade hen företaget 

från att vara specialiserat på ett serviceområde till att vara ett modernt allomfattande 

serviceföretag inom branschen. 2008 stod en ny verkstadslokal för 15 miljoner kronor klar, 

och med en omsättning på 7,6 miljoner kronor medger respondenten att investeringen innebar 

en stor risk: ”Hade det inte varit för att vi expanderade på tre år till den dubbla omsättningen 

så hade det ju redan där aldrig gått.” 2013 hade företaget en omsättning på 14 miljoner 

kronor och beräknades göra en vinst på 1 miljon kronor. ”Då ramlar jag ihop här nere på 

golvet utmattad efter 22 timmars arbetspass, sju dagar i veckan i nästan två år.” Det visade 

sig att respondentens kollaps med sjukskrivning i ett år som följd slog hårt mot företaget. 

Brist på delegering och en vilja att ta hand om så mycket som möjligt själv i företaget gjorde 

att respondenten blev oumbärlig vilket ledde till att företaget knappt kunde ta betalt i 

kassaterminalen då personalen inte visst hur man gjorde. Brist på delegering är vanligt 

förekommande i små familjeföretag (Scott & Bruce, 1987) Det är tydligt i det här fallet att 

respondenten var högst ovillig till att släppa kontrollen över det administrativa arbetet. Hen 

påpekar själv att det aldrig var meningen att det skulle bli så och det står klart i det här fallet 

att det inte fanns någon plan vid bortfall av nyckelperson. Vi tror att de är få företag som 

upprättar någon plan för bortfall av nyckelperson men en tydligare ansvarsfördelning hade 

kunnat minska kostnaderna relaterat till bortfallet.  

  

Respondentens bortfall ledde vidare till att konsulter togs in för att styra upp verksamheten 

vilket i sin tur bidrog till kraftigt ökade kostnader. Faran för konkurs var överhängande och 

respondenten påbörjade en rekonstruktion som var klar 2015. Under den här tiden hade 

omsättning sjunkit dramatiskt vilket ledde till stora nedskärningar i personal. Genom att sälja 

fastigheten kunde respondenten lösa ut banklånen och även checkkrediten men som samtidigt 

gjorde att företaget stod utan kredit. Konkurshotet medförde dessutom att leverantörer inte 

heller ville lämna kredit vilket innebar att företaget var tvunget att göra alla inköp kontant. Ett 

sätt att öka omsättningen var att utöka öppettiderna till tolv timmar per dag och för att locka 

kvalificerad arbetskraft erbjöd företaget sex timmars arbetsdag för ordinarie lön. Det lockade 

flera erfarna medarbetare som även tog med sig kompetenser som tidigare saknats i 

företaget. De nya kompetenser de erhöll har föranlett att de har gjort ändringar i strategin med 

företaget och vad företaget skall syssla med. Ward (1988) fann att de familjeföretag som 

överlevde på långsikt var de som kunde anpassa deras strategi till nya situationer och inte 

låste fast sig i en vald strategi. Att respondent 4 inser vilka möjligheter dessa kompetenser ger 

dem och är villig att agera på dem är ett gott tecken för att företag 3 möjligheter att överleva 

på lång sikt.    
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Respondent 4 anser att det är viktigt att planera i en verksamhet och hen har många planer och 

idéer i huvudet men medger samtidigt att hen inte skriver ner planerna. Respondent 4 anser att 

om informationsdelning sker till alla i företag och inte bara inom familjen så leder det till 

bättre lönsamhet. Detta är i linje med vad Upton et al., (2001) säger snabbväxande 

familjeföretag. Däremot så delar de inte information fritt på företag 3 utan de var endast 

chefspositioner och de som jobbar i kundmottagningen som fick ta del av all information 

p.g.a. den problematiska situation som råder. Eftersom respondent 4 inte prioriterade 

lönsamhet kanske hen inte fann det lika viktigt att delge information till alla. Respondenten 

uttrycker också att lönsamheten i ett familjeföretag sitter ihop med delegering av ansvar och 

att inte allt hamnar på sig själv. Hen menar att det inte är kostnadseffektivt att ta allt ansvar 

själv. Detta är dock något som respondenten lärt sig efter krisen.  

 

Vidare arbetar företag 3 på dag-till-dag-basis på grund av obefintlig kredit och likviditet vilket 

gör att företaget endast kan handla för så mycket som de tjänade dagarna innan. Detta gör det 

svårt för företaget att planera vecko- och månadsvis framåt i tiden. Respondenten menar dock 

att målet är att börja med detta så småningom. Familjeföretag upprättar generellt färre 

formella långsiktiga planeringar (Samuelsson et al., 2016). Eftersom företag 3 befinner sig i 

konkurshot är det förståeligt att de inte fokuserar på långsiktiga planeringar. 

 

Anledningen till att investeringen i den nya lokalen utfördes var att som respondenten 

uttrycker det: ”kunna serva kunderna bättre”. Detta hör ihop med deras strategi som är en 

differentieringsstrategi då de fokuserar på att vara serviceinriktad. Enligt respondent 4 går 

branschen mot ett fokus på lönsamhet varför de sticker ut som verkstad vilket lockar kunder 

till dem. Tillsammans med att en särskild serviceackreditering släpptes fri på marknaden så 

införskaffade företaget en kompetens som krävde större och modernare verkstad. Vidare 

berättar respondent 4 att hen inte ser lönsamheten som målet utan mer som en biprodukt av att 

man gör något annat bra. Detta går i linje med vad Walker och Brown (2004) redogör för i sin 

artikel angående icke-finansiella mål med företagande. Personlig tillfredsställelse är ofta en 

viktigare del i företagandet än det finansiella och i det här fallet var det just möjligheten att 

kunna serva på ett så bra sätt som möjligt det viktigaste. Vidare förklarar författarna att de 

finansiellt motiverade företagarna var i minoritet och att de flesta små företagsägare var nöjda 

med att förbli små. I företag 3 så var inte den finansiella aspekten respondent 4 huvudmål men 

hen ville samtidigt ha en starkare tillväxt i och med den kraftigt ökade omsättningen vilket 

kan ses som något motsägelsefullt.  

 

Den finansiella redovisningen sköts av en extern redovisningsfirma som sitter deltid på 

företaget. Tidigare var det en familjemedlem som skötte redovisningen och respondent 4 

påpekar att det kan vara bra med lite distans till medarbetarna då information vid arbete med 

familjemedlemmar kan bli för närhållen. Att ha ett mer professionellt förhållningsätt till 

ekonomipersonalen i ett familjeföretag menade respondenten kunde hjälpa ett företag att 

växa. Att skapa en professionell organisationsstruktur efterfrågas i familjeföretag om de 

önskar växa och hantera det ökade informationsflödet som tillväxt innebär (Scott & Bruce, 

1987). Respondent 4 är medveten om riskerna som existerar i familjeföretag, att hen är så 
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medveten om vilka risker som finns kopplar vi till det att hen har genomgått en kris i företaget 

och lärt sig vart fallgroparna är.  

 

Planen angående likviditeten i företaget är inte mer utförlig än att den måste ökas och det med 

hjälp av bankstöd. De har tidigare haft god kontakt med banken då deras lokal var finansierad 

med banklån. Efter krisen sålde respondent 4 av alla tillgångar i företaget för att betala av 

lånen till banken som då även stängde av deras checkkredit. Respondent 4 har även försökt 

hitta investerare från näringslivet som skulle kunna tänka sig att gå in med kapital mot en 

ägarandel på 49 procent av bolaget. Respondenten är därmed villig att släppa viss del av 

ansvaret och kontrollen för att kunna fortsätta driva verksamheten. Familjeföretag tenderar 

annars att avvisa externt kapital för att kunna behålla kontrollen av företaget (Upton & Petty, 

2000; Gallo et al., 2004; Romano et al., 2000). Mycket tyder på att respondent 4 är villig att 

släppa visst kontroll av företaget för att kunna fortsätta driva det.   

 

 

 

4.3.2 Tillväxt och förändring av planeringspraktiker 
 

Företag 3 sticker ut jämfört med övriga fallföretag då det hamnade i en kris som inte 

handskades på ett bra sätt och således försatte företaget i en konkurssituation. Före krisen 

bedömer vi att företaget låg i fas 3 av Scott och Bruce (1987) tillväxtmodell. Detta då 

företaget skulle visa ett en god vinst första gången sedan expansionen i ny lokal samt att den 

decentralisering som efterfrågas i fas 4 inte uppnåtts då respondent 4 tog hand om allt.  

 

Krisen uppstod genom att tillväxten ökade deras rörelsekapital kraftigt bl.a. genom stor 

investering i ny lokal och kraftiga ökningar i omsättning som följd samtidigt som delegering 

av administrativa uppgifter var näst intill obefintliga. När VD då blir frånvarande startade 

krisen då det inte fanns någon som kunde ta över de administrativa uppgifterna. 

 

På grund av krisen har företaget gått bakåt i Scott och Bruce (1987) tillväxtmodell från fas 3 

till fas 2 eller möjligen fas 1 då ett konkurshot har tvingat företaget att sälja av stora delar av 

tillgångarna och inventarierna. Företaget har fått återgå till att försöka locka tillbaka kunder 

och börja arbeta för att generera positiva kassaflöden vilket är signifikativt för företag 

i uppstartsfasen enligt tillväxtmodellen av Scott och Bruce (1987). Företaget har dock i 

samma veva även expanderat verksamheten och, något slumpmässigt, letat sig in på en ny 

marknad i och med nyrekryteringen av personal med särskild kompetens. Överlag så har 

bristen på likvida medel medfört ett större planeringsbehov i företaget. Företaget befinner sig 

i en speciell situation då dess ekonomiska styrka ter sig som ett företag i uppstartsfasen 

samtidigt som organisationens omfattning fortfarande liknar ett företag i tillväxtfasen. Det blir 

således svårt att placera företaget i en specifik tillväxtfas. Här kan vi se hur modellen inte är 

tillräckligt flexibel för att smidigt kunna placera in företaget i en specifik fas. Vi väljer att 

placera in företag 3 i fas 2 av tillväxtmodellen då finansieringen av verksamheten är deras 

största fokus i dagsläget. 
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En kris som existerar för företag som befinner sig i fas 2 och uppåt i Scott och Bruce (1987) 

tillväxtmodell är overtrading. Företag 3 har redan upplevt konsekvenserna av vad som sker 

när de utsätts för denna kris. Deras brist på checkkredit gör även att de i dagsläget befinner sig 

nära att hamna i samma fälla igen. För att undvika detta så instämmer vi med respondent 4 att 

de bör få in någon form av finansiär i företaget, bank eller från näringslivet.  

 

De förändringar som har utförts i planeringspraktikerna hos företag 3 har skett efter att 

respondenten återkom till arbetet efter sin sjukskrivning och företagets ekonomiska 

utveckling var negativ. Den negativa tillväxten skapade mer direkta konsekvenser och 

behovet av planeringar blir tydligare i denna situation än när det går bra för ett företag. 

 

Företag 3 har implementerat en budget i samband med att respondent 4 kom tillbaka till 

företaget efter krisen. Enligt respondent 4 kräver deras nuvarande situation att de upprättar en 

budget. En budget är ett bra sätt för ett företag att få en överblick av deras verksamhet för att 

möjliggöra en koordinering av de aktiviteter som skall utföras under det kommande året 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Vi håller med respondenten att budgeten är en bra 

planeringspraktik för dem att använda för att skapa en överblick av deras finansiella 

åtaganden och möjligheter. De har för avsikt att fortsätta använda budgeten efter att de tagit 

sig ur krisen enligt respondenten. Budgeten upprättas av respondent 4 då hen har bäst koll på 

situationen i företaget. För tillfället används inte budgeten aktivt mer än att jämföra resultat 

och balans vid månadsslut men planen är att budgetuppföljningen ska bli mer noggrann i 

framtiden.  

 

Viss delegering och ansvarsfördelning av de administrativa uppgifterna har införts då 

respondenten själv insett att mer fokus behöver läggas på ett mer överblickande perspektiv av 

företaget. Respondent 4 berättar samtidigt att hen blivit bättre på att delegera arbetsuppgifter 

till skillnad från tidigare när han gjorde i princip allt administrativt arbete själv. Respondent 4 

medger att hen borde vara mer VD än medarbetare: ”Det är roligt men jag skulle behöva 

jobba på att hitta mer affärer hit. Jag skulle behöva vara mer nätverkande än jag är och 

jobba uppifrån och ner men nu har inte situationen tillåtit det riktigt.” Ökad delegering och 

tydligare ansvarsfördelning är avgörande för företag som växt kraftigt då en ensam person 

inte kan hålla koll på alla delar av verksamheten samtidigt (Scott & Bruce, 1987). 

Ansvarsfördelning är inte nedskriven och är därmed väldigt informell. Ansvarsfördelningen 

har hittills skett på grund att det ska vara lika mellan de chefer som är anställda i företaget. 

Respondent 4 önskar ändra fördelningen och dela upp ansvaret kopplat till deras unika 

kompetens och förmåga.  

 

4.4.1 Företag 4 

 

Företag 4 bedriver partihandel med färskvaror till restauranger, hotell och kommunala 

verksamheter inom framförallt västra Götaland och Värmland med omnejd. Förutom 

försäljningen till företag har de även en mindre butikslokal som står för någon enstaka procent 

av försäljningen där de säljer till privatpersoner men även fungerar som ett showroom till 
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deras företagskunder. Intervjun utfördes med VD som även var delägare i företaget 

tillsammans med sin fru och två barn som alla äger 25 procent av företaget samt arbetar aktivt 

i det. I företaget arbetar det i dagsläget 55 personer. VD benämns respondent 5 och har en 

akademisk bakgrund inom ekonomi. Nuvarande ägare och VD köpte företaget av sina 

föräldrar för 4-5 år sedan och upprättade i samband med det en 10 års prognos över hur hen 

önskade öka företagets omsättning. I den prognosen önskade de att ha en tillväxt på 50 

procent på deras omsättning varje år tills företaget uppnått en önskvärd storlek enligt 

respondent 5. De har lyckats uppnå detta de flesta åren eller varit nära men medgav att de 

kanske fick sänkas så småningom nu när de blivit stora siffror. Tidigare ägare var nöjda med 

att vara en liten lokal aktör enligt respondenten och de växte därför inte nämnvärt innan hen 

övertog verksamheten. Walker och Brown (2004) menar att det är vanligt i småföretag att ha 

andra mål än tillväxt. Företag 4 arbetar mycket med lokala producenter som de tillsammans 

tar fram nya produkter med.  

 

Respondent 5 medger att de tidigare har varit undermåliga på att skriva ner planeringar på 

papper men att de blivit bättre på det i samband med att företaget växt och ökat i komplexitet. 

Deras strategiska plan är inte nedskriven i något dokument men är ändå något som 

medarbetarna vet om och arbetar efter. Respondent 5 menar att strategin är välkänd bland de 

anställda: ”Ja det är den definitivt, det (störst) blir man ju inte om inte personalen är med på 

det. Utan de som plockar måste bry sig, de som kör ut måste bry sig det måste vara en röd 

tråd genom hela företaget det är viktigt.” Strategin innehöll mål som både var kopplade till 

budget och var separerade från den, dessa mål var att öka omsättningen samt bli ledande 

partihandel i Sverige i deras bransch. Upton et al., (2001) skriver i deras studie att 

snabbväxande familjeföretag delar med sig av sin strategi till anställda i större utsträckning. 

Författarna uttryckte också att dessa snabbväxande familjeföretag knöt deras planer till 

faktiska resultat då det gav extra utrymme att påverka ledningsbeslut. Både dessa förekom i 

företag 4 vilket vi anser har haft en positiv effekt på deras tillväxt. Den främsta anledningen 

till att detta företag upprättade så formella och effektiva planeringar kopplar vi till 

respondentens ekonomiska utbildning. Genom utbildningen har respondent 5 troligen 

utvecklat förståelsen och kopplingen mellan planeringar och tillväxtmöjligheterna.  

 

De har expanderat kraftigt både omsättningsmässigt och geografiskt och har förvärvat 3 

mindre företag hittills med omsättning mellan 5-20 miljoner SEK. Förvärven har oftast varit 

av företag som uppvisar en god bruttovinst men som av olika anledningar inte är lönsamma. 

Förvärven har haft en stark bidragande faktor till att företag 4 har lyckats hålla en så hög 

tillväxt flera år i rad. Förvärven har till större del bekostats med den intjänade vinsten i 

företaget vilket har medfört vissa svårigheter att få likviditeten att gå ihop. De har som mål att 

aldrig vara belånade över 50 procent vilket de inte heller varit. Vid frågan om de har en plan 

över deras likvida situation svarar respondent 5: ”Nej jag har ingen likviditetsplan, eftersom 

vi växer så mycket så tär det alltid på likviditeten men jag har ju resultatet med mig. Hittills 

har jag ju nästan varit självförsörjande och så har jag en bank som ställer upp när det har 

krisat. Det är klart att jag håller koll på likviditeten men jag har ingen plan så sett.” Att de 

inte har utvecklat en plan över hur de ska jobba med deras likviditet när de har investeringar 

uppemot 30 miljoner vissa år, enligt respondentens utsago, är förvånande. Deras bank som 
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ställer upp vid behov leder till att de inte påverkas något nämnvärt om likviditeten blir dålig 

under en investering. Detta tar bort delar av incitamentet att implementera en plan över 

likviditeten och är mest troligen den främsta anledningen till att någon likviditetsplan inte 

upprättats.  

 

Vid uppköp av andra verksamheter utför de inga investeringskalkyler eller 

lönsamhetsanalyser utan respondent 5 körde på sin magkänsla. Varför hen arbetar med 

magkänsla vid så stora investeringar är förvånande. Tidigare investeringar har varit 

lyckosamma varför respondenten kanske inte finner någon anledning att upprätta vare sig 

investeringskalkyl eller lönsamhetsanalys och att kostnaden överskrider nyttan. De köpte 

nyligen upp ett litet företag med en omsättning på 5 miljoner som första månaden under deras 

ägo sålde för 1 miljon. De arbetade nära med bruttovinsten för att säkerhetsställa att 

försäljningen även var lönsam. För att undvika att en investering försämrar deras lönsamhet 

uppmuntrar vi dem att utveckla deras planeringar kring investeringar.  

 

Respondent 5 började upprätta en budget i företaget i samband med att denne köpte ut sina 

föräldrar ur verksamheten. Hen besitter akademisk bakgrund inom ekonomi och upprättar 

således budgeten själv. Ur budgeten skapar hen även försäljningsmål som de arbetar efter 

dagligen under årets gång. Förutom budgeten arbetar de mycket med bruttovinsten för att 

säkerhetsställa att de går med vinst på det de säljer. Respondenten hade ett uttalat mål på att 

bruttovinsten skall ligga över 30 procent och hade genom detta kunnat delegera ut ansvaret 

för prissättningen till försäljningsavdelningen. Respondent 5 gick enbart in i deras arbete när 

bruttovinsten låg under målet och meddelade då vilka kunder de var tvungna att höja priserna 

på eller släppa som kunder. Genom att hålla bruttovinsten som måttstock hade de god uppsikt 

över deras intäkter och kostnader relaterat till deras huvudverksamhet. Förutom kostnader för 

försäljningen hade de även någorlunda kontroll på kostnader av stödaktiviteter som 

emballage, telefoni och drivmedel. Detta kontrollerades inte i samma utsträckning men de var 

medvetna om sina kostnader och försökte hålla dem låga. Att sätta deras bruttovinst i centrum 

som respondent 5 har gjort tror vi har bidragit till att anställda lättare förstår hur deras arbete 

påverkar företagets resultat. Detta är såldes ett bra fokus i en grossisthandlare enligt vad vi 

kunnat se. Anställda i företaget kan när som helst se hur de ligger till gentemot budgeterad 

försäljning samt vad bruttovinsten ligger på.  

 

Företag 4 saknade en nedskriven plan för ansvarsfördelning men hade en platt organisation 

med få underchefer. Tre av chefspositionerna på företag 4 innehades av barn och av en 

svärson till respondent 5. Cheferna hade ett tydligt avgränsat ansvarsområde som t.ex. 

transport, lagret, marknad och plock. Respondent 5 menade att företaget i dagsläget kan 

fungera på den nivån de ligger utan att hen behöver befinna sig på arbetet. De får därmed ha 

ansetts lyckats bra med ansvarsfördelningen och uppställningen av olika mål så att anställda 

vet hur de ska jobba för att fullfölja strategin med företaget. Trots en avsaknad av formell 

ansvarsfördelning har respondenten lyckats med att delegera ut det mesta ansvaret så att 

företaget är självgående. Det tyder på att denne är villig att släppa kontrollen av viktiga delar i 

företaget. Mintzberg (1994) menar att familjeföretag ofta undviker planering för att behålla 

strategiskt viktig information inom familjen.  
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4.4.2 Tillväxt och förändringar i planeringspraktiker 

 

Företag 4 befinner sig i en planerad period av kraftiga expansioner och uppköp av andra 

företag vilket gör att vi placerar dem i fas 4 i tillväxtmodellen. De har även lyckats bra med 

den decentralisering och formella bokföringspraktiker som efterfrågas här enligt Scott och 

Bruces (1987) tillväxtmodell. Förutom att de har blivit bättre på att dokumentera sina 

planeringar när de har växt har de inte utfört några förändringar i deras planeringspraktiker 

under tillväxtperioden. Detta anser vi beror på att nuvarande VD utförde förändringar i deras 

planeringar i samband med att hen övertog verksamheten. Dessa förändringar är budgeten, 

försäljningsbudgeten, kontrollen av bruttovinsten, långsiktiga prognosen över 

omsättningsökningen samt en förändring av deras strategi. Dessa förändringar får anses ligga 

till grund för den kraftiga tillväxt som de har genomgått. Framförallt deras nya strategi då 

VDs föräldrar var nöjda med att vara en lokal aktör och inte önskade att växa nämnvärt. 

Tillväxt i ett företag sker inte om inte specifika steg för att uppnå tillväxten tas (Ward, 1988). 

Detta syns tydligt i företag 4 som började växa i samband med att VD implementerade en 

strategi för hur de skulle växa.  

  

Vid frågan om deras planeringar förändras när de upplever tillväxt svarade respondent 5 att 

hen inte trodde det. Vi har i analysen även kunnat bekräfta att några särskilda förändringar 

inte utfördes i företaget. Alla förändringar som skedde i deras planeringspraktiker skedde i 

samband med att nuvarande VD övertog verksamheten. De planeringspraktiker som 

implementerades då har varit tillräckligt omfattande för att företaget skall kunna avgöra om de 

arbetar mot sin valda strategi. Genom att implementera dessa planeringar och skapa en tydlig 

långsiktig plan på hur de önskar att deras tillväxt ska se ut samt hur den ska uppnås har de inte 

behövt implementera fler planeringspraktiker då de täcker deras informationsbehov.  

 

Tillväxtmodellen som Scott och Bruce (1987) tagit fram påpekar att i detta stadie av tillväxten 

så är det önskvärt att utveckla produkter med kundens intresse i fokus. Företag 4 nämnde 

under intervjun att de arbetade nära producenterna för att påverka produktutbudet och att de 

hade mycket ekologiskt och kravprodukter. Dessa produkter var något som respondenten 

menade att kunderna efterfrågade. Respondenten menade att hen hade kundens önskan i fokus 

när denne valde nya produkter att lansera. Det var även ett sätt att urskilja sig från 

konkurrenterna då, enligt respondents 5 utsago, arbetade de mycket mer med import av varor 

än vad företag 4 gjorde. Varför de valt att fokusera så mycket på det ekologiska kan ha att 

göra med att när respondent 5 tog över företaget hade de god kontakt med deras producenter 

och kunde därigenom efterfråga dessa produkter. Respondenten kan även ha insett när denne 

övertog verksamheten att det fanns stor tillväxtpotential i ekologiska produkter. Respondenten 

påpekade också att de önskade bli bäst i Sverige i deras bransch. För att bli bäst i en bransch 

bör de erbjuda de bästa produkterna. Upton et al., (2001) fann i deras studie att snabbväxande 

familjeföretag fokuserade på en strategi där kvaliteten var högre än konkurrenternas. Detta 

stämmer väl överens med den bild av företags 4 strategi vi funnit under vår empiriinsamling. 

Vi bedömer att de hanterar krisen på ett effektivt och bra sätt. 
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Vi anser att när företaget slutar med deras kraftiga expansionsfas kommer de upp till fas 5 i 

tillväxtmodellen och slutar därmed vara ett litet företag enligt Scott och Bruce (1987). Att inte 

fler planeringspraktiker implementerats under deras tillväxtperiod beror på att de redan täcker 

deras informationsbehov med nuvarande planeringspraktiker. När ett företag blir så stort 

enligt modellen efterfrågas externa chefer. Företag 4 har inte anlitat någon extern chef utan 

det är ägarfamiljen som tar alla strategiska beslut. Vi kan inte påvisa att de har ett behov av 

externa chefer i dagsläget då verksamheten drivs bra.  

 

4.5.1 Företag 5 

 

Företag 5 startades på 40-talet av nuvarande ägares föräldrar och bedriver demontering av 

bilar. De har 33 anställda och demonterar upp till 3500 bilar per år och är därmed en av 

Sveriges största aktörer inom bildemonteringen. Deras huvudsakliga leverantör av skadade 

bilar är försäkringsbolag som de har avtal med. De säljer sedan delarna i bilarna vidare till 

verkstäder. Den största delen av lönsamheten återfinns i reservdelar till dyrare bilar. I bolaget 

fanns det två syskon som var lika delägare. Intervjun utfördes med ett av syskonen som var 

VD i företaget. Intervjuobjektet benämns framöver som respondent 6. För tre år sedan 

påbörjade företaget en utbildning av sin administrativa personal och erhöll i samband med 

detta en ledningscertifiering. Att de valde att gå utbildningar har haft positiva effekter på 

framförallt formaliteten i deras upprättade planeringar. Anledningen bakom 

ledningscertifieringen var att ägaren önskade få bättre kontroll på företaget och arbeta mer 

med strategiska frågor.  

 

Företag 5 upplevde vissa svårigheter i början av 90-talet då de tappade flera avtal med 

försäkringsbolag. De hade låg omsättning och det fanns planer på att lägga ner verksamheten. 

Barnen till grundarna som arbetade i bolaget under denna period ville däremot satsa och 

lyckades köpa lös marken de har verksamheten på som var det första startskottet på den 

tillväxt de upplever idag menar respondent 6. Allteftersom så lyckades de teckna nya avtal 

med försäkringsbolag och har växt stadigt sedan dess vilket har föranlett att de har varit 

tvungna att bygga ut delar av verkstaden. Respondent 6 uttrycker: ”vi har varit en 

bygganläggning i nästan 20 år.” Sedan 2005 har de haft god tillväxt och har under denna 

period tredubblat deras omsättning. De har ett uppställt tillväxtmål på 15 procent och de har 

inga planer på att sluta växa inom snar framtid då respondent 6 menar att: ”Nej, ett företag 

kan inte sluta växa det är våran inställning, måste expandera. Det är våran inställning.” De 

önskade att tillväxten till viss del skulle ske med uppköp av andra företag i framtiden. Deras 

strategi om att växa en viss procent dokumenterades i samband med ledningsutbildningarna 

men var, enligt respondent 6 densamma innan. De delade inte strategidokumentet med de 

anställda i företaget men de var medvetna om ägarnas önskemål att växa.  

 

Deras plan gällande kassalikviditet är motstridig. Respondent 6 nämner att de har en 

procentsats de jobbar mot i enlighet med ett dokument med VD-instruktioner. Samtidigt 

svarar respondent 6 på frågan om de önskar att hålla kassalikviditeten låg att: ” Nej vi tycker 
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snarare att vi försöker ha så att vi kan göra en affär om det dyker upp något företag som vi 

kan köpa eller sådär, det finns alltid sådana planer.” Att de önskar behålla likviditeten hög 

och gå emot vad VD-instruktionerna anger beror på att de inte vill finansiera deras tillväxt 

med belånade medel. Att bekosta all tillväxt med intjänade medel kan ha en negativ påverkan 

på deras tillväxtmöjligheter.  

 

Ward (1988) skriver i sin studie att när familjeföretag bestämmer deras strategi bör de 

samtidigt bestämma hur stor del av verksamheten de är villiga att belåna. Anledningen till 

detta är att hjälpa ett företag att nå deras strategiska potential. Att finansiera tillväxten med 

intjänade medel är enligt Ward att underminera deras strategiska potential. Företag 5 befinner 

sig därför en bit under deras strategiska potential. Genom att vara villiga att belåna deras 

expansioner till viss del skulle tillåta dem att välja aggressivare tillväxtplaner. Detta kan i sig 

leda till att de växer snabbare vilket var i samklang med respondentens strategi med 

verksamheten. Trots företag 5 kraftiga fokus på att fortsätta växa så har de enligt teorin 

kraftigt hämnat deras tillväxtmöjligheter genom att inte använda lånat kapital. Att respondent 

6 är villiga att senarelägga tillväxten för fortsatt kontroll av verksamheten bedömer vi vara en 

balansgång där respondenten valde kontroll istället för ökade tillväxtmöjligheter. 

 

År 2010 startade de även en sidoverksamhet i Falkenberg tillsammans med ett annat bolag för 

att säkra ett avtal med ett försäkringsbolag. De har genom denna expansion utökat deras 

geografiska område samt inlett ett långsiktigt samarbete med en konkurrent. Detta bolag 

användes idag mycket till att testa olika system och idéer som de sedan kunde överföra till 

deras verksamhet om de visade god effekt. Ett sådant verktyg är ”Visma Analytics” som de 

använt i deras dotterföretag för att bl.a. kontrollera kostnader. Deras upplevelse med detta 

program har varit bra och de ska under årets gång även börja använda det i moderbolaget för 

ökad kostnadskontroll. I dagsläget utför de kostnadskontroll genom att undersöka siffror i 

bokföringen men som respondent 6 medger: ”det finns siffror så att man blir gråhårig.” Att 

använda deras dotterföretag som en provstation för olika planeringspraktiker och andra 

utvecklingar av verksamheten finner vi positivt. Att utöka deras kostnadskontroll till ett 

formellt system finner vi även positivt då det efterfrågas av företag som blir större enligt Scott 

och Bruce (1987) tillväxtmodell. Att testa saker i deras dotterföretag innebär en säkerhet för 

dem men innebär också att det blir en fördröjning från det att de får en idé tills att den 

implementeras i deras moderföretag. Om de ska fortsätta använda dotterföretag för att testa 

olika saker bör de beakta denna fördröjning.   

 

Företag 5 har ökat sin dokumentation och formalitet i deras planeringar avsevärt under deras 

tillväxtperiod, mer än något annat företag i vår studie. Detta bedömer vi är till följd av de 

ledningsutbildningar och den ledningscertifiering de har erhållit som, enligt respondent 6 har 

gett dem kunskap om hur viktigt det är med dokumentation. Respondent 6 uttrycker att 

planeringar är ”a och o” i ett företag. Varför detta företag genomgick ledningsutbildningar 

kan höra ihop med att respondent 6 själv medger att hen besitter en låg utbildningsnivå. 

Samuelsson et al., (2016) yttrar att familjeföretag bör anlita externa parter när de saknar 

kunskapen om hur formella planeringar upprättas. Vi kan här visa att utbildning av nuvarande 

ägare har god effekt på upprättandet av formella planeringar i ett familjeföretag. Garcia Pérez 
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de Lema och Duréndez (2007) skriver i deras studie att ledningsutbildningar för ägarfamiljen 

är en av de viktigaste metoderna för att försäkra sig om långsiktig framgång i familjeföretag. 

Vad som är effektivast är svårt att säga då externa chefer saknar samma engagemang för ett 

familjeföretag som en ägarfamilj (Scott & Bruce, 1987). Eftersom respondenten och dennes 

syskon har varit med och byggt upp företaget är det förståeligt att de inte vill överlåta ansvaret 

över företaget till någon annan.  

 

Företag 5 var aktiva i en sådan bransch att de påverkades kraftigt av politiska beslut. En viss 

orolighet uppdagades under intervjun kring om försäljningen av skadade bilar från 

försäkringsbolag skulle börja ske på auktion som det har gjorts i delar av Europa enligt 

respondenten. Detta skulle leda till att priserna på bilarna höjdes och deras framtida 

tillväxtmöjligheter begränsas. De var även oroliga över den procentsats av bilen som måste 

återföras enligt lag plötsligt skulle krävas av lagen. De var i dagsläget uppe i 92 procent men 

lagen kräver 95 procent. Det är ingen bildemonteringsfirma i Sverige som uppfyller detta 

lagkrav i dagsläget enligt respondent 6 men hen menade att om regeringen skulle börja kräva 

det måste de ske förändringar i hur de tar hand om bilarna. Den största svårigheten i samband 

med detta är att nya bilar innehåller så mycket plast och det saknas en infrastruktur för att ta 

hand om det då plasten har begränsat värde. De har förberett sig för detta genom att vara på 

mässor och tittat på hur de löst detta med tillhandahållandet av plast i Europa. De var inte 

nöjda med någon av lösningarna de funnit men fortsatte att leta vidare. De påvisar här god 

framförhållning och planerar inför en händelse som de inte vet när i tiden den kommer 

inträffa.  

 

4.5.2 Tillväxt och förändringar i planeringspraktiker 

 

Företag 5 har uppvisat en god stabil tillväxt det senaste decenniet och har även expanderat i 

ett dotterföretag för att öka deras kapacitet samt öka verksamhetens geografiska bredd. I Scott 

och Bruce (1987) tillväxtmodell på fas 4 efterfrågas decentralisering, reguljära 

ledningsrapporter, budgetering och formalisering av administrativa funktioner. Allt detta 

återfinns i företag 5 varför vi valt att placera dem i detta stadie av tillväxtmodellen. De önskar 

att fortsätta växa med sina 15 procent per år och de diskuterar i ledningsgruppen tillsammans 

hur de ska hantera olika problem som uppstår som kan hindra deras tillväxtmöjligheter. I 

ledningsgruppen ingår förutom de två ägarna tre andra chefer som ansvarade över olika delar 

av verksamheten. De har genom ett mer formellt arbete med ledningsgruppen lyckats delegera 

ut delar av ansvaret i företaget till andra parter utanför familjen.  

 

En kris i fas fyra av Scott och Bruce (1987) tillväxtmodell är att decentraliseringen och 

ägarens nya arbetsroll som innebär att denna kommer långt bort från den operativa 

verksamheten och istället får en ny roll som planerare och övervakare. Detta ska enligt 

modellen ofta vara emot ägarens natur vilket gör omställningsprocessen svår i många fall. Vi 

tycker att respondent 6 har åtagit sig sin nya chefsroll på ett bra sätt. Denne arbetar inte längre 

i verkstaden utan har bara administrativa uppgifter och efter att de erhöll deras 

ledningscertifiering verkar det som denne har skaffat sig god förståelse varför detta arbete är 
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så viktigt. Vi tror att anledningen till att respondent 6 lyckats så bra med att byta roll är just de 

ledningsutbildningarna de har genomgått. 

 

I sitt arbete med decentralisering har företag 5 även börjat arbeta mer strategiska beslut i deras 

ledningsgrupp och styrelse. Bägge dessa grupper innehar medlemmar utanför familjen och 

styrelsen innehar två externa parter som inte arbetar alls i företaget. Samuelsson et al., (2016) 

menar att familjeföretag som saknar förmågan att upprätta formella planeringar bör i större 

utsträckning ta in kompetenser utanför familjen i företaget. Externa styrelsemedlemmar i ett 

familjeföretag har visat sig kunna bidra med flera olika former av expertis, bland annat inom 

ekonomistyrning (Garcia Pérez de Lema & Duréndez, 2007). Vi har inte undersökt vilken 

kunskap de externa parterna inbringade till företaget men vi utgår från att de valde att ta in 

externa parter i företagets beslutsprocess av en anledning. Om det beror på den kunskap dessa 

individer besitter kan vi inte svara på. Det är dock möjligt då respondent 6 nämnde flera 

gånger hur styrelsen var med vid beslutsfattandet och de har ingen anledning att ge dem 

möjligheten att påverka om de inte skulle ha positiv påverkan på företaget. Företag 6 uppvisar 

tendenser till att föredra avskildhet i enlighet med vad (Gallo et al., 2004) säger om 

familjeföretag eftersom de inte önskar belåna sig själva. Varför de är villiga att gå emot detta 

och delge känslig information till utomstående parter samt vad som gav dem idén är 

intressant. Vi tror att det är ledningsutbildningen som ligger till grund för detta arbete och inte 

tillväxten då vi inte upptäckt detta hos något annat företag. 

 

Under deras tillväxtperiod har de utfört flera förändringar i deras planeringspraktiker, 

framförallt i graden av formalitet samt hur de upprättas och används. Få nya praktiker har 

implementerats och den främsta är deras budget de började använda för tre år sedan. Den 

upprättades av den anledningen att respondent 6 kände att verksamheten blivit för stor och 

komplex och önskade ett sätt att få bättre överblick över företaget.  

  

I och med deras arbete med ledningsutbildningar erhöll de även en ledningscertifiering. Vi har 

inte tagit reda på om upprättandet av en budget och formalisering av deras planeringspraktiker 

var ett krav för att erhålla certifieringen. I sådana fall är det utbildningen och inte tillväxten 

som har varit den slutgiltiga anledningen till deras förändringar i planeringar. Respondent 6 

nämnde dock företagets storlek och den ökade komplexiteten som anledningar bakom 

implementeringen av budgeten. Med det som bakgrund tolkar vi det som att tillväxten var 

anledningen till att ledningsutbildningarna påbörjades som sedan ledde till implementering av 

en budget.  

 

Fem gånger om året hade de styrelsemöten där de bland annat kollade på budgeten och hur de 

låg till gentemot den och om det var dags att ”bromsa eller gasa” som respondent 6 uttryckte 

sig. Deras arbete med styrelse har haft andra positiva effekter på deras företag. De har med 

hjälp av styrelsen utfört ett effektiviseringsarbete vilket har föranlett att kunnat dra ner antalet 

anställda från 39 till 33 utan att behöva dra ner på antalet bilar de tar hand om. Styrelsen har 

därmed haft flera positiva effekter på driften av företaget. Att dela med sig av strategisk 

information till utomstående parter har därmed varit en god upplevelse för företag 5.  
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Deras rutiner för att dela med sig av planeringar till anställda har förbättrats då de genom 

ledningsutbildningarna har förstått att de måste förankra sina beslut i hela verksamheten. Hela 

företaget träffas några gånger per år där ledarna delger anställda med information om 

företaget framtid. De arbetade även med att förtydliga för anställda hur deras jobb påverkade 

företagets resultat. Detta skedde genom ett arbete att i större utsträckning belöna anställda 

som gör ett bra jobb. De har därför påbörjat ett byte av fack för att kunna använda sig av 

prestationsbaserad lön samt upprättat bonusmål som de anställda jobbar mot. Om de anställda 

uppnår ett mål blir de belönade monetärt. Bonusmålen är kopplade till försäljningsmål, 

kostnader i verkstaden, lagerhållningskostnader samt kvalitetsmål. Genom att använda sig av 

dessa mål vet de anställda om vad som är viktigast med deras jobb. Detta också utan att 

respondent 6 behöver befinna sig på plats i verkstaden. Det är därigenom ett bra sätt att närma 

sig den decentralisering som efterfrågas i fas 4 av tillväxtmodellen (Bruce & Scott, 1987). 

De mål som de valde att ställa upp kan knytas till deras strategi, de önskade även att målen 

skulle starta ett kostnadsreduceringstänk i företaget. Om detta skedde har vi inte tagit reda på 

då vi inte utfört intervjuer med några anställda.   

 

4.6.1 Företag 6 

 

Företag 6 bedriver en begravningsbyrå vilket enligt respondentens utsago, är aktiva i en 

bransch med begränsade tillväxtmöjligheter. Företaget drivs i nuläget i grundarens hem på 

nedervåningen men i och med att denne börjar närma sig pensionsålder har de köpt en 

fastighet som de ska förflytta verksamheten till i höst. Företaget drivs idag till största del av 

ett barn till grundaren, men har hjälp av grundaren och dennes partner som båda har jobbat 

länge inom företaget. Förutom dessa tre anställda kan de vid behov ringa in en före detta 

anställd som är pensionerad men som ställer upp när det behövs. Grundaren och dennes barn 

är lika delägare av firman. Intervjun utfördes med barnet till grundaren som är den 

huvudsakliga ansvarstagaren i bolaget och benämns hädanefter respondent 7.  

 

Respondent 7 finner planeringar viktigt i ett företag för att kunna ha insyn i deras verksamhet. 

De var flitiga på att dokumentera sina planeringar och skrev ner allt enligt respondent 7 då 

denne medgav att hen inte litade på sitt minne och därför önskade ha allt på papper och gärna 

i datorn också. De delar all planering fritt mellan anställda i företaget. Detta får dock anses 

föga förvånande med tanke på det låga antalet anställda samt den nära personliga relationen 

mellan delaktiga parter.  

 

Tillväxt har inte varit prioriterat i företaget och respondent 7 uttryckte en önskan om driva 

företaget så att hen behöll kontrollen av företaget och samtidigt kunde försörja sig: ” Jag vill 

inte växa sådär. Jag vill ha att göra och vara delaktig. Jag vill vara jordnära med kunder och 

så. Jag vill inte att det blir för stort. Jag vill gärna ha det så här så att det går runt liksom.” 

Företag 6 arbetar nära sin revisor och de tog hjälp av deras revisor vid flertalet olika 

situationer. Vi upptäckte att företagets revisor hjälpte dem med bl.a. utdelningsmöjligheter, 

viss kostnadskontroll vid bokslutet, upprättandet av budget, upprättande av årsbokslut, 

upprättandet av dokument för ansvarsfördelningen samt hjälp med deras kassalikviditet. 
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Samuelsson et al., (2016) menar att familjeföretag bör ta in kunskaper externt när de saknas i 

ett företag. Detta är något som vi tydligt kan se i företag 6 då de saknar formell utbildning i 

ekonomi och erhåller därför denna tjänst utifrån. Det är ett positivt tecken på delegering av 

ansvar till medlemmar utanför familjen som Scott och Bruce (1987) tillväxtmodell efterfrågar.  

Ägarna till företag 6 har ett tänk som fokuserar på service till kunderna och vill därför 

fokusera deras arbete på begravningsarbetet och deras kunder och överlåter planeringar till 

deras revisor då de saknar kunskapen. Varför företag 6 är det enda företaget i vår studie som 

arbetar så nära deras revisor anser vi beror på att de är just deras storlek och bristen på 

möjligheter att anställa en ekonomiansvarig.  

 

Vid frågan om de upprättade en budget i företaget svarade respondent 7 att: ”Alltid. Ja det 

måste man ha. Rätt som det är händer det något med bilen eller vad som helst så det måste 

finnas en budget. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är samma med privatekonomin, att det 

måste finnas en budget.” Även om respondentens fokus ligger på den operativa verksamheten 

önskar hen ändå god överblick över företagets möjligheter och farhågor. De använder sig av 

få andra planeringar och budgeten verkar täcka deras informationsbehov. Anledningar till att 

deras informationsbehov är så lågt kopplar vi till deras företagsstorlek, struktur och bransch. 

Respondent 7 nämner under intervjun att planeringar är viktiga för att driva ett företag ändå så 

använder de själva få planeringar. Att respondenten svarade ja på vår fråga trots deras få 

planeringspraktiker kan bero på att den visste vilket svar vi önskade och därför gav oss det.  

Att de valt att upprätta en budget under så många år som grund för deras planering kan det 

finnas flera anledningar till. Då de inte önskar utföra några generella förändringar av deras 

verksamhet kan det tänkas sig att en budget ger dem den översikt över verksamheten de 

önskar och därför inte känner något behov att upprätta fler planeringar. Denna tolkning 

stämmer överens med det svar respondent 7 lämnade om budgeten då hen önskade en 

överblick om någonting oväntat skulle ske.  

 

De utförde begränsade kostnadskontroller och lönsamhetsanalyser. Dessa utfördes framförallt 

vid bokslutet där deras revisor var närvarande och de kollade på de viktigaste posterna och 

deras utveckling. De är en allmänt ganska investeringsfattig verksamhet varför de inte har så 

stort behov av att kontrollera kostnader. De bedriver ingen egen försäljning av produkter utan 

är ett tjänsteföretag. De har kontrakt med tillverkare av kistor, gravstenar, minneskort och 

dylikt och erbjuder deras produkter. De har därför begränsade möjligheter att påverka priserna 

på dessa produkter. Ett ökat arbete med kostnadskontroll kan därmed kosta mer än nyttan de 

kan erhålla trots att tillväxtmodellen specifikt efterfrågar ökad kostnadskontroll (Scott & 

Bruce, 1987). Detta tyder också på att modellen inte går att implementera rakt av i detta 

fallföretag. 

 

Angående likviditeten i företaget har de en nedskriven procentsats som deras revisor önskar 

att de håller men som de inte arbetar aktivt mot. Respondent 7 nämner att deras revisor 

tenderar att påpeka kassalikviditeten vid bokslutet. De önskar istället att hålla en god likviditet 

och vi har i boksluten sett att de har kring 300 procent i kassalikviditet. Att de önskar hålla en 

så god marginal kopplar vi till att respondent 7 vill ha en säkerhetsmarginal om t.ex. deras bil 

skulle gå sönder eller liknande. Att ha en så hög kassalikviditet har en negativ effekt på 
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lönsamheten då de pengar som ligger i kassan ej förräntas. De har få investeringar i 

verksamheten varför det kan vara svårt att hålla likviditeten på en jämn låg nivå.  

 

De har nyligen investerat i en ny lokal som de finansierade med lån från deras bank. 

Anledningen till lokalbytet är att verksamheten har bedrivits i grundarens hem som är på väg 

att pensionera sig och därför önskar få ut verksamheten ur hemmet. Innan lånet för denna 

lokal har de varit självfinansierade och respondent 7 medger att hen önskar behålla kontrollen 

av företaget inom ägarfamiljen. Att vilja behålla kontrollen av ett företag inom ägarfamiljen 

är en vanlig företeelse hos familjeföretag (Gallo et al., 2004). Respondent 7 medger att de inte 

upprättat någon kalkyl på vilka kostnader det kommer innebära för dem men de har funderat 

på att upprätta en kalkyl. Då ingen i företaget besitter någon ekonomisk utbildning saknar de 

troligen den kunskap som krävs för att upprätta en tillfredställande kalkyl. De borde därför 

göra samma som vid upprättandet av deras budget och ta hjälp av deras revisor för att i 

samråd med denne upprätta en investeringskalkyl. Ytterligare en anledning kan även vara att 

det inte krävs av dem, trots att expansionen är belånad av bank har ingen troligen utryckt en 

önskan om att en kalkyl bör upprättas då företaget redan uppvisar så god likviditet och 

lönsamhet. Mindre företag använder generellt sätt inte information som kommer från 

ekonomistyrning för beslutsfattande utan för at övertyga externa intressenter om att allt är bra 

i bolaget (López & Hiebl, 2014).  

 

Förutom att de hade kunderna i fokus uppdagade vi ingen strategi i företaget. De saknar också 

annan långsiktig planering. Familjeföretag använder sig generellt av färre formella långsiktiga 

planeringspraktiker än icke familjeägda företag (Samuelsson et al., 2016). Deras avsaknad av 

långsiktiga planeringar tyder på att de inte har några långsiktiga mål med vad de önskar uppnå 

med deras verksamhet.  

 

4.6.2 Tillväxt och förändringar i planeringspraktiker 

 

Företag 6 har upplevt en längre period av långsam stabil tillväxt. De har inga särskilda 

ambitioner på att växa utan respondent 7 önskar att behålla företaget litet så att denne kan 

arbeta med deras operativa verksamhet istället för att vara en administratör. Respondent 7 

beskriver deras situation som följande i branschen: ”Nej. Antingen ska man satsa på att ha ett 

par anställda. Annars får man satsa så stort. Att anställa och ha fem-sex, nej då är det bättre 

att ha det lite mindre. Jag vill hellre jobba i den här lilla skalan om det går. Jag vet ju andra 

som köper upp mindre byråer och blir så vansinnigt stora. Nej det har jag inga planer på alls. 

Nu är det många som säljer sina byråer när de går i pension. Det är generationsskifte 

överallt tycker jag. Jag har hellre två personer och så tar man in hjälp när man behöver. 

 

Deras unika bransch och brist på önskan om att växa ökar komplexiteten i att placera in 

företag 6 i tillväxtmodellen. Företag 6 har utan att behöva växa något nämnvärt lyckats 

upprätta en verksamhet som är vinstdrivande. Företag i de tidigare faserna av tillväxtmodellen 

uppvisar oftast dålig lönsamhet. Vi har trots detta valt att placera företag 6 i fas 3 av Scott och 

Bruce (1987) tillväxtmodell. Företag i detta stadie återinvesterar oftast större delen av vinsten 
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tillbaka i företaget för att hantera det ökade rörelsekapitalet. Då företag 6 växer så långsamt 

och kontrollerat har de inte behövt återinvestera så mycket tillbaka i verksamheten utan har 

kunnat åtnjuta god avkastning på deras verksamhet. Detta är en risk enligt Ward (1988) som 

menar att det är viktigt för familjeföretag att återinvestera sina vinster i företaget för att 

försäkra sig om att familjen kan erhålla god avkastning i framtiden av bolaget. Om 

investeringar inte sker i tillväxten kommer ett företag sakta att försvinna menar Ward. Vi 

uppmanar därmed respondent 7 att fundera över deras förhållningssätt till återinvesteringar av 

vinsten om de önskar att kunna försörja sig på verksamheten även i framtiden. Respondent 7 

nämner under intervjun att det kostar att växa så denne är medveten om behovet av 

återinvesteringar för att växa. Att de inte gör det i dagsläget får därmed anses bero på det 

faktum att de inte önskar växa och att de är medvetna om konsekvenserna av att inte 

återinvestera vinsten tillbaka i företaget.  

 

Företag 6 har upplevt få problem och kriser relaterat till deras tillväxt. Den viktigaste 

anledningen till detta är det faktum att deras tillväxt har skett långsamt. Den kris som känns 

mest relevant för företag 6 återfinns i fas 2 av modellen och berör det ökade 

informationsbehovet som tillväxten skapar (Scott & Bruce, 1987). Författarna menar att när 

ett företag växer bör de utveckla mer avancerade och formella planeringspraktiker och 

ekonomistyrning för att hantera informationsbehovet. Detta återfinns inte i företag 6 som inte 

har förändrat sina planeringar något nämnvärt under deras senaste tillväxtperiod. Vi kan 

däremot inte påvisa att detta är ett problem för företag 6. Det tyder på att tillväxtmodellen inte 

kan appliceras rakt av i detta företag.  

 

De har inte utfört några klara förändringar i deras användande av planeringspraktiker. Att inte 

några förändringar har skett anser vi beror på att deras tillväxt varit måttlig men framförallt 

deras brist på viljan att växa. Om de önskade att få företaget att växa skulle upprättandet av 

fler planeringspraktiker och en tydligare strategi kunna användas för att identifiera hur 

företaget kan växa (Upton et al., 2001). Då de inte önskar växa något nämnvärt kan det tänka 

sig att budgeten fyller deras informationsbehov i dagsläget.  

 

4.7 Jämförelse mellan företag som hade ett tillväxtmål och inte 
 

För att göra en jämförelse mellan företagen har vi valt att dela upp dem i två grupper med 

kriteriet att företagen ska ha en plan med stadig tillväxt som mål. Detta ger 

oss en fördelning som lyder: Grupp A, med plan över tillväxt, innefattar företag 1, 4 och 5. 

Grupp B, utan plan över tillväxt, innefattar företag 2, 3 och 6. Det första som går att anmärka 

på när man jämför grupp A och B är att företag som planerar och har som mål att växa också 

gör det på ett betydligt bättre och mer stabilt sätt än de som inte planerar. Om man ser från 

andra hållet så kan antagandet göras att företag som inte planerar för tillväxt inte heller 

spontant kommer att öka tillväxten. I grupp A beskrev alla respondenterna att målet med 

företaget var att växa och ta större marknadsandelar. I grupp B, främst företag 3 och 6, var 

inte den finansiella aspekten i företaget det huvudsakliga målet med verksamheten utan det 

var företaget i sig och känslan av att serva människor, vilket går i linje med Walker och 

Browns (2004) artikel angående vilka framgångsfaktorer som är viktiga för 
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småföretagare. Dessutom går det att se att, trots t.ex. investeringar i nya lokaler, att företagen i 

grupp B inte förändrat styrningen i verksamheten.  

 

I Scott och Bruce (1987) tillväxtmodell så är ett av de största problemen för växande företag 

att hantera det informationsflöde som nya planeringspraktiker och växande verksamhet 

skapar. För att hantera denna situation uppmanas företagen enligt tillväxtmodellen att 

delegera ut ansvar och uppgifter i större utsträckning. Vi kan se tendenser till att de företag i 

grupp A som hade ett utsatt tillväxtmål även har ökat deras delegering i större utsträckning. 

Respondenten från företag 4 hade enligt egen utsago delegerat ut så mycket ansvar att 

företaget kunde fortsätta på samma nivå även om VD var frånvarande. Även företag 5 har de 

upprättat bonusmål samt ett gedignare arbete med ledning och styrelse för att inte ta allt 

ansvar. Företag 3 däremot från grupp B gick nästan i konkurs i samband med att ägaren gick 

in i vägen och inte hade delegerat ut något ansvar till anställda. Vi anser därmed att vi kan 

påvisa att de företag som önskade växa tenderar att hantera en av de största kriserna relaterat 

till tillväxt på ett bättre sätt än företag som hade andra huvudsakliga mål med deras 

verksamhet.  

5 Slutsats 

Vi presenterar i detta avsnitt de slutsatser som kan dras utifrån teorin, empirin och analysen. 

Forskningsfrågorna kommer att ligga till grund för detta avsnitt som kommer användas för 

att besvara studiens syfte. Avsnittet avslutas med förslag på framtida forskning. 

 

Studiens forskningsfrågor presenterades i början av uppsatsen som: 

Hur påverkar tillväxt användningen och implementeringen av kort- och långsiktig formell 

planering i små familjeföretag i Skaraborg och är det någon skillnad i företags tillväxt 

beroende på om den är planerad eller inte? 

 

Vi har i denna studie försökt svara på frågan huruvida formella planeringspraktiker förändras 

vid tillväxt i små familjeföretag. Till att börja med kan vi konstatera att formella planeringar 

är ovanliga i den företagsgrupp vi har undersökt. Detta tydliggörs av det faktum att inget 

företag i studien använde sig av en aktivitetsbaserad budget och de flesta respondenter visste 

inte vad det var. Att förekomsten av formella planeringar är låg i familjeföretag har 

framkommit i tidigare studier (Samuelsson et al., 2016; Upton et al., 2001). Vi har i studien 

även funnit att det skett få förändringar i våra fallföretag i de 13 utvalda formella 

planeringspraktiker vi valt att studera, se figur 3. Detta trots att vissa företag i studien hade 

ökat deras omsättning och anställda flerfaldigt i deras senaste tillväxtperiod. Vi har därför inte 

kunnat identifiera någon korrelation mellan tillväxt och förändring i planeringspraktiker. 

Vårat urval är dock inte representativt för alla små familjeföretagare varför våra slutsatser bör 

bekräftas empiriskt i framtida studier. Små familjeföretag är inte en homogen grupp av 

företag. De är av allt att döma mycket olika i struktur, målsättning och styrning. Den största 

anledningen till denna skillnad är ägarens/vd:s inställning och förhållande till företaget. 

Förutom de förändringar som skedde i fallföretagens formella planeringar utförde de andra 

förändringar utanför detta ramverk relaterat till tillväxten. Detta var förändringar i bland annat 

deras organisationsstruktur och ökad delning av information. Dessa förändringar låg utanför 
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studiens originella omfång men valdes att presenteras för att bidra med en klarare bild av 

vilken information och planering som faktiskt används i små familjeföretag när de växer. 

Detta har bidragit till att studien i större utsträckning ökar den generella kunskapsnivån kring 

hur familjeföretag planerar deras verksamhet.  

 

Vi har i studien även bekräftat att utbildningsnivån inom ekonomi bland företagsledare i 

familjeföretag är låg. Endast en av respondenterna som var både ägare och företagsledare 

innehade  någon form av eftergymnasial utbildning. Företagsledare i familjeföretag som 

saknar kunskapen för att planera ombeds att antingen utbilda sig själva (Garcia Pérez de Lema 

& Duréndez, 2007) eller att anlita extern hjälp (Samuelsson et al., 2016). Vi bedömer att 

utbildning av ledare har mer effekt på implementering av formella planeringar än om en 

utomstående ekonomiansvarig anlitas. Hälften av våra fallföretag hade någon form av extern 

ekonomiansvarig och aldrig under intervjuerna nämnde någon att de upprättat någon 

planering eller gjort en förändring till följd av vad deras ekonomiansvarig sagt. De 

förändringar de utförde berodde på ägarens/VD:s personliga uppfattning om att en förändring 

är befogad. Ägarens inställning och kunskap om formella planering har därför en betydande 

effekt på hur planeringar implementeras och används i ett familjeföretag. Även om tillväxt 

skapar ett kraftigt informationsbehov som kan täckas med planeringar måste beslutsfattaren i 

företaget välja att implementera nya planeringspraktiker. Ökad utbildning och kunskapsnivå 

hos dessa individer är vitalt för att implementering av nya planeringspraktiker ska ske. Även 

om en extern ekonomiansvarig anställs kommer det troligtvis inte leda till några förändringar i 

planeringspraktikerna då ägaren måste förstå kopplingen mellan planeringspraktiken och den 

informationslucka de har. 

 

Familjeföretag uppmanas att planera inför sin tillväxt då stabil tillväxt endast sker om 

specifika steg för att uppnå det tas (Ward, 1988). I vår analys jämförde vi om det existerade 

några skillnader mellan familjeföretag som hade ett uttalat mål att växa och de som inte hade 

ett sådant mål i hur de hanterade kriser relaterat till tillväxten. Vi fann att familjeföretag som 

hade ett mål att växa skapade mer formella planeringar, rapporterade till anställda i större 

utsträckning samt utbildade ledningspersonal i frågor relaterat till ekonomistyrning och 

tillväxt i större utsträckning. Detta är aktiviteter som efterfrågas av Scott och Bruce (1987) i 

deras tillväxtmodell för att hantera kriser relaterat till växande företag och därmed uppnå 

stabil tillväxt. Fallföretag i vår studie som hade ett uttalat tillväxtmål har även upplevt 

långvarigare och stabilare tillväxt varför vi drar slutsatsen att planerad tillväxt är ett krav för 

långvarig stabil tillväxt i ett familjeföretag. 

 

 Framtida studier 

 

Vi har under studiens gång upptäckt flera intressanta utvecklingar som går att utföra inom 

detta område. Forskning kring planeringar i familjeföretag är ett område där forskningen är 

begränsad trots att familjeföretag är en viktig företagsgrupp för vårat näringsliv (Samuelsson 

et al., 2016). En intressant infallsvinkel som vi upptäckte under studiens gång då vi insåg hur 

stort område vi valt att undersöka är att utföra en mer djupgående fallstudie på ett företag. En 

sådan studie skulle bland annat kunna undersöka om de planeringar ett familjeföretag väljer 
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att implementera matchar det informationsbehov företaget har. De kan även undersöka hur 

implementeringsprocessen går till samt om de möter motstånd från anställda i företaget när de 

väljer att implementera dessa.  

 

Vi har inte avgränsat oss till någon bransch vid val av fallföretag varför framtida studier även 

skulle kunna undersöka familjeföretag i samma bransch för att identifiera om skillnaderna i 

användning av planeringspraktiker kvarstår. Framtida studier kan även studera om 

familjeföretag upplever skillnad i nytta av formella och informella planeringar. Studier bör 

också utföras utanför Skaraborgområdet för att resultaten ska få en ökad applicerbarhet på 

övriga familjeföretag. Studier kan också utföras i syfte att empiriskt bekräfta om det är sant att 

familjeföretag har mer att nyttja av att utbilda nuvarande ledare i företaget än att ta in extern 

kunskap. 
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Bilaga 1 

Individuella reflektioner 

 

Andreas Eriksson 

 

Examensarbetet är något jag har gått och funderat och oroat mig för i nästan tre års tid. Jag 

har ofta fått höra från folk runt omkring mig vilket tufft och krävande jobb det är att skriva en 

c-uppsats och jag får säga att mina farhågor har besannats. Det har varit tufft och i vissa 

stunder har det känts i princip hopplöst. Jag har insett att det ämne man tycker är mest 

intressant inte nödvändigtvis är det enklaste att skriva om.  

  

Kursen började intensivt då vi på en vecka skulle bestämma ämne och lämna in temaförslag 

på vad uppsatsen skulle handla om och det var lättare sagt än gjort. Efter mycket velande kom 

vi fram till ett ämne som behandlade redovisningskonsulter och agentkostnader, 

vilket verkade lämpligt och intressant att skriva om. Parallellt med examensarbetet så pågick 

metodkursen och den gav bra riktlinjer över hur arbetet skulle ta form. Dock så tyckte inte jag 

att kursen hjälpte särskilt mycket när det kom till själva uppsatsen utan den var mer hjälpsam 

när det kom till strukturen på arbetet. Det blev inte bättre av att vi ändrade vårt uppsatsämne 

ett antal gånger. Detta är dock något vi får tar på oss själva. När vi letade ämnen att skriva om 

så försökte vi i princip hitta på egna problemfrågor. När vi sedan tittade i litteraturen så var 

det ofta redan behandlat till stora delar vilket gjorde att vi fick börja om igen med 

problemformuleringen. Därefter letade vi i vetenskapliga artiklar efter framtida forskning men 

även dessa problemfrågor kändes ofta väl tidskrävande och över vår förmåga. Efter mycket 

diskuterande fram och tillbaka med vår handledare bestämde vi oss dock för att skriva 

om ekonomistyrning, närmare bestämt om förändring av planeringspraktiker i små 

familjeföretag. Mina förkunskaper angående ekonomistyrning bestod mestadels av de två 

kurser i ekonomistyrning jag haft men jag kan inte påstå att de var överdrivet goda. Jag hade 

föredragit att skriva om något som var relaterat till redovisning men kompromisser fick göras 

och ämnet som vi hade valt kändes överkomligt att göra ett bra arbete om.   

  

När ämnet väl var fastställt så låg vi ganska långt efter rent tidsmässigt och jag förstod att vi 

inte skulle hinna klart i tid. En viktig lärdom jag tar med mig härifrån är 

att planeringsrapporten var viktigare än jag trodde och att det var särskilt viktigt att den skulle 

vara solid innan man fortsatte för långt in på övriga delar. Särskilt viktigt var det vid 

empiriinsamlingen, att relevanta frågor ställdes så att problemfrågorna och syftet kunde 

besvaras. Intervjuerna tycker jag var relativt svåra att göra. På förhand kändes frågorna 

relevanta men väl under intervjun så märkte jag att det var svårt att få direkta svar från 

intervjupersonerna. Jag har förstått att man inte bör forma frågorna efter sin egen kunskap 

utan man måste försöka sätta sig in i intervjupersonernas situation och deras kunskap i ämnet. 

Detta är givetvis svårt att veta innan man träffat vederbörande men viktigt är att vara beredd 

på olika scenarier. Den teoretiska referensramen blev också lidande av den något vaga 

problemformuleringen då det efter mycket arbete visade sig att en stor del av referensramen 

fick slängas eftersom den saknade relevans för arbetet.   
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Genom hela processen har vi delat upp arbetet rakt av. Jag skrev t.ex. det mesta av den 

teoretiska referensramen som senare fick slängas då teorin (institutionell teori) som vi 

använde oss av inte var direkt användbar i vårt arbete. Detta tror jag har berott på något dålig 

kommunikation mellan oss och att vi inte riktigt har vetat vad den andre har skrivit. Angående 

den aspekten hade det kanske varit lättare att skriva själv då man hade haft full kontroll på 

arbetet. Samtidigt hade arbetsbördan varit väldigt mycket större och man hade förmodligen 

fastnat lättare utan någon att utbyta idéer med. Jag tror att det hade varit bättre att arbeta mer 

tillsammans med texten och inte dela upp det för mycket förutom på sådant som t.ex. 

transkriberingar. Det hade givetvis tagit längre tid men samtidigt hade arbetet förmodligen 

blivit lite mer komplett.  

  

Viktiga lärdomar jag tar med mig är att planering och att sätta deadlines är oerhört viktigt vid 

sådan här arbeten annars kan tiden springa i väg väldigt fort.  

 

Individuella reflektioner 

Daniel Lagerlöf 

 

Examensarbetet har varit den kurs under mina tre år på Högskolan i Skövde som har varit 

mest krävande av mig i såväl tid som arbetsinsats. Vi spenderade mycket tid under våren 2016 

att försöka identifiera ett intressant ämnesval då vi båda inte hade helt klart för sig vad vi 

önskade skriva om. Vi var båda intresserade av redovisning och ekonomistyrning och vi hade 

båda flera intressanta förslag på områden vi önskade undersöka. Detta har gjort att vi i början 

av rapportskrivandet gjorde en stor och bred litteraturundersökning där vi till slut fastnade på 

snabbväxande familjeföretag. Resan till detta ämnesområde var dock inte lätt och vi bytte 

inriktning flera gånger under våren vilket försenade uppsatsarbetet avsevärt. Genom att ha 

definierat problemet tydligare från början och hur vi skulle besvara vår problemfråga kunnat 

undvika detta. Detta är något jag kommer ta med mig i framtiden till en eventuell 

masteruppsats att sätta tydligare ramar och fundera mer och tidigare kring hur teorier och 

liknande ska användas för att besvara syftet med rapporten. Ett exempel på detta är 

institutionell teori som slopades efter empiriinsamlingen då vi upptäckte att vår empiri inte 

speglade det teorin var menad att förklara. Jag har i och med detta utvecklat en respekt för 

skrivprocessen och att varje del tar sin tid och ska göras i rätt ordning för att ett resultat ska 

kunna identifieras.  

 

Jag och Andreas har tidigare skrivit flera mindre uppsatser tillsammans under våra tre år på 

högskolan men ingen av oss var nog medvetna innan denna kurs om hur stor arbetsinsatsen 

som krävdes för att slutföra C-uppsatsen var. För att undvika i framtiden att förflytta större 

delen av arbetsprocessen för långt fram i tiden kommer jag försöka arbeta mer med deadlines 

för att få en bättre uppsikt över hur mycket tid som bör läggas på olika delar.  

 

Att min kollega har bott utanför Skövde har gjort att vi har arbetat under bestämda tider i 

biblioteket tillsammans. Detta har varit positivt för min del då tiden för uppsatsskrivande har 
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blivit avsatt och vi har gjort mycket av arbetet tillsammans. Genom att vi suttit tillsammans 

och arbetat med rapporten har vi även kunnat diskutera med varandra öppet om olika idéer 

och inriktningar vi funderat över kring uppsatsen. Detta har varit hjälpsamt framförallt vid 

analysarbetet. Arbetsfördelningen har varit god och vi har hjälpts åt att skriva det mesta i 

uppsatsen för att bägge parter ska vara eniga om innehållet och framställandet samt för att 

försöka hålla en röd tråd igenom hela arbetet. Ett undantag är referensramen som vi delade 

upp av effektiviseringsskäl och där tog jag det överhängande ansvaret över 

planeringsavsnittet.  

 

Uppsatsskrivandet har utökat min förmåga att läsa vetenskapliga artiklar och sålla ut 

information som är av intresse för vår studie. Jag har även lärt mig behovet av struktur som 

krävs när ett projekt av denna storlek ska genomföras för att inte känna sig överväldigad. Min 

förmåga att skriva vetenskapliga texter har utvecklats då jag igenom hela uppsatsen jobbat 

mycket med meningsuppbyggnaden och akademisk formalia. Jag har även ställt mig själv 

varför frågan många gånger och således utvecklat min analytiska förmåga. Genom de 

seminarier som vi har haft under kursens gång har vi fått konstruktiv kritik av andra studenter 

på olika delar av uppsatsen. Att lära sig att använda sådan kritik till något kreativt och positivt 

är något jag kommer ta med mig i framtiden och som jag kommer ha stor användning av.  

Som avslutning vill jag nämna hur stolt jag är personligen över att uppsatsen blev färdigställd. 

Att skriva denna rapport har varit fruktansvärt påfrestande periodvis men har gett mig många 

kunskaper och upplevelser jag sent kommer glömma.  
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Bilaga 2 

Intervjuformulär 

Namn: 

Utbildning: 

Befattning i företaget: 

Hur länge har du jobbat i företaget? 

Vilken/vilka branscher är företaget aktivt i? 

Kort beskrivning av företaget:  

---------------------------------------------------------------------------- 

Tillväxt 

Hur har tillväxten sett ut i företaget? Hur har ni arbetat med tillväxt? Har ni haft några 

problem rörande tillväxt? Vilka och hur handskades ni med dem? Har ni planerat inför 

tillväxten? Hur har ni finansierat tillväxt? Hur ser eran konkurrens ut?  

 

När företaget växer kraftigt, förändras användningen av era planeringar eller rutiner på något 

sätt? Hur har det ändrats? Har ni någon plan på att fortsätta växa? Vilka delar av företaget vill 

ni fokusera på? 

 

Har ni haft några kriser i företaget? I vilket sammanhang skedde det? Hur löste ni det? 

 

Planeringar 

Vad är det första du tar reda på när du börjar arbetet på morgonen? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Några fasta rutiner som utförs? 

Tycker ni det är viktigt att planera verksamheten? Varför? Är era planeringar generellt i 

nedskriven form eller har ni mycket av det i huvudet? 

 

Upprättar ni en budget? Hur går ni tillväga vid upprättandet av en budget? Vilka är delaktiga I 

budgetarbetet? Vad används budgeten till?  

 

Utför ni någon kontroll av kostnaderna i företaget? Hur? 

 

Har ni någon plan hur resurser i företaget skall fördelas? 

 

Hur ser organisationsstrukturen ut i företaget? Hur fördelas ansvaret mellan dessa positioner? 

Har ni någon plan gällande fördelning av kompensationer till personer i dessa positioner? 

 

Använder ni er av en aktivitetsbaserad budget? När och varför valde ni att implementera 

detta? 

 

Har ni någon plan rörande eran likviditet? Förändras erat behov att planera likviditeten vid 

perioder av tillväxt?  
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Hur är verksamheten finansierad? Har ni några planer för investeringar under det kommande 

verksamhetsåret? 

 

Har ni någon strategisk plan för verksamheten? Vad innehåller den? (Vad vill ni åstadkomma 

och hur ska ni lyckas med det?) Har den förändrats? (Kundnöjdhet, öka vinster, förbereda för 

ny generation, lågkostnad, differentiering, delar av verksamheten som kan växa). Delar ni 

denna information med alla i företaget?  

 

Hur långt fram i tiden planerar ni? Hur tror du att verksamheten skiljer sig om 5 år? Vilken 

information är ni intresserade av i era långsiktiga planeringar? Utför ni några prognoser kring 

framtida försäljning, lönsamhet eller andra nyckeltal? 

 

Familjeinflytande 

Hur många generationer har arbetat samt hur många inom familjen arbetar idag? 

Vid generationsskiften i företaget, skedde det några stora förändringar i organisationen? Hur 

mycket planerade ni innan skiftet utfördes? 
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Uppdelning samt kort förklaring av de planeringspraktiker vi kommer undersöka inom denna 

studie. 

 

Kortsiktiga planeringspraktiker 

Budget Budget över finansiella åtaganden och  

Kostnadskontroll Budget för kontrollering av kostnader 

Resursallokering Budget för att koppla ihop finansiella 

positionen, resurser och aktiviteter 

Ledningskompensationer Budget för kompensationer till ledningen 

Aktivitetsbaserad budget Budget för koordinering av aktiviteter i ett 

företag 

Ansvarsfördelning Budget för utvärdering av ledningens 

prestationer 

Dagliga verksamheten Budget för planerande av dagliga 

verksamheten 

Likviditetsplan Budget för planerande av kassaflödet 

Finansiell position Budget för planering av finansiella 

positionen 

 

Långsiktiga planeringspraktiker 

Långsiktiga prognoser Prognoser om framtidens resultat/försäljning  

Investeringskalkyler Olika budgetar för större investeringar 

Strategiska planer utvecklade med budget Strategin kan kopplas till budgeten 

Strategiska planer utvecklade separat från 

budget 

Strategin kan inte kopplas till budgeten 
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Kontaktbrev till fallföretagen 

 

Hej! 

  

Vi är två studenter som går ekonomprogrammet på Högskolan i Skövde och som nu är inne 

på sista terminen. Det har därför blivit dags för oss att skriva C-uppsats inom 

företagsekonomi.  

  

Detta tänkte vi göra med hjälp av er. 

  

Vi har tänkt fokusera på om det finns några särskilda rutiner i beslutsfattandet som rör 

ekonomiska aspekter inom små- och medelstora företag. Vi vill också undersöka om det skett 

några förändringar i dessa rutiner och i så fall vad dessa förändringar berott på. Tanken är att 

vi ska genomföra intervjuer med VD eller ekonomichef eller någon person med annan lämplig 

chefsbefattning med ekonomiskt ansvar. 

  

Vi efterfrågar därför ett samarbete med er där vår önskan är att få komma i kontakt med 

lämplig befattningshavare och intervjua dem angående ekonomiska beslut i företaget. Då vi 

fortfarande är tidigt i uppbyggnadsfasen av C-uppsatsen vet vi inte riktigt på rak arm när 

intervjuerna kommer äga rum. Men självklart är detta något vi får komma överens om 

tillsammans om det blir aktuellt och är av intresse. Tiden för intervju beräknas uppgå till 60 

minuter. 

  

Men först och främst vill vi därför höra med er om detta är något som ni kan tänka er ställa 

upp på? 

  

Med vänlig hälsning, 

Andreas Eriksson 

Daniel Lagerlöf 

  

Högskolan i Skövde 

 

 


