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Sammanfattning
Familjeföretag är den mest förekommande företagsformen i världen och forskningen kring
familjeföretag har ökat markant under de senaste årtiondena. I takt med globalisering och
företagsmässig tillväxt ställs det allt mer krav på företags ekonomistyrning, vilken oftast
har en informell karaktär bland familjeföretag. För att ekonomistyrningen ska behålla sin
funktion i detta lyfter forskare fram att den behöver inkludera ett mer strategiskt fokus med
strategiska styrmedel som understödjer företagsvisionen, något som kan kräva att
familjeföretagen genomgår en professionalisering genom inhämtning av extern kompetens.
Huruvida strategiska styrmedel används bland familjeföretag eller inte, saknas det dock
kvalitativ forskning om, varpå vi har vänt oss mot en familjeföretagsintensiv region som
kännetecknas av hög ekonomisk tillväxt, den så kallade Gnosjöregionen.
Studiens syfte är att öka förståelsen för vilken roll strategiska styrmedel har bland
familjeföretagen i Gnosjöregionen. Detta har vi ämnat försöka göra genom att fokusera
kring tre utvalda strategiska styrmedel, nämligen benchmarking, ABC-kalkylering och
balanserat styrkort. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod, där data har
samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Detta för att öka möjligheten att skapa en
djupare förståelse för det undersökta ämnet.
Studiens resultat har påvisat att det enda av de undersökta styrmedlen som används formellt
är benchmarking, detta genom kontinuerlig prestationsbenchmarking. Vidare har studiens
resultat visat på tendenser att de två övriga strategiska styrmedlen ABC-kalkylering och
balanserat styrkort används, men att det sker mer informellt. Emellertid ser vi ett ökat
intresse och behov för dessa två strategiska styrmedel till följd av företagsmässig tillväxt.
Vår slutsats är dock att för att familjeföretag lyckosamt ska kunna implementera dessa tre
strategiska styrmedel, så räcker inte professionalisering genom att anställa en extern
ekonomichef, utan det krävs en ytterligare professionalisering genom extern kompetens.
Nyckelord: familjeföretag, ekonomistyrning, strategiska styrmedel, benchmarking, ABCkalkylering, balanserat styrkort, professionalisering, Gnosjöregionen, Gnosjöandan

Abstract
Family firms are the most common type of business in the world and the study of family
firms has increased significantly over the recent decades. In line with globalization and
business growth, the need for management accounting and control have increased which
often has an informal characteristic in family firms. Scholars have warned that if
management accounting and control is to maintain its relevance it needs to adapt a more
strategic focus, through strategic management accounting and control instruments, to
underline the vision of the business, which can create the need of professionalization of the
family firm, through hiring external expertise. Whether strategic management accounting
and control instruments is something that family firms are using or not, has not been
investigated with qualitative research, which is why we have focused on a family firm
intensive region characterized by high economic growth, the so-called region of Gnosjö.
The purpose with this research is to increase the understanding of what role the strategic
management accounting and control instruments have within family firms in the region of
Gnosjö. We did so by focusing on three specifically chosen strategic management
accounting and control instruments, explicitly benchmarking, activity based costing and
the balanced scorecard. The study was conducted using a qualitative approach, in which
data was collected through semi-structured interviews. This is to increase the ability to
create a deeper understanding of the examined subject.
The results show that only one of the three surveyed instruments that is being used formally
is benchmarking, which is primarily done through continuous performance benchmarking.
Furthermore, the study results show tendencies that the two other strategic instruments,
activity based costing and the balanced scorecard, is used but in a more informal way.
However, we see an increased interest and a need for these two strategic instruments as a
result of business growth. Our conclusion is however that if these three strategic
management accounting and control instruments are to be successfully implemented in a
family firm, professionalization by hiring an external CFO is not enough; instead it requires
a further professionalization through external expertise.
Keywords: family firm, management accounting and control instruments, strategic
management accounting and control, benchmarking, activity based costing, balanced
scorecard, professionalization, the region of Gnosjö, the spirit of Gnosjö
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1 Inledning
I detta avsnitt kommer studiens problembakgrund och problemdiskussion redogöras för.
Detta leder sedan fram till studiens övergripande syfte och forskningsfrågor.

1.1 Problembakgrund
Fang, Memili, Chrisman, och Welsh (2012) menar att familjeföretag är den dominerande
företagsformen i världen, något som Gedajlovic, Carney, Chrisman och Kellermanns
(2012) styrker då de menar att uppskattningsvis 90 procent av världens företag är
familjeföretag. Melin (2012) påpekar vidare att familjeföretag även i Sverige är den
vanligaste företagsformen. Detta skulle kunna vara anledningar till att forskningen inom
just familjeföretag ökat signifikant de senaste årtionden, en ökning som påpekas av bland
annat Senftlechner och Hiebl (2015), Gedajlovic et al. (2012) och Sharma (2004).
Gnosjöregionen är en framgångsrik familjeföretagsintensiv region i södra Sverige, som
utmärks

av

stor

andel

tillverkningsindustri,

låg

arbetslöshet

och

en

god

återhämtningsförmåga (Ljungkvist, 2014). Gnosjöregionen relateras ofta till den så kallade
”Gnosjöandan” (Wigren, 2003), som är ett vida känt fenomen i Sverige, där framgångsrika
småföretagare i bygden har etablerat sig under det senaste seklet (Ljungkvist, 2014).
Gnosjöandan kopplas ofta till begrepp som småföretagsbygd, teknisk färdighet och
samarbetsförmåga (Ljungkvist, 2014), men omfattas också av höga krav på invånarnas
arbetsmoral och lojalitet gentemot familjeföretagen (Wigren, 2003). Detta resulterar i en
relativt låg utbildningsnivå och genererar en viss avsaknad av extern kompetens bland
familjeföretagen (Wigren, 2003). Enligt Ljungkvist (2014) kan den låga utbildningsnivån
vara en bidragande faktor till att den arbetsintensiva industrin fortfarande dominerar
framgångsrikt i regionen. Gnosjöregionen, som också består av samarbetsregionerna
Gislaved, Värnamo och Vaggeryd, uppskattas ha 85 000 invånare. Det finns upp till 1 500
industriföretag i bygden, där metallindustrin är störst (Ljungkvist, 2014). Gnosjöregionen
kännetecknas fortfarande av hög ekonomisk tillväxt (Ljungkvist, 2014), vilket är en tydlig
indikation på att företagen i området verkar vara framgångsrika och lönsamma.
Andersèn (2011) menar att för att företag ska vara lönsamma måste de kunna utnyttja de
resurser som de besitter, detta för att resurserna ska kunna generera nytta och där igenom
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generera lönsamhet. För att lyckas med detta sätter företag upp ekonomiska mål. Genom
att aktivt försöka påverka företaget i önskad riktning försöker ledningen nå dessa uppsatta
mål, denna process kallas för ekonomistyrning (Greve, 2009). Ax, Johansson och Kullvén
(2015) menar att ekonomistyrningen har många uppgifter för att styra företag mot uppsatta
mål. Några exempel på dessa uppgifter är att fördela ansvar, samla in och tolka ekonomisk
information samt att bidra till en positiv företagskultur (Ax et al., 2015). För att genomföra
dessa uppgifter menar Ax et al. (2015) att det finns hjälpmedel för att understödja
ekonomistyrningen, så kallade styrmedel. Detta stöds av Samuelson (2013) som
presenterar tre olika kategorier av styrmedel som ledningen kan använda sig av för att
lyckas med ekonomistyrningen i företagen. Det första av dessa tre kategorier är formella
styrmedel, såsom exempelvis produktkalkylering, budgetering och prestationsmätning.
Den andra kategorin är organisationsstruktur, såsom ansvarsfördelning, belöningssystem
och organisationsform som styrmedel. Den tredje och sista av dessa är mindre formella
styrmedel, där det läggs vikt vid sådant som företagskultur, lärande och bemyndigande.
Även Merchant och Van der Stede (2007) antyder att det finns olika nivåer på
ekonomistyrning, där ekonomistyrning som sker genom regler och rutiner är väldigt
formellt uppbyggt, medan mindre formell ekonomistyrning är företagskultur (Merchant &
Van der Stede, 2007). Anthony och Govindarajan (2001) gör också en uppdelning mellan
formell och informell ekonomistyrning, där informell ekonomistyrning exempelvis kan
vara chefers interaktion med varandra, men också med underordnad personal. Det verkar
alltså finnas en accepterad syn inom ekonomistyrningslitteraturen att man kan använda sig
av både formella och informella styrmedel för att styra företag mot dess uppsatta
ekonomiska mål. När det kommer till familjeföretag verkar det dock vara så att det är de
mer informella kategorierna som dominerar (Senftlechner & Hiebl, 2015).

1.2 Problemdiskussion
Senftlechner och Hiebl (2015) presenterar en rad studier som påvisar resultat på att
familjeföretag inte använder formella styrmedel i lika stor utsträckning som ickefamiljeföretag. En av anledningarna till detta, som nämns i deras artikel, är att
familjeföretag tenderar att ha mer övergripande icke-finansiella mål, även om finansiella
mål också förekommer inom familjeföretag. Ett exempel på dessa icke-finansiella mål kan
vara att ägarfamiljen värnar om att behålla företaget inom familjen genom generationer. En
följd av dessa familjekaraktäriserade icke-finansiella mål är att ekonomistyrning överlag
tenderar att förlora sin funktion (Senftlechner & Hiebl, 2015). När familjeföretag inte har
2

affärsmässiga mål i fokus så riskerar de att verka utvecklingslöst och till och med
kontraproduktivt, då det enligt Schulze, Lubatkin, Dino och Buchholtz, (2001) kan öppnas
upp möjligheter för exempelvis obefogade kompensationer till familjemedlemmar. Detta
kan vara hämmande i familjeföretagens möjligheter att agera rationellt och företagsmässigt
vid ekonomiska beslut, vilket gör användandet av formella styrmedel i sin ekonomistyrning
ytterst viktigt.
Det tycks även vara relevant för familjeföretag att anamma formella styrmedel för att klara
av dagens internationella konkurrens. Ett av de största argumenten för detta är att formella
styrmedel tenderar att öka prestationen inom familjeföretag (Durèndez, Madrid-Guijarro
& García-Pérez-de-Lema, 2011). Tsui-Auch (2003) poängterar även att familjeföretag som
växer behöver öka användandet av formella styrmedel och kontrollsystem. Även
Giovannoni, Maraghini och Riccaboni (2011) menar att formella styrmedel kan fungera
som en vägledning genom de svårigheter som uppstår vid tillväxt, bland annat eftersom att
tillväxt genererar en större organisatorisk komplexitet. Informella styrmedel kan när
familjeföretagen växer därför till och med riskera att förlora sin funktion (Giovannoni et
al., 2011). Ytterligare en faktor som talar för en ökad användning av formella styrmedel
inom familjeföretag är att de förbättrar kommunikationen bland medarbetarna. Dessutom
menar Tsui-Auch (2003) och Giovannoni et al. (2011) att användandet av formella
styrmedel kan öka kunskapsöverföringen, det vill säga att den tysta kunskap som erhålls
genom exempelvis erfarenhet, lättare kan spridas och effektivisera företagsverksamheten.
Ett ökat kommunikations- och informationsflöde av ägarnas kunskap i familjeföretagen
kan också leda till att medarbetarna känner sig mer delaktiga, vilket kan generera tillit och
lojalitet gentemot ägarna (Senftlechner & Hiebl, 2015).
Utöver formella styrmedel, så menar Giovannoni et al. (2011) att familjeföretag som
genomgår tillväxtprocesser får ett ökat behov av att implementera strategiska styrmedel,
ett behov som även Chenhall och Langfield-Smith (1998) menar har ökat generellt bland
företag. Detta för att ekonomistyrningen ska kunna behålla sin betydande roll i företags
strävan att uppfylla sina uppsatta mål (Chenhall & Langfield-Smith, 1998). Med strategiska
styrmedel avser vi i denna studie, det som Chenhall och Langfield-Smith (1998) refererar
till som ”nyutvecklade formella styrmedel med ett större strategiskt fokus”. Chenhall och
Langfield-Smith (1998) menar att dessa styrmedel genomsyras av ett större fokus på
strategiska frågor och kompletterar därmed företagsvisionen bättre, genom att förtydliga
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vägen mot företagets uppsatta mål. Strategiska styrmedel är med andra ord fortfarande
formella styrmedel, men har ett tydligt strategiskt fokus. Chenhall och Langfield-Smith
(1998), Hyvönen (2005) och Angelakis et al. (2010) gör en distansering mellan traditionella
och nyutvecklade formella styrmedel, där några av de formella styrmedel som Chenhall
och Langfield-Smith (1998) klassificerar som strategiska styrmedel är benchmarking,
aktivitetsbaserad produktkalkylering (ABC-kalkylering) och balanserat styrkort. Det är
dessa tre strategiska styrmedel som denna studie kommer centreras kring.
För att ett familjeföretag ska lyckas med att implementera dessa strategiska styrmedel, så
menar dock Giovannoni et al. (2011) att de kan behöva genomgå en professionalisering,
då de sannolikt möter en punkt i tillväxtkurvan där de befintliga resurserna inte räcker till
för att understödja fortsatt tillväxt. Giovannoni et al. (2011) menar att den generella
uppfattningen om professionalisering är att det sker då ”professionella ledare” med relevant
utbildning blir en del av familjeföretaget. Professionalisering kan dock, enligt Hall och
Nordqvist (2008), ske genom att utbilda familjemedlemmar eller andra anställda som redan
finns inom familjeföretaget. Denna studie kommer dock att utgå från professionalisering
genom extern kompetens, detta då Moilanen (2008) menar att en extern ekonom kan anses
vara drivande när det kommer till professionaliseringen av ekonomistyrningen, vilket kan
främja användandet av strategiska styrmedel. En intressant aspekt i detta sammanhang är
den historiska skepsis mot akademiker, som Wigren (2003) menar är karaktäriserande för
Gnosjöandan. Vidare lyfter även Ljungkvist (2014) fram att det även finns en utbredd
skepsis mot administrativa och managementorienterade ledningssystem. Detta kan
uppfattas problematiskt med tanke på det behov av strategiska styrmedel som
familjeföretag kan uppleva.
Ovanstående diskussion indikerar inledningsvis att formella styrmedel inte används i
speciellt stor utsträckning bland familjeföretag, men att dessa kan ha ett ökat behov av att
använda mer formella styrmedel i sin ekonomistyrning. Samtidigt finns det tydliga
indikationer på att många av de traditionella, formella styrmedlen inte upplevs som
tillräckliga, i takt med att företag på grund av tillväxt blir mer komplexa och att omvärlden
blir mer föränderlig. Detta innebär att det inte bara finns ett ökat behov av formella
styrmedel, utan att det även finns ett ökat behov av strategiska styrmedel (Chenhall &
Langfield-Smith, 1998; Giovannoni et al. 2011). Huruvida familjeföretag faktiskt använder
dessa strategiska styrmedel eller inte är ett relativt outforskat område (Senftlechner &
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Hiebl, 2015). Senftlechner och Hiebl (2015) efterfrågar även kvalitativa studier om
formella styrmedel, vilka inbegriper även strategiska styrmedel som vi redogjort för ovan,
och hur de används bland familjeföretag. Vidare menar de att tidigare resultat inom
forskningsområdet kan skilja sig åt på grund av att de sammanställda studierna har gjorts i
olika länder, med olika samhällsekonomiska förutsättningar. Av den anledningen kan det
vara intressant att undersöka företag som opererar i samma område och således med
likvärdiga externa förutsättningar, varför Gnosjöregionen blir ett mycket passande
studieområde. Detta speciellt med tanke på den ovan beskrivna skepsis som råder mot
akademiker och administrativa system, men även med tanke på den stora tillväxt som råder
bland familjeföretagen i regionen.
I och med detta ökar vårt intresse för huruvida de strategiska styrmedlen har en central och
framskjuten, eller en undanskym och oväsentlig, roll bland familjeföretagen i
Gnosjöregionen.

1.3 Syfte
Studiens syfte är att öka förståelsen för vilken roll strategiska styrmedel har bland
familjeföretagen i Gnosjöregionen.

1.4 Forskningsfrågor
1. På vilket sätt används de tre strategiska styrmedlen benchmarking, ABCkalkylering och balanserat styrkort i familjeföretagen i Gnosjöregionen?

2. Hur ser behovet ut av att implementera dessa tre strategiska styrmedel i
familjeföretagen i Gnosjöregionen?

3. Vilken betydelse har professionalisering genom extern kompetens, för att
möjliggöra

en

implementering

av

dessa

tre

strategiska

styrmedel

i

familjeföretagen i Gnosjöregionen?
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2 Teoretisk referensram
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk att redogöras för. Inledningsvis kommer
studiens satta definition av familjeföretag att presenteras, vilket sedan följs upp av en
diskussion kring professionalisering av familjeföretag. Vidare kommer samtliga relevanta
begrepp och strategiska styrmedel som behandlas i studien att presenteras, vilket
avslutningsvis kommer leda ner till en teoretisk sammanfattning.

2.1

Familjeföretag

2.1.1 En diskussion av begreppet familjeföretag
Som vi nämnt ovan består en stor del av världsekonomin av familjeföretag, dock verkar
det inom forskningsområdet inte finnas någon tydlig definition på vilka företag som kan
räknas till familjeföretag (Steiger, Duller, & Hiebl, 2015; Chua, Chrisman & Sharma, 1999;
Dyer, 2006; Miller, Le Breton-Miller, Lester & Cannella, 2007). Istället skiftar definitionen
för familjeföretag bland forskarna, vilket resulterar i att begreppet familjeföretag kan vara
svårt att hantera.
Gallo, Tapies och Cappuyns (2000) lät i sin undersökning företagarna själva bestämma om
de drev ett familjeföretag eller inte, detta med anledning till att det finns så många olika
definitioner av just familjeföretag. Ett liknande angreppssätt användes av Tanewski,
Prajogo och Sohal (2003), där ägarna fick avgöra huruvida deras företag var ett
familjeföretag så länge som ett av tre föreslagna kriterier var uppfyllda. Kriterierna som
presenterades var; att en familj ägde 50 procent eller mer av företaget, att en familjegrupp
kunde kontrollera företaget eller om en och samma familj erhöll övergripande del av de
ledande positionerna i företaget.
Att det inte finns någon tydlig universell definition av familjeföretag kan enligt Dyer
(2006) och Miller et al. (2007) vara en av anledningarna till att forskningsresultaten inom
familjeföretag skiftar mellan olika undersökningar. Detta eftersom att ett och samma
företag i två olika undersökningar, i den ena kan räknas som ett familjeföretag, för att i
nästa undersökning räknas som ett icke-familjeföretag beroende på vilken definition som
används i de olika undersökningarna.
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Det tycks dock finnas en tydlig överenskommelse inom forskningsområdet att det finns tre
viktiga områden att ta hänsyn till för att kunna definiera familjeföretag, dessa tre är ägande,
kontroll och involvering i företaget (Acquaah, 2013). Detta innebär att en familj måste äga
delar av företaget, kunna kontrollera företaget (exempelvis genom att tillsammans inom
familjen äga 51 procent eller mer) och vara delaktig i den dagliga driften av företaget, för
att det ska anses vara ett familjeföretag. Miller et al. (2007) poängterar dock att det tycks
finnas en distansering mellan de forskare som i sina definitioner menar att det måste vara
mer än en involverad individ från samma familj inom företaget eller om det räcker med en
involverad ägare för att klassas som familjeföretag. Vi kommer i denna undersökning följa
Beehr, Drexler och Faulkners (1997) exempel, där de i deras definition menar att utöver
ägaren måste ytterligare minst en familjemedlem till denne vara involverad i företaget. Här
kan tilläggas att Villalonga och Amit (2004) anser att ingifta familjemedlemmar såsom
exempelvis svärsöner alternativt svärdöttrar räknas till familjen.
Chua et al. (1999) menar också att ett familjeföretag behöver en vision som möjliggör att
företaget kan genomleva flera generationer, något som även Shanker och Astrachan (1996)
håller med om då de menar att det måste finnas en intention att behålla företaget inom
familjen för att det ska anses som ett familjeföretag.
Vi kommer emellertid i vår undersökning, med hjälp av ovanstående definitioner och
åsikter skapa oss en tydlig definition av vad vi anser vara ett familjeföretag, så att liknande
undersökningar kan göras med samma definition i framtiden om så önskas. Vi kommer att
utgå från Acquaahs (2013) definition av familjeföretag där företaget måste ägas och
kontrolleras av en familj, samt att familjemedlemmar också är involverade i ledningen och
beslutstagandet i företaget. Utöver detta kommer vi att applicera de åsikter som förts fram
ovan av Beehr et al. (1997), Villalonga och Amit (2004), Chua et al. (1999) samt Shanker
och Astrachan (1996).
Sammanfattningsvis kommer familjeföretag i denna undersökning definieras som ett
företag som ägs och kontrolleras av en familj där det finns en tydlig intention om att behålla
företaget inom familjen, samt där ägaren och minst en ytterligare familjemedlem är
involverade i den dagliga verksamheten genom styrelseroller, ledningsroller och
beslutsfattande. Med familjemedlem avses i denna studie även ingifta familjemedlemmar.
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2.1.2 Professionalisering genom extern kompetens
Giovannoni et al. (2011) antyder att många familjeföretag som är i tidigt skede av sin
utveckling sannolikt kommer att möta en punkt där deras resurser inte längre är tillräckliga
för att stödja tillväxten. För att kunna ta sig förbi denna punkt krävs det att familjeföretagen
professionaliserar sig, något som Giovannoni et al. (2011) menar generellt definieras med
att professionella ledare med relevant utbildning blir en del av familjeföretaget. Detta är
något som brukar jämställas med att rekrytera ”professionella” ledare utan familjerelationer
till ägarna (Hall & Nordqvist, 2008). Hiebl (2013) menar att den första ledningspositionen
som överlåts från familjemedlemmar till externa ledare oftast är ekonomichefsposten och
att dennes uppgift är att sköta ekonomistyrningen och redovisningen. Enligt Hiebl (2013)
beror detta på att ägarfamiljens kompetens inte längre täcker de kunskaper och färdigheter
som är nödvändiga att ha i ekonomichefsposten. Vidare menar dock Hiebl (2013) att
ekonomichefer i familjeföretag tenderar att lägga större fokus på de traditionella
ekonomiuppgifterna, såsom bokföring och redovisning, till skillnad från icke
familjeföretag där ekonomichefen lägger mer vikt på att ha ett tydligare strategiskt fokus
vad gäller ekonomistyrningen.
Moilanen (2008) menar att en extern ekonom, som har tjänat ägarfamiljens tillit, kan ses
som drivare av professionalisering av ekonomistyrningen. En följd av detta skulle kunna
vara en implementering av strategiska styrmedel. Giovannoni et al. (2011) menar att
professionalisering kan resultera i att anammandet av formella styrmedel främjas. Även
Dyer (2006) menar att ett tecken på ett professionellt arbetande familjeföretag är att det
gärna implementerar formella styrmedel.
Professionalisering behöver dock nödvändigtvis inte ske genom rekrytering av ledare utan
familjerelationer till ägarna, utan kan också ske genom att träna och utbilda
familjemedlemmar eller andra anställda som redan finns inom företaget (Dyer, 1989; Hall
& Nordqvist, 2008). Denna studie kommer dock, som tidigare nämnt, att utgå från
professionalisering

genom

rekrytering

av

extern

kompetens.

För

att

en

professionaliseringsprocess ska få genomslag, så menar Hall och Nordqvist (2008) att
”professionella ledare” inte bara behöver ha formell kompetens, såsom formell utbildning
och erfarenhet, utan också kulturell kompetens, för att kunna utföra ett professionellt
ledarskap i ett familjeföretag. Kulturell kompetens innebär i sammanhanget att ledaren
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måste ha en förståelse för familjeföretagets värden, uppsatta mål och mening (Hall &
Nordqvist, 2008).

2.2 Gnosjöandan
Som nämnts i problembakgrunden så karaktäriseras Gnosjöregionen av specifika
egenskaper, som går under samlingsnamnet ”Gnosjöandan”. Gnosjöandan kommer i denna
studie att få representera de egenskaper och värden som har starkt inflytande i regionen.
Gnosjöregionen karaktäriseras av framgångsrika familjeägda företag, formella och
informella nätverk mellan ägarfamiljerna samt ett tydligt samarbete som gör att företagen
i regionen hjälper varandra snarare än konkurrerar med varandra (Wigren, 2003). Det
nätverk och samarbete som utmärker regionen har varit avgörande för bygdens välfärd,
menar Ljungkvist (2014). Regionen präglas också av solidariska värden (Ljungkvist,
2014), vilket har lett till att arbetslöshet inte är socialt accepterat, utan att man i stället vill
göra rätt för sig genom hårt arbete, hög självdisciplin samt en tydlig lojalitet gentemot
arbetsgivaren (Wigren, 2003). Ljungkvist (2014) lyfter även fram att regionen
kännetecknas av låg sjukfrånvaro, vilket är intressant i sammanhanget.
Vidare har Gnosjöregionen en relativt låg utbildningsnivå, där majoriteten av
ägarfamiljerna endast har en grundskoleutbildning (Wigren, 2003). Wigren (2003) menar
att det historiskt funnits en viss skepsis mot människor med högre, akademisk utbildning
och att ägarna i familjeföretagen snarare värdesätter arbetslivserfarenhet framför
utbildning. Ljungkvist (2014) poängterar dock att denna attityd håller på att förändras och
att invånarna i regionen gradvis får en mer positiv inställning till högre utbildning, även
om den generella utbildningsnivån endast haft en marginell ökning.
Ljungkvist (2014) menar att de starka rötterna i den lokala industrin har gynnat praktiska
lösningar och färdigheter, vilket fortfarande prioriteras framför teoretiska och
administrativa system. Vidare belyser Ljungkvist (2014) att det finns en skepsis mot
administrativa och managementorienterade ledningssystem. Tilläggningsvis poängterar
Wigren (2003) att Gnosjöandan bygger mycket på viktiga historiska värden, som lätt kan
resultera i att man arbetar på sådant sätt som man alltid gjort. Människor som inte känner
till väsentliga delar av Gnosjöregionens historia riskerar därmed att bli uteslutna (Wigren,
2003), varvid företagen i regionen kan gå miste om nya influenser och affärsmöjligheter
(Ljungkvist, 2014).
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2.3 Ekonomistyrning
2.3.1 En diskussion av begreppet ekonomistyrning
Almqvist och Mårtensson (2011) menar att ekonomistyrningens roll i ett företag är att
företaget med hjälp av ekonomistyrningen ska uppfylla uppsatta mål. Detta är en syn som
även Greve (2009) delar, då han menar att ekonomistyrning används för att påverka företag
att nå uppsatta mål. Det finns ingen direkt engelsk översättning av det svenska ordet
ekonomistyrning, men det skulle kunna antas vara ett samlingsnamn för ”management
accounting” (MA) och ”management control” (MC). Chenhall (2003) menar att MA består
av formella styrmedel såsom budgetering och kalkylering, genom att använda dessa
formella styrmedel på ett systematiskt sätt för att uppnå uppsatta mål skapas enligt
Chenhall (2003) ett ekonomistyrningssystem. När en ledning använder sig av MC i ett
företag, fokuserar företaget istället på att försöka påverka sin personals beteende för att nå
önskat resultat (Merchant & Van der Stede, 2007).
Malmi och Brown (2008) skiljer på användandet av ekonomistyrning, de framhäver två
användningsområden av ekonomistyrning, informations- och beslutsunderlag samt
påverkan på personals beteende, där ekonomistyrning med fokus på informations- och
beslutsunderlag bör benämnas MA och ekonomistyrning med avsikt att påverka personalen
bör benämnas MC. De formella styrmedel som används inom MA används också inom
MC, av den anledningen är det syftet med användandet av styrmedlet som avgör om det
tillhör MA eller MC (Malmi & Brown, 2008). Malmi och Brown (2008) använder
planering som exempel, om planeringens enda syfte är att peka ut vilken riktning företaget
ska ta och genom det vara beslutsunderlag, bör planeringen räknas till MA. Ledningen kan
dock också välja att integrera personalen i planeringen vilket gör personalen mer angelägen
att acceptera planeringen och även utföra den, genom detta har planeringen lyckats skapa
en samstämmig önskan om att uppfylla uppsatta mål vilket bör räknas till MC. Denna
problematik resulterar i att ekonomistyrningslitteraturen ofta använder ”MA och MCsystem” som ett samlingsnamn för det båda kategorierna (Senftlechner & Hiebl, 2015),
vilket även återspeglas i att det svenska ordet ekonomistyrning behandlar både MA och
MC.
Med bakgrund mot ovanstående diskussion kommer ekonomistyrning i denna
undersökning att definieras som aktiviteter som insamlar informationsunderlag för att
underlätta beslutstagandet samt avsiktlig påverkan på personalen, detta i syfte att uppnå
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företags uppsatta mål. För att utföra ekonomistyrning använder man sig som ovan nämnt
av olika former av styrmedel. Denna studie har det centrerats kring tre strategiska
styrmedel, nämligen benchmarking, ABC-kalkylering och balanserat styrkort, vilka
kommer redogöras för nedan.
Eftersom att Ljungkvist (2014) menar att Gnosjöregionen domineras av små och
medelstora företag (SME), något som Europeiska kommissionen (2003) definierar som
företag med en personalstyrka som inte överstiger 250 anställda, så kommer vi i stor
utsträckning använda oss av forskning om ekonomistyrning i SMEs som ett komplement
till forskningen om ekonomistyrning i familjeföretag. Detta på grund av att det kvalitativa
forskningsområdet kring ekonomistyrning, framförallt vad gäller formella styrmedel, i
familjeföretag inte är lika utbrett (Senftlechner & Hiebl, 2015).
2.3.2 Benchmarking
Benchmarking är ett strategiskt styrmedel som används för att ständigt kunna förbättra ett
företags prestationer eller processer (Shields, 1997). Intresset för benchmarking
exploderade i och med lanseringen som gjordes av Xerox och metoden används i stora
delar av världen inom exempelvis tillverkningsindustrin och sjukvården (Andersen &
Camp, 1995). Asrofah, Zailani och Fernando (2010) menar att benchmarking kan användas
för att öka konkurrenskraften och lönsamheten samt understödja kontinuerlig förbättring
inom företag. Samtidigt uppmuntrar benchmarking företag att vara öppna för nya metoder,
idéer och processer för att nå bättre prestationer (Asrofah et al., 2010). Stapenhurst (2009)
menar att varje gång företag jämför sig med andra företag, så sker det en form av
benchmarking. Benchmarking kan ske i form av att företag jämför sina nyckeltal med sina
konkurrenter alternativ att företag jämför sina processer, produkter och strategier med
andra företag för att se vilken process som fungerar bäst (Asrofah et al., 2010).
Anledningen till denna jämförelse är att företag vill hitta så kallade ”best practice” (Bhutta
& Huq, 1999), det vill säga företag som innehar de ledande produkterna och processerna
för att skapa dessa produkter (Asrofah et al., 2010). Dessa best practice studeras sedan för
att se vad som behöver utvecklas och förbättras inom det egna företaget för att nå upp till
samma nivå (Cassel, Nadin & Older Grey, 2001; Stapenhurst, 2009).
Företag kan använda sig av benchmarking både internt inom företaget men också externt
genom att studera andra företag (Asrofah et al. 2010). Denna studie kommer dock endast
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att fokusera på extern benchmarking, då extern benchmarking anses överlägsen den interna
benchmarkingen (Asrofah et al., 2010). Extern benchmarking kan enligt Neely, Gregory
och Plattas (2005) delas in i tre olika kategorier. Dessa kategorier är konkurrensinriktad
benchmarking, funktionsinriktad benchmarking och generisk benchmarking.
Konkurrensinriktad benchmarking torde vara den benchmarkingform som är mest
fördelaktig, men också den benchmarkingform som är svårast att utföra (Neely et al.,
2005). Detta beror till stor del på att konkurrensinriktad benchmarking riktar sig mot att
studera konkurrerande företag inom samma bransch (Stapenhurst, 2009), vilka inte borde
vara intresserade av att dela med sig av information och data till direkta eller indirekta
konkurrenter (Asrofah et al., 2010). Asrofah et al. (2010) poängterar att syftet med
konkurrensinriktad benchmarking är att studera konkurrerande företag och deras fördelar
och inte företag i branschen som helhet.
Funktionsinriktad benchmarking riktas mot liknande företag för att jämföra prestationer
(Neely et al., 2005). Företagen som då studeras finns inom samma bransch men ses av olika
anledningar inte som en konkurrent (Stapenhurst, 2009). Vid funktionsinriktad
benchmarking läggs inte samma fokus vid konkurrerande företag, eftersom man
eftersträvar branschspecifika funktioner att implementera. Detta görs genom att identifiera
best practice inom branschen, dessa företag bjuds sedan in för att samarbeta med det egna
benchmarkingteamet för att kunna sprida kunskapen till det egna företaget (Asrofah et al.,
2010). Asrofah et al. (2010) antyder också att funktionsinriktad benchmarking är lättare att
använda eftersom att företagen som studeras inte är direkta konkurrenter.
Generisk benchmarking innebär att företag jämför de vanligaste processerna i företagen
(Neely et al., 2005), exempelvis utbetalning av lön och fakturering. Detta resulterar i att
generisk benchmarking kan göras mot företag världen över, oberoende av vilken bransch
de verkar inom, något som Bhutta och Huq (1999) styrker, då de menar att generisk
benchmarking görs mot best practice oavsett bransch. Asrofah et al. (2010) menar att
informationen riktas åt båda håll och att det fungerar mer som en form av ”brainstorming”.
Det är också generisk benchmarking tillsammans med funktionsinriktad benchmarking
som verkar användas flitigast, något som kan bero på att de är enklare att genomföra
jämfört med konkurrensinriktad benchmarking (Asrofah et al., 2010).
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Utöver dessa kategorier av extern benchmarking finns det enligt Asrofah et al. (2010) tre
huvudtyper av benchmarking, processbenchmarking, prestationsbenchmarking och
strategibenchmarking. Processbenchmarking fokuserar på den dagliga verksamheten och
de interna processerna i företag, förbättringar genom denna typ av benchmarking ger ofta
snabba resultat och en prestationsökning kan effektivt ske (Asrofah et al., 2010).
Prestationsbenchmarking används för att jämföra hur bra de egna produkterna alternativt
tjänsterna står sig jämfört med konkurrenterna, detta görs genom att jämföra exempelvis
kvalitet och tillförlitlighet på produkterna (Astrofah et al., 2010). Strategibenchmarking är
mer långsiktig och gäller företags ledningar, här studeras vilka strategier som används av
best practice för att lyckas och prestera på en hög nivå (Astrofah et al., 2010).
Det finns dock en problematik kring benchmarking när det kommer till SMEs. McAdam
och Kelly (2002) menar att forskningen kring benchmarking har fokuserats kring stora
företag och att det därför inte tagits hänsyn till hur benchmarking kan integreras och
utvecklas inom SMEs. Denna åsikt delas även av Monkhouse (1995) som menar att
benchmarking kan vara svårt att applicera i SMEs. En anledning till detta kan vara att SMEs
inte har tillräcklig kompetens om benchmarking som strategiskt styrmedel (Asrofah et al,
2010). Monkhouse (1995) menar dock att benchmarking skulle kunna komma SMEs till
stor nytta men att metoden måste anpassas inom forskningen till SMEs.
2.3.3 ABC-kalkylering
ABC-kalkylering är en produktkalkyleringsmetod som är baserad på antagandet om att
produkter förbrukar aktiviteter, aktiviteter förbrukar resurser och resurser förbrukar
kostnader (Kaplan, 1984). I den aktivitetsbaserade produktkalkyleringen mäts således inte
bara direkt hänförbara kostnader till produkten, utan även kostnader för de aktiviteter som
är direkt hänförbara till produkten (Turney, 1996). ABC-kalkylering är en metod bland
många andra, såsom självkostnadskalkylering och bidragskalkylering (Frenckner & Olve,
2004). Idén om ABC-kalkylering har tagit större plats i takt med att traditionella
produktkalkyleringsmetoder, som oftast har en volymbaserad kostnadsfördelning, tappat
relevans i tillverkande företag som har en ökning av indirekta kostnader, och minskning av
direkta kostnader (Roztocki, Porter, Thomas & LaScola Needy, 2004). De traditionella
produktkalkyleringsmetoderna har blivit kritiserade för att ge en skev bild av
kostnadsfördelningen, vilket kan leda till att ledningen gör felaktiga strategiska beslut på
ofullständig bakgrundsfakta (Johnson, 1991). ABC-kalkylering anses vara ett bättre
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alternativ i dessa sammanhang, eftersom att mer fokus läggs på exempelvis administration
och distributionskanaler (Roztocki et al., 2004). Detta ger goda förutsättningar för säkrare
strategiska beslut, eftersom att både finansiell och icke-finansiell information om
kostnadsdrivande aktiviteter tillhandahålls genom denna kalkyleringsmetod. ABCkalkylering ger också information om hur effektiv respektive aktivitet är, vilket även gör
det enklare att identifiera aktiviteter som genererar onödigt höga kostnader (Gunasekaran,
1999).
Trots att det finns många fördelar med att använda ABC-kalkylering så är det ännu ett
kostnadsverktyg som inte används i speciellt stor utsträckning bland tillverkande företag
(Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Hyvönen, 2005; Angelakis et al., 2010). Roztocki et
al. (2004) menar att implementeringen av ABC-kalkylering är vanligare i stora tillverkande
företag, men att det inte används i lika hög grad bland SMEs. Detta på grund av att SMEs
ofta är ekonomiskt begränsade och har oftast inte resurserna att kunna investera i en sådan
avancerad metod. Roztocki et al. (2004) lyfter också fram den tekniska begräsningen som
hindrar SMEs från att använda ABC-kalkylering. Har företaget exempelvis inte tillgång till
väsentlig information och data, kan det bli svårt och framförallt kostsamt att identifiera
relevanta aktiviteter. Roztocki et al. (2004) menar att själva implementeringen av ett sådant
nytt system kan innebära att det bland annat behövs göras investeringar i hård- och
mjukvara, i datautrustning och i kompetens. Enligt Hicks (1999) har SMEs till och med
avråtts att använda ABC-kalkylering, eftersom att installationen kräver så stora mängder
av resurser.
Emellertid förespråkar Hicks (1999) användandet av ABC-kalkyleringen och poängterar
att SMEs kan anamma denna metod lika väl som större tillverkande företag, vilket även
Gunasekaran (1999) håller med om i sin studie. Hicks (1999) menar att ABC-kalkyleringen
inte alls kräver speciella mjukvaruprogram för att kunna implementeras i verksamheten,
framförallt inte hos SMEs. Det enda som egentligen krävs är att ledningen ser
verksamheten genom ”ABC-linsen” och utifrån det skapar en modell som väger in så
många identifierbara kostnadsdrivare som möjligt. När fördelar vägs mot nackdelar på
detta vis kan det vara svårt att avgöra vad som är mest lönsamt; att investera i ett strategiskt
produktkalkyleringssystem som skulle kunna generera en mer rättvisande bild av
kostnadsläget i verksamheten, eller att undvika denna dyra investeringskostnad eftersom
att det inte finns någon garanti för att verksamheten kommer att tjäna på implementeringen
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av den. Gunasekaran (1999) menar att om den totala kostnaden för implementeringen av
ett ABC-kalkyleringssystem är lika med, eller mindre än, kostnaden av att ha ett
traditionellt produktkalkyleringssystem, och om ABC-kalkyleringen tillhandahåller mer
exakt information för beslutsfattande, så är investeringen värd att genomföras. Om det går
att beräkna kostnaderna för respektive produktkalkyleringssystem samt uppskatta huruvida
informationsvärdigheten stiger eller inte, så skulle man med fog kunna anta ABCkalkylering borde implementeras och användas i högre grad bland tillverkande SMEs.
Detta eftersom att industrier med många avancerade maskiner sannolikt borde ha höga
indirekta kostnader, som behöver fördelas över produkterna på ett så rättvist sätt som
möjligt.
2.3.4 Balanserat styrkort
Olve och Petri (2004) menar att det balanserade styrkortet sägs vara en uppföljare av
Chester Bernards intressemodell och har sitt ursprung i Kaplans och Nortons (1992)
vidareutveckling av den kritik som riktades mot den traditionella ekonomistyrningen.
Enligt Kaplan och Norton (1996) är det balanserade styrkortet ett slags verktyg som återger
företagets vision, affärsidé och strategi i en tydlig och lättförståelig samling av styrmått.
Styrkortet har till syfte att underlätta och strukturera komplexiteten bakom
ekonomistyrningen av företag. Kaplan och Norton (1992) gör en liknelse av denna
komplexitet genom att avspegla företaget som en flygplanscockpit, där piloten har ett
behov av att få information om många tekniska aspekter samtidigt såsom hastighet,
bränsleförbrukning och altitud. Det balanserade styrkortet tar med andra ord inte bara
hänsyn till de finansiella måtten utan även andra mått som är relevanta för den övergripande
strategin (Kaplan & Norton, 1992). Däremot är Kaplan och Norton (1992) tydliga med att
ett balanserat styrkort ska innehålla ett mindre antal relevanta styrmått, snarare än en större
mängd styrmått, eftersom att informationen då kan bli överväldigande och ohanterlig.
Akkermans och Van Oorschot (2005) menar dock att detta kan bli problematiskt, om de
styrmått som väljs ut inte speglar de viktigaste aspekterna ur företaget.
Kaplan och Norton (1992) menar att det balanserade styrkortet ska ha utgångspunkt i
företagets affärsidé och ska precisera strategin enligt fyra följande delar som illustreras i
tabell 1:
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Tabell 1: Tolkning av Kaplans och Nortons balanserade styrkort (1996).

Perspektiv

Fokus

Mått

Finansiellt

Aktieägarna

Räntabilitet

Kund

Kunderna

Kvalitet, pris, leveranstider

Process

Processerna

Kostnader, produktivitet

Lärande- och utveckling

Innovation och lärande

Informationssystem

I det finansiella perspektivet tas finansiella mått upp, såsom räntabilitetsmått och tillväxttal.
I kundperspektivet läggs det fokus på kvalitet, pris och leveranstider. I processperspektivet
är det kostnads- och produktivitetsfokus, och i lärande- och utvecklingsperspektivet ser
man till personalnöjdhet och utbildning samt till informationssystem och innovation
(Kaplan & Norton, 1992). Kaplan och Nortons (1992) balanserade styrkort ses i figur 1
nedan.

Figur 1: Tolkning av Kaplans och Nortons (1996) balanserade styrkort.

Det balanserade styrkortet återger ett tidsförlopp med delar från vad som redan hänt (de
finansiella måtten), vad som är aktuellt (kund- och processmåtten) samt vad som kan
säkerställa verksamhetens framtid (utvecklingsmåtten) (Olve, Petri, Roy & Roy, 2003).
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Olve et al. (2003) poängterar att de resultat som syns i de finansiella måtten är en följd av
det som gjorts under föregående år, och att de aktiviteter som sker under innevarande år
har konsekvenser på nästkommande. Komponenterna i det balanserade styrkortet är med
andra ord sammankopplade på sådant vis att ingen del får exkluderas. Detta är kopplat till
det så kallade orsak- och verkansambandet, där varje element av det balanserade styrkortet
är en del av en kedja som är kopplad till den övergripande strategin (Kaplan & Norton,
1996).
Trots att detta kan ses som en styrka så menar Ewing och Samuelson (2002) att det finns
risk för motsättningar mellan de olika perspektiven just eftersom att de speglar olika
tidshorisonter. Det finansiella perspektivet, som ger en bild av vad som redan hänt, skulle
exempelvis kunna komma i konflikt med långsiktiga lärande- och utvecklingsperspektivet.
Vidare presenterar Perkins, Grey och Remmers (2014) en rad studier som påvisar att det
inte finns någonting som stödjer antagandet om att det balanserade styrkortet genererar ett
bättre resultat åt företag som implementerar det i sin ekonomistyrning, vilket är
överraskande eftersom att styrkortet borde ge bättre förutsättningar för ekonomistyrningen
av företagets tillgångar. Tilläggningsvis antyder sammanställningen av Neely et al. (2005)
att en rad studier som gjorts om det balanserade styrkortet påvisar att ledningen ofta tycker
att prestationsmätningar är för kostsamma.
Fernandes, Raja och Whalley (2006) poängterar dock att det balanserade styrkortet vinner
ökat intresse, framförallt bland SMEs. Eftersom att modellen tar hänsyn till både finansiella
och icke-finansiella delar speglar den verksamhetens övergripande strategi (Kaplan &
Norton, 1992), vilket torde ge goda förutsättningar för dialoger bland medarbetarna om
mål och utfall. Detta kan skapa en känsla av delaktighet och engagemang bland
medarbetarna på arbetsplatsen, vilket sedan tidigare nämnt borde vara önskvärt bland
familjeföretag som traditionellt karaktäriseras av en centraliserad ekonomistyrning. Detta
kan enkelt ifrågasättas bland medarbetarna, varför ett ökat kunskapsflöde genom
organisationen skulle kunna generera en större tillförlitlighet gentemot ledningen.

2.4 Teoretisk sammanfattning
Som det framgår i problemdiskussionen kan familjeföretag ha ett ökat behov, till följd av
tillväxt och genom det en ökad komplexitet, av att i större utsträckning använda mer
strategiska styrmedel. För att kunna genomföra vår studie och svara på arbetets syfte har
vi därför arbetat fram en teoretisk referensram, där vi först definierar familjeföretag som
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ett företag som ägs och kontrolleras av en familj där det finns en tydlig intention om att
behålla företaget inom familjen, samt där ägaren och minst en ytterligare familjemedlem
är involverade i den dagliga processen genom styrelseroller, ledningsroller och
beslutsfattande. Vidare har det diskuterats huruvida professionalisering kan understödja en
eventuell implementering av strategiska styrmedel genom extern kompetens. Samtidigt
presenteras den historiska skepsis mot både akademiker samt administrativa och
managementorienterade ledningssystem i Gnosjöregionen, vilket är en attityd som är
karaktäriserande för Gnosjöandan. Sedan redogörs för vår definition av ekonomistyrning,
där ekonomistyrning ses som de aktiviteter som insamlar informationsunderlag för att
underlätta beslutstagandet samt avsiktlig påverkan på personalen, detta i syfte att uppnå
företags uppsatta mål. Slutligen diskuteras de tre strategiska styrmedlen som denna studie
fokuserats kring, nämligen benchmarking, ABC-kalkylering och balanserat styrkort.
Vi har genom den uppbyggda teoretiska referensramen konstruerat figur 2 som presenterats
som en sammanfattningsmodell nedan, vilken syftar till att visualisera det teoretiska
ramverket och hur de olika teorierna i denna studie kopplas samman.

Figur 2: Sammanfattningsmodell av den teoretiska referensramen.
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3 Metod
I detta avsnitt kommer inledningsvis studiens metodval, urval och datainsamling att
presenteras. Detta följs sedan upp av en diskussion kring metodkritik och etiska
reflektioner. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av metoden.

3.1 Metodval
Vårt syfte med denna undersökning är att öka förståelsen för vilken roll strategiska
styrmedel har bland familjeföretagen i Gnosjöregionen. Vi har använt oss av en abduktiv
ansats, detta eftersom att induktiv och deduktivt ansats, enligt Alvehus (2013), ses som
svåruppnåeliga ideal. Alveus (2013) menar därför bland annat att den abduktiva ansatsen
praktiseras oftare än induktiv och deduktiv ansats. Vi har under studien använt oss av en
ständig växelverkan mellan teori, empiri och reflektion, något som Alvehus (2013) menar
även är kännetecknande för en abduktiv ansats. Denna växelverkan har genomsyrat
studiens analys, då vi inte endast tolkat empirin mot den teoretiska referensramen, utan
även låtit våra egna tolkningar av empirin ligga till grund för en reflektion kring hur de
olika teorierna skulle kunna utvecklas.
För att besvara våra forskningsfrågor har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod,
vilket vi anser passat vårt syfte. Detta är någonting som Trost (2005) menar är passande
när man vill förstå hur människor resonerar, vilket för oss blir nödvändigt att undersöka för
att reda ut vilken roll strategiska styrmedel har bland familjeföretagen i Gnosjöregionen.
Dessutom efterfrågar Senftlechner och Hiebl (2015) kvalitativa studier kring just formella
styrmedel i familjeföretag, vilka de strategiska styrmedlen är en del av. Detta styrker
således vårt val av forskningsmetod.
Vidare har denna studie konstruerats som en fallstudie. I en fallstudie studeras en specifik
organisation eller process grundligt (Bryman & Bell, 2013). Fallet i denna studie är
familjeföretags ekonomistyrning. Vi har valt att använda oss av tre studieobjekt, inte för
att öka den statistiska generaliserbarheten utan för att öka möjliga tolkningar, vilket
Alvehus (2013) menar att ett större antal studieobjekt kan göra. Alvehus (2013) poängterar
dock att det finns en risk att studieobjekten studeras ytligt om de blir många. Detta har vi
beaktat, men vi anser att eftersom vi bara har haft tre stycken studieobjekt så har det ändå
möjliggjort en djupare förståelse, vilket också är fallstudiens huvudsyfte.
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3.2 Urval och datainsamling
Vi har avgränsat oss till tillverkande familjeföretag i Gnosjöregionen, detta eftersom att
Gnosjöregionen har en för Sverige utmärkande tillverkningsindustri med hög tillväxt och
familjeföretag som ägts genom flera generationer. Detta eftersom att tillväxt enligt
Giovannoni et al. (2011) ökar behovet av anammandet av formella och framförallt
strategiska styrmedel, vilket har gjort Gnosjöregionen till ett intressant och passande
geografiskt område för denna studie. Vid val av studieobjekt så använde vi oss av så kallat
målstyrt urval (Bryman & Bell, 2013). Detta eftersom att de studieobjekt vi valde att
undersöka dels behövde gå under vår definition av familjeföretag, dels behövde definieras
som SMEs för att möjliggöra en analys mot vår teoretiska referensram. Vi har även haft
som krav att studieobjekten ska ha genomgått tillväxt mellan åren 2009 och 2014 (detta
eftersom att årsredovisningar för 2015 ännu inte presenterats). Vidare har vi eftersträvat att
intervjua personer som kan, med förståelse för intervjufrågorna, ge oss tillräcklig data för
vår studie, varpå vår tanke var att intervjua tre personer per företag; VD:n, ekonomichefen
och produktionschefen. Vi valde dessa befattningar med bakgrund mot att de bör ha mest
insikt i hur ekonomistyrningen och dess processer sköts, detta eftersom att Holme och
Solvang (1997) menar att man ska välja intervjupersoner som har god kunskap inom det
område som ska undersökas. Vi anser även att VD:n och ekonomichefen bör ha en
övergripande förståelse för företagets ekonomistyrning, samt att produktionschefen är den
som ser hur ekonomistyrningen faktiskt används i den dagliga verksamheten och medlar
med den operativa personalen. Vi hade således nio intervjuer inbokade, tre intervjuer per
studieobjekt. Dessvärre blev tre av dessa nio intervjuer inställda på grund av sjukdom och
tidsbrist till följd av produktionsproblem, vilket innebar att vi förlorade intervjuer med två
produktionschefer samt en ekonomichef. Vi har försökt att omboka intervjuerna men har,
på grund av fortsatta produktionsproblem samt frånvaro på grund av föräldraledighet och
semester, inte haft möjlighet att genomföra de tre uteblivna intervjuerna. Enligt Trost
(2005) så är det dock fördelaktigt att begränsa sig till ett litet antal intervjuer, helst mellan
fyra och åtta, för att minska risken för att få ett ohanterligt material. Intervjuer tenderar att
bli betydligt mer omfattande än vad man från början har räknat med, vilket kan göra det
svårt att skapa sig en sund överblick och samtidigt kunna uppmärksamma relevanta
detaljer, om man gör för många intervjuer (Trost, 2005). Vi bedömde därför att de sex
intervjuer vi gjorde var tillräckliga för att genomföra vår studie. Vi har därmed utfört totalt
sex intervjuer med respondenter från tre olika studieobjekt, vilka har fördelats enligt tabell
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2 nedan. Observera att samtliga respondenter valt att vara anonyma samt att ägarna önskade
att företagen behandlades anonymt, varpå respondentnamnen och företagsnamnen i studien
är figurerade.
Tabell 2: Sammanställning av studieobjekt och respondenter.

Företag

Tillväxt (år 09-14)

Respondenter

Befattning

Företag A

11,3%

Arne

VD

Albert

Ekonomichef

Börje

VD

Bosse

Ekonomichef

Bengt

Produktionschef

Calle

VD

Företag B

Företag C

40,0%

36,9%

Som ovan redogjorts för, så har vi gjort en kvalitativ studie. En kvalitativ studie omfattar
enligt Bryman (2011) flera olika metoder, där vi valt att använda oss av intervjuer. Vidare
har vi låtit intervjuerna vara semistrukturerade, då vi har velat ställa så breda och öppna
frågor som möjligt för att inte riskera att styra intervjupersonens svar (Bryman, 2011).
Detta gav också oss möjligheter att ställa följdfrågor i sådana områden som vi tyckte var
intressanta och relevanta gentemot vårt syfte, vilket Alvehus (2013) belyser är en viktig del
av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes på respektive respondents
kontor, detta för att vi ville att respondenterna skulle känna sig bekväma och genom det bli
mer benägna att öppna upp i samtalet. Intervjuerna inleddes med en kort sammanfattning
om vad studien skulle handla om, detta för att ge respondenterna en inblick i arbetet och
öka deras förståelse för studiens övergripande syfte. Intervjuerna pågick sedan mellan 50
och 110 minuter, där vi ställde intervjufrågor som var formade mot det teoretiska ramverket
(se intervjumallen i våra bilagor). Vi har således berört de strategiska styrmedlen ABCkalkylering, balanserat styrkort och benchmarking, samt fenomenen Gnosjöandan och
professionalisering under samtliga intervjuer, för att insamlad data ska vara relevant och
behjälplig för oss att uppfylla vårt syfte med undersökningen.

3.3 Metodkritik
Bryman och Bell (2013) menar att det inom kvalitativ forskning finns ett antal begrepp
som ska vara behjälpliga i arbetet mot att göra en studie så trovärdig som möjligt. Dessa
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begrepp är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse av
forskarens tolkningar och studiens resultat (Bryman & Bell, 2013).
Vad gäller tillförlitligheten så menar Bryman (2011) att det är vanligt att kvalitativa studier
kritiseras, då forskare kan bli allt för subjektiva i sin bedömning och till och med kan styra
över resultaten. Samtidigt menar Holme och Solvang (1997) att en subjektiv bedömning
av resultaten i en kvalitativ studie är ofrånkomligt och att det är något som i sammanhanget
till och med är nödvändigt, eftersom att författarnas omdöme och uppfattning av resultaten
är ytterst avgörande för att komma fram till några slutsatser överhuvudtaget. För att
minimera risken för missförstånd och misstolkningar har vi gjort en så kallad
respondentvalidering, där vi skickat tillbaka våra resultat till intervjupersonerna (Bryman
& Bell, 2013). Holme och Solvang (1997) poängterar att det finns risker i att även
intervjupersonerna kan styra resultaten genom att anpassa svaren på sådant sätt att de passar
de förväntningar som de tror forskaren har. Som tidigare nämnt har vi därför använt oss av
semistrukturerade intervjuer, för att säkerställa att vi inte styr intervjupersonernas svar eller
resonemang (Bryman, 2011). Emellertid har vissa följdfrågor ställts, eftersom att
intervjufrågorna var semistrukturerade. Dessa följdfrågor har dock i sammanhanget varit
nödvändiga, eftersom att intervjuerna syftat till att samla in relevant data gentemot det
övergripande syftet.
När det kommer till överförbarhet menar Bryman och Bell (2013) att kvalitativa studier
tenderar att ha fokus på det kontextuella, att studien endast baseras på en liten studiegrupp
och att de kvalitativa resultaten således inte är överförbara eller generaliserbara. Vi har
dock inte eftersträvat att uppvisa statistisk generaliserbarhet, utan vi har i enlighet med
Trost (2005) i stället försökt att söka mönster bland studieobjekten. Bryman och Bell
(2013) menar att kvalitativa studier ska innehålla fylliga och utförliga redogörelser för de
detaljer som ingår i en kultur, vilket kan öka överförbarheten till en annan miljö. Detta ser
vi har en tydlig koppling till vad Alvehus (2013) kallar för teoretisk generalisering, där det
alltså handlar om att visa hur den teori man använder kan skapa förståelse för det fenomen
man studerar. Vi har därmed försökt att skapa en förståelse för kulturen i Gnosjöregionen,
genom den så kallade Gnosjöandan. Denna har vi sedan låtit genomsyra våra reflektioner i
analysen.
För att öka pålitligheten i studien har vi arbetat i enlighet med vad Alvehus (2013) kallar
för hantverksvaliditet, vilket handlar om att man kontinuerligt ser över datainsamlingen
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och analysen för att kontrollera och ifrågasätta dess rimlighet (Alvehus, 2013). Vi har
genom studiens gång kritiskt granskat studien, dels genom olika seminarium med
studentkollegor, dels genom diskussion med vår handledare.
Vidare har vi kunnat styrka våra resultat genom att vi i största möjlighet intervjuat minst
två respondenter per företag, detta för att dels öka nyansrikedomen bland respondenternas
svar, dels för att minska risken för tillrättalagda och vinklade svar. För att se till att analysen
av empirin ska vara så objektiv och neutral som möjligt har vi även valt att göra den första
empiriska analysen var för sig, för att kunna identifiera det som var och en av oss ansåg
vara relevant för studien. Sedan redovisade vi våra empiriska analyser för varandra, varpå
vi kunde med ett kritiskt perspektiv sålla bort sådant som kan ha påverkats av våra
personliga värderingar.

3.4 Etiska reflektioner
Bryman (2011) lyfter fram de etiska aspekter som rör intervjupersonernas frivillighet,
integritet, konfidentialitet och anonymitet i studien. Vi har låtit deltagarna själva bestämma
över sin medverkan och har i enlighet med samtyckeskravet (se Bryman & Bell, 2013) inte
bara har frågat om respondenterna vill delta, utan även informerat dem om studiens
övergripande syfte och karaktär, för att ge respondenterna en förståelse för vad för typ av
studie de väljer att delta i. Vidare har vi låtit respondenterna vara anonyma om de önskat,
vilket visade sig vara önskat av samtliga respondenter. Vi har även frågat om tillåtelse att
spela in intervjuerna och har därmed varit tydliga med att all insamlad data i studien
behandlas konfidentiellt. För att försäkra respondenterna om att den information de uppger
under intervjun inte kommer att spridas bland obehöriga, har vi därför låtit meddela
respondenterna att efter transkriberingen och studiens examination kommer ljudfilerna att
raderas. Med dessa etiska aspekter i åtanke tror vi att studien tillförts ytterligare
trovärdighet.

3.5 Sammanfattning av metod
Vi har i denna studie haft en abduktiv ansats där vi använt oss av en kvalitativ metod, varpå
vi hämtat in data genom semistrukturerade intervjuer. Samtliga respondenter har valt att
vara anonyma och har därför tilldelats figurerade namn i studien samt behandlats med hög
konfidentialitet.

23

4 Empiri
Detta avsnitt inleds med en kort presentation av respektive studieobjekt, vilket följs upp av
respondenternas resonemang kring huruvida de anser att de arbetar i ett familjeföretag.
Därefter presenteras respondenternas resonemang kring användandet av de tre utvalda
strategiska styrmedlen. Avslutningsvis redogörs det för respondenternas tankar kring
professionalisering.

4.1 Presentation av undersökta familjeföretag
Tabell 3: Sammanställning av undersökta familjeföretag.

Företag

Företag A

Företag B

Företag C

Ägargeneration

Andra- och

Andrageneration

Andrageneration

Delägare 1 (Arne):

Delägare 1 (Börje):

Delägare 1 (Calle): 25%

50%

33,3%

Delägare 2: 25%

Delägare 2: 16,6%

Delägare 2: 33,3%

Delägare 3: 25%

Delägare 3: 16,7%

Delägare 3: 33,4%

Delägare 4: 25%

100% ägs av samma

66,7% ägs av samma

100% ägs av samma

familj

familj

familj

3

4

2

Metallindustrin

Metallindustrin

Plast-och

tredjegeneration
Ägarstruktur

Delägare 4: 16,7%

Antal aktiva
familjemedlemmar
Bransch

metallindustrin
Antal anställda

39

95

35

Omsättning år 2015

Ca 230

Ca 300

Ca 84

11,3%

40,0%

36,9%

(miljoner kronor)
Tillväxt år 20092014 (Allabolag.se)
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4.1.1 Företag A
Företag A är ett tillverkande företag inom metallindustrin som livnär sig på legotillverkning
och har verkat i Gnosjöregionen sedan 1960-talet. Pappan till vår respondent Arne
grundade Företag A i takt med att han såg att det fanns en potentiell marknad på de
produkter som tillverkades på hans tidigare arbetsplats. Han bestämde sig för att i sitt
garage på baksidan av hemmet bygga en maskin som skulle producera likartade produkter
för att möta marknadens efterfrågan. År 1983 skänkte pappan företaget till sina barn. Idag
ägs företaget av ett av dessa barn, Arne, samt hans tre brorsbarn.
4.1.2 Företag B
Företag B är också ett tillverkande företag inom metallindustrin och har verkat i
Gnosjöregionen sedan 1990-talet. Företaget har ett eget sortiment som de producerar,
marknadsför och säljer. Tre bröder, deras kusin och en av deras pappa startade Företag B
och sedan år 2000 köptes två av bröderna, samt den pappan som var delägare ut, varpå en
extern delägare plockades in. Denne delägaren är Börje, som också är VD för Företag B
idag. Företag B ägs idag av de två kvarvarande kusinerna och den externt inplockade VD:n
Börje.
4.1.3 Företag C
Företag C är precis som övriga två bolag ett tillverkande företag. Företaget tillverkar och
säljer av ett eget sortiment och verkar inom både plast- och metallindustrin. Företag C
grundades under 1940-talet och köptes under 1990-talet upp av tre kollegor efter att ha ägts
av ett börsbolag. En av dessa tre kollegor är pappa till en av våra sex respondenter, Calle.
Runt millenniumskiftet köptes de andra två kollegorna ut och Calle samt hans två bröder
gick in som delägare tillsammans med pappan, som fortfarande är delägare, vilket innebär
att Företag C ägs idag av fyra delägare från samma familj.
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4.1.4 Respondentlista
Tabell 4: Sammanställning av undersökta familjeföretag.

Respondent

Företag

Befattning

Utbildning

Familjemedlem/
icke
familjemedlem

Arne

Företag A

VD

Grundskola + Familjemedlem
ett gymnasieår

Albert

Företag A

Ekonomichef

Gymnasial

Icke
familjemedlem

Börje

Företag B

VD

Akademisk

Icke
familjemedlem

Bosse

Företag B

Produktionschef

Gymnasial

Icke
familjemedlem

Bengt

Företag B

Ekonomichef

Akademisk

Icke
familjemedlem

Calle

Företag C

VD

Grundskola

Familjemedlem

4.2 Familjeföretag
Som åskådliggörs i tabell 3 så ägs två av de tre undersökta familjeföretagen till 100 procent
av respektive ägarfamilj, nämligen Företag A och Företag C, medan Företag B ägs till 66,7
procent av tillhörande ägarfamilj. Resterande 33,3 procent ägs av Börje, som är en externt
inhämtad VD i Företag B. Samtliga undersökta familjeföretag har haft minst två
generationer ägare inom familjen, där Företag B dessutom är inne på tredjegenerations
familjeägarskap. Vidare har samtliga undersökta familjeföretag familjemedlemmar som
aktivt deltar i den dagliga verksamheten, däremot menar Arne att Företag A har en delägare
som inte är aktiv i familjeföretaget. Detta är något som även Calle nämner förekommer i
Företag C, där två av delägarna inte är aktiva i den dagliga verksamheten. Ovanstående
information indikerar att samtliga undersökta familjeföretag stämmer överens med den
definition på familjeföretag som arbetats fram i studien.
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Samtliga respondenter har under intervjutillfällena tydligt indikerat att de anser att det
företag de arbetar för är ett familjeföretag. De respondenter som är delägare har även
uttryckt att ”agera familjebolag” och att ge möjligheten till nästa generation att driva
företagen vidare är en viktig del i företagandet. Börje uttrycker:
”Jag är ingen familjemedlem, men jag är adopterad kan man säga. Vi har också till och
med inkluderat det i vår vision att koncernen ska vara ett familjeföretag, med en stark
mamma och effektiva döttrar. Vi försöker också bädda för att det ska kunna fungera i flera
generationer.”

Arne och Albert menar dock att det inte alltid är det smidigast att anställa en extern VD till
ett familjeföretag, eftersom att denne sällan får fullt förtroende från ägarfamiljen att utföra
sina arbetsuppgifter.

Albert menar att en av de största anledningarna till att Företag A är ett familjeföretag är för
att ägarna sitter i huset och är operativa, vilket gör dem delaktiga i den dagliga styrningen.
Detta resonemang återkommer även hos Bosse och Bengt, vilka också menar att ägarnas
delaktighet i det dagliga arbetet har betydelse för huruvida Företag B uppfattas som ett
familjeföretag eller inte. Vidare menar Bosse att ett stort kännetecken för familjeföretag är
att det är korta beslutsvägar. Denna åsikt delas av samtliga respondenter. Albert beskriver
detta med att påpeka att ett icke-familjeföretag kan behöva gå tre till fyra steg uppåt i den
organisatoriska hierarkin innan ett problem lyfts fram till beslutsfattaren, vilket enligt Arne
och Bosse gör att förmågan att gå från tanke till handling väldigt snabbt är en stor fördel
med just familjeföretag. Däremot menar Bengt i det sammanhanget att det finns en risk för
att beslut inte tas på enbart företagsekonomiska grunder och säger att vissa beslut tas lite
mer ”ad hoc” och på magkänsla.

4.3 Ekonomistyrning
Nedan beskrivs hur respondenterna ser på benchmarking, ABC-kalkylering och balanserat
styrkort. Vi kommer redogöra för huruvida respondenterna använder dessa, eller känner ett
behov av att använda dessa.
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4.3.1 Benchmarking
Samtliga respondenter berättar att benchmarking som strategiskt styrmedel existerar i deras
verksamhet, där jämförelse av nyckeltal gentemot konkurrerande företag inom branschen,
så kallat konkurrensinriktad prestationsbenchmarking, är det som framkommer tydligast.
En anledning till att fokus läggs på prestationsbenchmarking och inte processbenchmarking
är att man inte har möjlighet att få reda på hur konkurrenterna sköter sina processer,
framförallt produktionsprocesserna. Albert menar att detta kan bero på att det är stängda
dörrar hos andra företag och uttrycker att det i alla fall är så Företag A jobbar. Även Arne
och Bosse uttrycker att man inte delar sådan information med varandra. Emellertid antyder
Arne på att man inte ens är intresserad av att titta på konkurrenters produktionsprocesser:
”Jag är ju lite rädd för att titta på andra, jag har ju sagt att vi ska vara bäst, så är det ju.
Och då tror jag att man ska ha egna idéer och man ska driva det som man känner för.”
Denna inställning delas även av Albert och Börje, som menar att man kör sitt race och
intresserar sig inte av andras produktionsprocesser. Istället använder man tillgänglig
information, som ovan nämnt är nyckeltal från konkurrenters årsredovisningar. Bengt
berättar att Företag B:s största konkurrent numera är börsnoterad, vilket gör att de får
tillgång till kvartalsrapporter som de jämför sina egna räkenskaper med. Enligt Albert görs
även detta i Företag A, som säger att de jämför mellan 15 till 20 nyckeltal mot
konkurrenterna. Calle berättar dock att Företag C inte ens har möjlighet att jämföra sina
nyckeltal, då deras huvudsakliga konkurrenter är utländska bolag. Han menar att Sverige
är ett land som är som en öppen bok, där vem som helst kan få tag i ett företags
årsredovisning, varför utländska konkurrenter har möjlighet att jämföra sina räkenskaper
mot svenska företag och inte tvärtom. Calle uttrycker att:
”De vet allting om oss, exakt allting om oss, hur mycket vi har i lager, hur mycket vi har i
avskrivningar. De kan läsa oss till punkt och pricka, men vi vet ingenting om dem, ingenting
om våra konkurrenter.”
Företag C jämför sig istället med likartade, icke-konkurrerande företag med egna produkter
och egen produktion. Detta för att få en uppfattning om hur företaget ligger till
prestationsmässigt, då Calle menar att företag med egna produkter och egen produktion
måste bära liknande kostnader som de själva gör på grund av ett behov av exempelvis
kvalitetsansvariga och produktutvecklare.
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Även om samtliga respondenter uttrycker att de inte är intresserade av att jämföra sina
produktionsprocesser med konkurrerande företag, så uttrycker Bosse att Företag B är i fas
med att upprätta en ny produktionsteknik, där kunskapen om denna teknik inhämtas från
en före detta underleverantör. Detta innebär att underleverantören förlorar Företag B som
kund, som dessutom har stått för upp till en fjärdedel av underleverantörens omsättning,
enligt Bosse. Trots detta erbjöd sig underleverantören att öppna upp portarna och låta
Företag B ”benchmarka” sin nya produktionsteknik mot deras, så kallad funktionsinriktad
processbenchmarking. Bosse beskriver att man träffas och för en dialog där man jämför
tanken med utformningen av den nya produktionsprocessen, varpå man får idéer för hur
man kan göra detta på bästa sätt. Vidare menar Bosse att den här öppenheten och
ödmjukheten är typiskt för Gnosjöandan, och uttrycker att man inte har något att förlora på
att hjälpa varandra i den bygden.
Företag C visade även på tendenser till att ha så kallad funktionsinriktad
strategibenchmarking, i arbetet mot att starta ett dotterbolag i utlandet. Calle berättar att de
frågade mycket folk och nätverkade en hel del för att få tips och idéer kring hur man gjorde
en sådan uppstart av ett företag på ett optimalt sätt.
Bengt, som är ekonomichef på Företag B, menar bland annat att han ”benchmarkar” sina
administrativa rutiner mot gamla kollegor som han samlat på sig under sin karriär, men att
detta görs väldigt informellt genom att man bollar idéer fram och tillbaka. Han uttrycker
att dem är väldigt öppna mot varandra vad gäller administrativa processer och hjälpmedel.
Under intervjun med Bengt framkom det att han på grund av den snabba tillväxten, såg ett
behov av att använda benchmarking för att inte arbeta ineffektivt genom att komma fram
till administrativa processer som redan finns och fungerar hos andra. Bengt tillade att man
genom att jämföra sina administrativa processer med företag som ligger snäppet före kan
generera nytta av benchmarking, eftersom att inhämtad information underlättar
beslutsfattandet om vilka administrativa processer som bör användas.
4.3.2 ABC-kalkylering
Samtliga respondenter uttrycker att produktkalkylering har blivit en viktig del av
ekonomistyrningen. Arne poängterar vikten av att använda en genomarbetad
produktkalkylering för att veta var man tjänar sina pengar och uttrycker:
”Det är A och O att ha ett riktigt kalkylsystem i botten.”
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När det kommer till ABC-kalkylering uttrycker samtliga respondenter att det är svårt att
identifiera direkt hänförbara kostnader till produkten och att de kostnader man kan
identifiera inte är exakta. Detta har lett till att både Företag B och Företag C valt att använda
sig av en generell påläggskalkyl, medan Företag A har gjort ett tydligt försök att utforma
sin produktkalkylering i linje med ABC-kalkylering. Bosse som är produktionsansvarig i
Företag B förklarar att om man utformar produktkalkyleringen såsom man gör i projekt,
där kostnader redovisas minutiöst, så kan man lättare identifiera kostnader som är direkt
hänförbara till produkten. Detta skulle vidare kunna underlätta implementeringen av ABCkalkylering. Han menar dock på att:
”Men vi kan samtidigt inte projektredovisa på det sättet, för här får man göra mätningar.
Här producerar vi konstant och vi bygger mot lager, det är en annan sak. Produktionen är
inga projekt, så kan vi säga, det är det svåra.”
Detta är något som även Bengt menar är avgörande i frågan om huruvida man bör använda
ABC-kalkylering eller inte och berättar att de inte har något behov av att använda den
sortens produktkalkylering, eftersom att de har så pass enkla produkter. Bengt uttrycker:
”Det hade varit en sak om man utvecklade mobiltelefoner, alltså en komplex produkt som
har mycket utveckling bakom sig, men inte i en sådan här nästan processinriktad produkt.”
Vidare

anser

Bengt

att

nyttan

av

att

införa

ABC-kalkylering

som

produktkalkyleringsmetod inte överstiger den potentiella implementeringskostnaden,
något som även Börje och Calle håller med om. Calle konstaterar att vissa prissättningar
som görs i regionen är helt fel och att man generellt sett har en rätt dålig ekonomisk insikt
i produktionen, men i och med att resultatet är tillfredsställande så låter man bli i att lägga
någon vikt vid produktkalkyleringen. Calle tror att många kalkyler byggs på magkänsla,
eftersom att det ändå finns någon storts grundkompetens inom företaget:
”[…] man vet var man tjänar sina pengar någonstans […]. Men när det börjar dra, som
nu när vi har så mycket mer kunder, mer produkter, då måste man veta exakt, då kan man
inte bara gå och känna.”
Calle antyder dock att en påläggskalkylering ger en tillräckligt rättvisande bild av Företag
C:s kostnadsbild och menar därför att det inte finns något behov av att implementera ABCkalkylering i verksamheten. Några av respondenterna anser dock att det finns ett behov av
ABC-kalkylering. Som ovan nämnt så jobbar Företag A aktivt för att eftersträva ABC30

kalkylering. I samband med att företaget anställde Albert, externt från familjen, som
ekonomichef så valde man att förbättra sin produktkalkylering genom att göra den mer
aktivitetsbaserad. Arne uttrycker att det har varit svårt att vara exakt i den kalkylen,
eftersom att vissa kostnadsdrivande aktiviteter är svåra att identifiera. Men man har ändå
valt denna linje, eftersom att man tidigare inte hade en så bra koll på vilka produkter som
bar vilka kostnader och att det dessutom fanns ett intresse av att veta vilka produkter som
var mest lönsamma. Tilläggningsvis menar Albert att det idag har blivit ett helt annat klimat
och att företagandet har blivit mer formellt, medan man förr i tiden hade mer muntliga
förhandlingar som man tog i hand på och sedan följde. Idag får man i stället in offerter från
kunder, vilket gör att man som leverantör måste vara säker på att man har rätt pris. Det här
är något som även Arne upplever och berättar att innan det implementerades en mer
aktivitetsbaserad produktkalkylering i Företag A så svävade man lite i prissättningen och
visste inte riktigt var kostnaderna låg, varpå man valde att lägga kostanden för bland annat
den exakt nedlagda verkstadstiden, trucktiden och lagerytan på en direkt hänförbar produkt.
Arne berättar vidare att implementeringen av det här systemet var tidskrävande, men
poängterar att förtjänsten av implementeringen är större än kostnaden för den. Bosse
hävdar att Företag B också hade tjänat på att implementera en aktivitetsbaserad
produktkalkylering, även fast att det hade varit svårt att redovisa alla kostnadsdrivande
aktiviteter. Detta eftersom att man i dagsläget inte vet vilka produkter som är lönsamma
och vilka som är olönsamma i Företag B. Bosse menar att man hade blivit mer medveten i
sin kostnadsstruktur och berättar att genom att bryta ner produktkalkylen på
kostnadsdrivare kan man se att det finns förbättringsmöjligheter, även om företaget redan
tjänar pengar på produkterna:
”Men om man börjar bryta ner den, så kanske det är sådana saker som vi gör som inte är
så lönsamma som man säkert skulle kunna göra på ett annat sätt. Utan man gör mycket
som man gjorde för 20-25 år sedan, för det är så man gör tycker man, men det är inte
samma sak som att det är rätt.”
Bosse berättar samtidigt att man blivit mer medveten i sin kostnadsstruktur, genom att mäta
hur mycket extra tid som läggs ner på produkter som avviker från standardsortimentet. Den
här mätningen har man gjort under det senaste året och har således möjliggjort att Bosse,
genom en efterkalkyl, kan se huruvida man tar betalt för de kostnader som faktiskt uppstår.
Resultatet av denna efterkalkyl visade att man i vissa fall gjorde det och i andra fall inte.
Bosse menar att man genom denna process kan ändra prissättningen, så att man får betalt
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för det arbete som faktiskt läggs ned på produkterna. Detta är något som Bosse anser skulle
kunna vara nyttigt att implementera genom hela produktionen, men belyser att en sådan
implementering skulle vara kostsam och för tidskrävande för Företag B. Bosse poängterar
att det skulle krävas att företaget anställde en kompetent ekonom med ett flertal år av
relevant produktionserfarenhet samt en tydlig arbetsbeskrivning från ledningen för att
kunna implementera ABC-kalkylering, dock menar han att nyttan av att implementera
ABC-kalkylering skulle överstiga kostnaden för implementeringen.
4.3.3 Balanserat styrkort
Genom de genomförda intervjuerna så är mål och mått inom det finansiella perspektivet
såsom räntabilitet, inom kundperspektivet såsom återköp och inom det interna
processperspektivet såsom kassationer vanligt förekommande. Det framgick tydligt att
respondenterna la mycket vikt vid mål och mått inom kundperspektivet och det interna
processperspektivet. Respondenter i både Företag A och i Företag B pratade mycket om
hur de aktivt går ut med informationen om dessa mål och mått internt inom verksamheten.
Ett mått som betonades vid samtliga intervjutillfällen var individuell sjukfrånvaro. Albert
berättar att sjukfrånvaro är ett mycket intressant mått som de jobbar en hel del med på
Företag A, där sjukfrånvaron idag ligger på drygt 1 procent. Denna låga sjukfrånvaro
påpekas även existera hos övriga två undersökta företag.
Calle berättar att man i Företag C har varit dåliga på att följa upp de mätningar som görs
och belyser att eftersom att företaget vuxit så snabbt så har mätningar, målsättningar och
uppföljningar inte hunnits med. Däremot påpekar han att de i dagsläget jobbar på att sätta
tydligare mål och att de för ett antal veckor sedan har anställt en person som ska jobba mer
med mätningar inom det interna processperspektivet, såsom exempelvis kvalitetsmått. Vad
gäller lärande- och utvecklingsperspektivet finns det inga tydliga signaler på att något av
företagen formellt jobbar med sådana mål och mått. Bosse berättar att man i Företag B
exempelvis brukar skicka iväg skiftledarna på diverse utbildningar inom organisation och
ledarskap, men poängterar att de inte har några mål på hur ofta detta ska ske eller hur många
som borde genomgå sådana utbildningar. Börje som är VD på Företag B berättar vidare att
det läggs upp en budget för hur mycket det ska satsas på utbildning och utveckling inom
företaget, men understryker att det inte finns något definierat mål vad man vill uppnå med
det. Vidare berättar Bosse:
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”Nej, det ska jag nog inte säga att vi har uttalat på det sättet. […] Innan har det varit lite
att vi kört från höften, vi läser oss lite till vad vi… Men nu så… Företaget är större och vi
måste jobba professionellt med de här bitarna.”
Även Calle visar på att det finns tendenser av lärande- och utvecklingsarbeten i Företag C,
men berättar att det sker på ett informellt sätt:
”Nej, inte strukturerat. Men jag tror att vi har det med oss i vårt engagemang. Hon har
hängt i bra här nu, kommer då hon och vill gå på exempelvis en Excel-kurs, ja men då går
det såklart bra. Återigen inte strukturerat, men vi känner i magen lite. […] Jag tror att vi
jobbar med det, men ostrukturerat.”
Vidare menar Arne på Företag A att mål inom lärande- och utvecklingsperspektivet sätts
internt inom familjen, men att dessa mål inte presenteras formellt i företaget. Till skillnad
från de resterande tre perspektiven så tycks lärande- och utvecklingsperspektivet vara något
man jobbar informellt med i företagen. Däremot upplever både Bosse och Calle att det
finns ett behov av att göra mål och mått inom detta perspektiv mer formella.
Albert berättar att de har försökt att implementera det balanserade styrkortet till viss mån,
men att det inte fanns någon som drev på arbetet. Dessutom menade Albert att ingen på
Företag A upplevde det balanserade styrkortet som speciellt givande och att det upplevdes
som alltför teoretiskt och att det därför inte finns något behov av att försöka implementera
det igen. Börje menar att Företag B inte har jobbat med det balanserade styrkortet, men
hävdar att det är en ”smart modell”, samtidigt som han tillägger att de har inspirerats av det
balanserade styrkortet men använder det inte fullt ut. Bengt och Calle belyser dock att det
kan finnas ett behov och en nytta i att använda sig av en mer strategisk prestationsmätning
såsom det balanserade styrkortet. Samtidigt poängterar Bengt att en sådan implementering
skulle kräva en tydlighet från ledningen samt att medarbetarna inkluderas i den processen
för att kunna visa hur man ska kunna nå målen. Bengt tillägger att han tror att det är något
som hade kunnat skapa engagemang hos personalen men att det inte finns tillräckligt med
tid i företaget för att implementera ett balanserat styrkort för tillfället, då det finns en risk
för att det blir alldeles för administrativt tyngande.

4.4 Professionalisering genom extern kompetens
De tre intervjuer som gjordes med respektive företags VD gav indikationer på att extern
kompetens har blivit en viktig del för att företag ska klara perioder av tillväxt. Bengt, som
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är en externt inplockad ekonomichef i Företag B, har bara jobbat på företaget i några
månader, vilket innebär att han inte har hunnit driva på några betydande förändringar i
ekonomistyrningen. Däremot så anser Börje, som är en externt inhämtad VD i Företag B,
att han själv har haft stor nytta av hans formella bakgrund med både en IT-examen och en
företagsekonomexamen och att han som extern aktör har tillfört mycket till företaget,
framförallt när det gäller ekonomistyrningen. Detta är något som även bekräftas av Bengt,
ekonomichefen på Företag B, som konstaterar att Börje har varit viktig med den
erfarenheten han har med sig utifrån och att företaget inte hade sett ut som det gör idag om
det inte vore för honom. Bengt tror att Börje har varit en stor drivare av en mer formell
ekonomistyrning med välutvecklade kalkyler, varpå han absolut ser ett behov av att få in
mer formell kompetens till företaget. Vidare belyser han att kunder, leverantörer och
samarbetspartners förväntar sig att det ska finnas folk som har akademisk utbildning i
företaget. Han upplever dock att värdet av en akademisk utbildning inte uppskattas fullt ut
i regionen:
”Jag har fått ett bra mottagande här som akademiker. Det har inte varit några problem att
få den respekten eller erkännandet som jag tycker att man ska ha. Men jag tror inte att man
uppskattar de akademiska studierna eller utbildat folk på det viset som jag kanske tycker
att man borde göra. Det lever kvar lite.”
Just i Företag B har man enligt Börje haft extremt höga krav på formella kunskaper när det
gäller ekonomichefsposten, men att det också har lagts stor vikt i att det ska finnas en
förståelse för familjeföretagets kärnvärden och mål. Vikten av formella kunskaper lyfts
även fram av Calle, som menar att de blir allt viktigare när företaget växer.
Arne berättar att han lever efter devisen, att man alltid ska anställa folk som är bättre än en
själv, framförallt när det kommer till ekonomchefspositionen. Arne tillägger att han har
fullt förtroende för deras ekonomichef Albert, som dock inte har någon akademisk
utbildning men som med många års erfarenhet som ekonom på andra företag plockats in i
Företag A. Han tillägger även att det är viktigt att använda andras kompetens, eftersom att
man inte kan allt själv. Albert själv känner att han har fullt förtroende och menar att han
har varit drivande i ekonomistyrningen i Företag A:
”Jag har ju fått lägga en hel del krut på att kanske utbilda ägarna då i ekonomi i stället.
Alltså olika mätetal och så vidare, var de kommer ifrån, och så jämför man med andra
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företag och så vidare då va. Likaså hur balans- och resultaträkningen är uppbyggd. I och
med att de inte har gått den skolan helt enkelt.”
Även Calle berättar att det inte fanns någon ekonom inom familjen, varpå det fanns ett
behov av en extern ekonom i Företag C. Han säger att han gärna vill att företaget uppfattas
som professionellt, vilket har gjort att det funnits en poäng i att rekrytera extern kompetens
till företaget. Han understryker att ett av målen med att företaget ska fortsätta växa är att
de ska kunna anställa ytterligare extern kompetens. Calle poängterar tilläggningsvis att
ekonomichefen har fullt förtroende och att han dessutom har varit drivande i
ekonomistyrningen. Vidare menar Calle att ekonomichefen är som en del av familjen. Även
Arne hävdar att Albert, ekonomichefen i Företag A, är som en familjemedlem.

4.5 Sammanfattning av empiri
4.5.1 Familjeföretag
Samtliga undersökta familjeföretag passar in på den definition av familjeföretag som
arbetats fram i denna studie, detta då respektive företag ägs och kontrolleras av en familj
där det finns en tydlig intention om att behålla företaget inom familjen. Denna indikation
tydliggörs i att familjeföretagen har, eller har haft ägare från minst två generationer.
Samtidigt är minst en av ägarna och minst ytterligare en familjemedlem är involverade i
den dagliga verksamheten.
Det är även tydligt att samtliga respondenter upplever att de jobbar i ett familjeföretag. Hos
respektive företags VD framgår vikten av att driva företaget såsom just ett familjeföretag.
Det visar sig alltså inte finnas några åsiktsskillnader om huruvida företagen är
familjeföretag eller bör drivas som sådana, trots de skillnader som finns i
omsättningsstorlek och antal anställda. Inte ens det företag som har en externt inhämtad
VD med ägarandel upplevs bryta detta åsiktsmönster.
4.5.2 Ekonomistyrning
Vad gäller ekonomistyrning så är benchmarking det strategiska styrmedel, av de tre
utvalda, som verkar användas flitigast av alla undersökta familjeföretag. Detta sker
framförallt genom prestationsinriktad benchmarking. Det finns emellertid tendenser till
informellt

användande

av

funktionsinriktad

och

generisk

process-

och

strategibenchmarking. När det kommer till det balanserade styrkortet så framkommer det
att inget av familjeföretagen arbetar mot ett formellt uppsatt sådant, främst eftersom att
inget av familjeföretagen har regelbundet uppsatta mål och mått inom tillväxt- och
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utvecklingsperspektivet. Däremot framkommer det att samtliga familjeföretag aktivt
jobbar med prestationsmått inom de resterande tre perspektiven. Vidare verkar ABCkalkylering vara det strategiska styrmedel som används minst, då det inte anses tillföra
någon nytta. Emellertid har man på Företag A låtits inspireras av en aktivitetsbaserad
produktkalkylering, dessutom har specialordrar på Företag B börjat behandlas genom en
aktivitetsbaserad produktkalkylering. Vi ser dock inte att något av de undersökta företagen
använder en fullt utvecklad ABC-kalkylering, detta eftersom att de inte kan, alternativt vill,
identifiera samtliga kostnadsdrivare. I tabell 5 nedan sammanfattas användandet av de
strategiska styrmedlen benchmarking, ABC-kalkylering och balanserat styrkort bland de
undersökta familjeföretagen.
Tabell 5: Sammanställning av användandet av benchmarking, ABC-kalkylering och balanserat styrkort.

Företag
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Informella inslag av
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Företag C







Tydligt
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ABCkalkylering
Påbörjad
användning av
ABCkalkylering vid
specialordrar på
lagret



Har testats men
förkastats



Används ej

Används ej



Används ej

4.5.3 Professionalisering genom extern kompetens
Samtliga ekonomichefer på respektive undersökt familjeföretag är externt inplockade och
tillhör inte ägarfamiljen. Ekonomicheferna i Företag A och Företag C upplevs av de andra
respondenterna på tillhörande företag att de har varit drivande i ekonomistyrningen. I
Företag B har ekonomichefen ännu inte hunnit driva in några påtagliga förändringar i
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ekonomistyrningen. Det har dock bekräftats att den externt inplockade VD:n Börje har
drivit den befintliga ekonomistyrningen närmare en mer strategisk karaktär.
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5 Analys
Detta avsnitt syftar till att sammanväva empiri och teori, vilket ska ge förutsättningar för
oss att besvara våra forskningsfrågor och leda oss till en slutsats. Strukturen kommer gå i
linje med empiriavsnittet.

5.1 Familjeföretag
Av de tre undersökta familjeföretagen kan samtliga, utifrån den definition som används i
denna studie, klassas som familjeföretag. Det finns dock vissa skillnader mellan
familjeföretagen, framförallt vad gäller ägarstrukturen. Företag B har till skillnad från
övriga två familjeföretag valt att anställa en extern VD, Börje, som de också har sålt 33.3
procent av företagets aktier till. Detta har dock inte påverkat huruvida Företag B uppfattas
som ett familjeföretag, där Börje dessutom refererar till sig själv som en del av
ägarfamiljen. Att anställa en extern VD är något som Arne och Albert på Företag A ställer
sig tveksamma till, då de menar att en extern VD sällan får det mandat som behövs för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter fullt ut. Det är dock Företag B som har den största
omsättningen och även högst tillväxt under de senaste åren, något som vi reflekterar över
skulle kunna bero på att man valt att rekrytera en extern VD med formell bakgrund. Att
ägarfamiljen dessutom gav Börje möjligheten att köpa in sig i Företag B upplever vi kan
ha minskat risken för att ägarfamiljen sedan ska gå in och försöka förändra de beslut som
Börje tagit som VD. Samtliga undersökta familjeföretag har dessutom ägts och
kontrollerats av samma ägarfamiljer genom minst en generation, där Företag A till och med
är inne på sin tredje ägargeneration. Detta påvisar en långsiktighet och avsiktlig önskan att
behålla företaget inom familjen genom generationer, något som bland annat Börje i Företag
B menar är centralt i familjeföretagets övergripande vision.
När det kommer till hur företaget ska drivas, finns det en tydlig överensstämmelse om att
det företag respondenterna verkar i är och drivs såsom ett familjeföretag. Vi upplever att
det som är avgörande för denna åsikt är huruvida ägarfamiljen är aktiva i den dagliga
verksamheten, vilket också Acquaah (2013) lägger vikt vid i sin definition av
familjeföretag. Vidare framkommer det tydligt bland familjeföretagens ägare att det finns
en långsiktig vision om att företaget ska föras vidare till kommande generationer, något
som Chua et al. (1999) menar spelar en viktig roll i huruvida ett företag ska klassas som ett
familjeföretag eller inte. Ytterligare framkommer det ur empirin att snabba beslut verkar
vara en viktig och karaktäriserande del av familjeföretagandet. Vi reflekterar över att denna
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egenskap är starkt knuten till ägarnas aktiva deltagande i den dagliga verksamheten. Detta
eftersom att beslut inte måste gå genom flera auktoriteter inom verksamheten och sedan
överläggas av ett antal chefer och mellanchefer, utan kan exempelvis ske genom en
diskussion om ett problem direkt med ägaren som i sin tur kan ta ett beslut på stående fot.
Vidare ser vi att detta också gör att det ekonomiska beslutsfattandet kan bli mer informellt,
vilket är något som indikeras av den forskning som gjorts av Senftlechner och Hiebl (2015).
Detta är något vi ser har en koppling till den risk som upplevs finnas vad gäller
familjeföretags tendenser att inte alltid göra beslut på företagsekonomiska grunder. Vi ser
därmed att det finns ett behov av att använda en tydlig och formell ekonomistyrning, för
att familjeföretagen ska kunna göra ekonomiskt försvarbara beslut.

5.2 Ekonomistyrning
Nedan kommer en analys göras angående de strategiska styrmedlen benchmarking, ABCkalkylering och balanserat styrkort.
5.2.1 Benchmarking
Den typ av benchmarking som är vanligast förekommande är prestationsbenchmarking, då
samtliga undersökta familjeföretag jämför sina räkenskaper och nyckeltal mot andra
företag. Vidare jämför två av de tre undersökta familjeföretagen sina räkenskaper och
nyckeltal

mot

direkta

konkurrenter

och

utför

därmed

konkurrensinriktad

prestationsbenchmarking. Denna form av benchmarking beskrivs enligt Neely et al. (2005)
som den svåraste att utföra, eftersom att information om konkurrenterna enligt Asrofah et
al. (2010) är svårtillgänglig. Detta bekräftas av Calle, vars företag har sina konkurrenter i
utlandet. Det råder dock inga svårigheter i att få tag på denna information för resterande
undersökta företag, vilket förklaras av att dessa inte jämför sig mot utländska konkurrenter
utan endast mot svenska. Vi ser att Asrofah et al. (2010) för ett resonemang som inte är
applicerbart på svenska företag vars konkurrenter befinner sig inom Sveriges gränser,
eftersom att man i Sverige är förpliktigad att årligen redogöra för sina räkenskaper. Detta
öppnar upp möjligheter för att kontinuerligt kunna använda konkurrensinriktad
prestationsbenchmarking inom Sverige. I övrigt så ser vi starka signaler på ett totalt
ointresse att jämföra sig mot konkurrenter. Detta framkommer främst vad gäller de egna
produktionsprocesserna, där vi kan se att konkurrensinriktad processbenchmarking inte
existerar på något av de undersökta familjeföretagen. Vår upplevelse är att det finns en
stark självsäkerhet kring den egna produktionen, där man anser att man inte tjänar på att
jämföra den egna produktionsprocessen mot konkurrenternas, vilket kan förklara
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avsaknaden av konkurrensinriktad processbenchmarking. Det skulle även kunna förklaras
av att man inser att konkurrenterna inte är villiga att delge sina produktionsprocesser, vilket
kan leda till att försök att utföra sådan benchmarking inte ens blir intressant. Vi ser dock
en risk i att denna attityd kan vara hämmande i eventuell fortsatt tillväxt, där man kan bli
omsprungen av konkurrenter som aktivt jämför sig med andra för att bli bättre. Denna
attityd kan förklaras av den karaktäriserande egenskapen ”vi gör som vi alltid har gjort”,
som enligt Wigren (2003) är kopplad till Gnosjöandan. Det kan emellertid vara så att den
konkurrensinriktade prestationsbenchmarkingen som faktiskt görs inom familjeföretagen
ger indikationer på att de är ”best practice”, genom att deras nyckeltal möjligtvis är
överlägsna konkurrenternas, vilket också skulle kunna vara en förståelig förklaring till
ovanstående attityd.
Vi har även sett att, vad Neely et al. (2005) och Stapenhurst (200) beskriver som
funktionsinriktad

processbenchmarking,

används

på

ett

utav

de

undersökta

familjeföretagen, Företag B. Detta görs dock inte kontinuerligt, utan har blivit en
konsekvens av att företaget beslutat att implementera en ny produktionsteknik. Situationen
har lett till att Företag B numera ”benchmarkar” sig mot en tidigare underleverantör, som
i sin tur har blivit av med en stor kund. Att underleverantören, som förlorar ca 25 procent
av sin omsättning, ändå är beredd att hjälpa till i utformningen av den nya
produktionsprocessen, upplever vi är starkt förankrat i Gnosjöandan. Vi återkopplar till
Ljungkvist (2014) som menar att samarbetet i regionen är avgörande för bygdens välfärd,
något som Bosse understryker i intervjun då han poängterar att man i regionen bara kan
vinna på att vara ödmjuk och hjälpsam. Detta torde vara förklaringen bakom att även
underleverantören till Företag B erbjuder sin branschspecifika expertis.
Trots att det går att se många benägenheter och strävanden mot ett aktivt användande av
benchmarking bland familjeföretagen, så tycks det emellertid vara informellt och outtalat.
Benchmarkingarbetet verkar inte vara rutinmässigt, utan görs mer ad hoc. Ett exempel på
detta är att Företag B genomför så kallad generisk benchmarking, där de jämför sina
administrativa processer mot andra, men att detta sker informellt genom sporadiska
diskussioner med andra när behov uppstår. Detta påminner om vad Asrofah et al. (2010)
menar att generisk benchmarking kännetecknas av, att det är en form av ”brainstorming”
där informationsflödet är dubbelriktat.
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Sammanfattningsvis ser vi tendenser på flera olika former av benchmarking bland
studieobjekten, men vi ser dock att i och med det utbredda samarbetet och nätverket i
regionen som beskrivs av Ljungkvist (2014) och Wigren (2003) så finns det en stor
potential för en strategisk och kontinuerlig användning av detta strategiska styrmedel,
framförallt vad det gäller funktionsinriktad och generisk benchmarking. Vi ser goda
möjligheter för familjeföretagen att nyttja den ödmjukhet och öppenhet som finns i bygden,
i stället för den sporadiska och informella användningen av funktionsinriktad och generisk
benchmarking, som råder just nu.
5.2.2 ABC-kalkylering
Inget av de undersökta familjeföretagen använder idag ABC-kalkylering fullt ut, i och med
de svårigheter som finns med att identifiera exakta kostnadsdrivare. Däremot framkommer
det att samtliga familjeföretag har välutvecklade produktkalkyleringssystem, vilket tyder
på att produktkalkyleringen sker formellt. Det råder åsiktsskillnader mellan respondenterna
huruvida implementeringen av denna produktkalkyleringsmetod är lönsam eller inte.
Företag A är det företag som aktivt eftersträvar att följa en ABC-kalkylering, vilket båda
respondenterna Arne och Albert menar att de har tjänat på. Detta går i enlighet med vad
Gunasekaran (1999) anser vara det huvudsakliga argumentet för en implementering av
denna produktkalkyleringsmetod, att nyttan ska överstiga kostnaden. Även de respondenter
som inte förespråkar ABC-kalkylering resonerar i linje med Gunasekaran (1999). Börje
och Bengt i Företag B är tydliga med att de inte ser någon vinning i att implementera ABCkalkylering, eftersom att de inte har tillräckligt komplexa produkter som därmed inte kräver
mycket utveckling, varpå en implementering bara skulle skapa höga kostnader utan
garanterad avkastning. Detta är något som även Calle håller med om. En intressant aspekt
att väga in här är att Företag A sysslar med legotillverkning, medan Företag B och Företag
C har egna sortiment som de säljer direkt till kund. Roztocki et al. (2004) påvisar i sin
studie att ABC-kalkylering har blivit mer relevant i takt med att tillverkande företag får en
ökning av indirekta kostnader för exempelvis produktutveckling, försäljning och
marknadsföring. Den iakttagelse vi har gjort påvisar motsatsen, där Företag B och Företag
C, som i och med sina egna sortiment har större indirekta kostnader, faktiskt är de företag
som inte ser någon nytta i att använda ABC-kalkylering. Vi reflekterar över att detta kan
bero på en rädsla för att en implementering av ABC-kalkylering skulle kräva stora mängder
av resurser, vilket också enligt Hicks (1999) är en anledning till att SMEs avråtts från att
implementera denna produktkalkyleringsmetod. Vidare ser vi ett utbrett ointresse för detta
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strategiska styrmedel, liksom vi även såg i benchmarkingen. Vi kan dock se ett större behov
av implementering av ABC-kalkylering i samtliga familjeföretag, eftersom att det i empirin
framgår tydligt hur viktigt det är att produktkalkyleringen måste vara exakt. Behovet ges i
uttryck bland annat under intervjun med Calle, som menar att tillväxt genererar ett ökat
behov av noggrannhet. Detta är något som är själva idén med ABC-kalkyleringen, där man
genom att låta varje produkt ska bära sina egna kostnader, skapar en mer exakt
produktkalkylering (Turney, 1996). Även respondenterna på Företag A bekräftar att det var
just på grund av behovet av en mer noggrannhet i produktkalkyleringen, som de valde att
ta ett tydligt steg mot en ABC-kalkylering.
Trots att Börje och Bengt på Företag B inte ser någon vinning i att implementera ABCkalkylering, så framgår det ur empirin att det ändå finns tydliga indikationer på att företaget
strävar mot en större medvetenhet kring sina kostnadsdrivare, då de börjat mäta hur mycket
tid som spenderas på specialprodukter. Det framgår också i sammanhanget att
produktionschefen på Företag B, Bosse, anser att man hade tjänat på att implementera detta
genom hela organisationen men att en sådan implementering skulle kräva investeringar i
kompetent personal. En sådan investering framhålls även av Roztocki et al. (2004). En
anledning till att detta inte görs på Företag B menar Bosse har att göra med att de idag gör
såsom de gjorde för 20-25 år sedan. Denna inställning, där den historiska aspekten är
prioriterad, är som tidigare nämnt kännetecknande för Gnosjöandan (Wigren, 2003). Vi
reflekterar över att denna inställning kan vara hämmande för fortsatt tillväxt, eftersom att
nyttan faktiskt kan vara större än kostnaden av en implementering av ABC-kalkylering.
För att återkoppla till Hicks (1999) så behöver en implementering inte betyda stora
investeringskostnader, utan det räcker med att ha ett mer aktivitetsbaserat tänk i
produktkalkyleringen och därmed försöka identifiera kostnadsdrivare i den mån det går. Ur
ett långsiktigt perspektiv skulle också ABC-kalkyleringen kunna ge en tydligare
kostnadsbild, varpå man exempelvis skulle kunna identifiera olönsamma produkter och
således minska onödiga kostnader. På så sätt kan beslut tas på mer genomtänkta och
strategiska grunder, vilket kan understödja de övergripande målen på ett mer lönsamt sätt.
5.2.3 Balanserat styrkort
Det framkommer ur samtliga intervjuer att inget av familjeföretagen arbetar med ett
formellt uppsatt balanserat styrkort. Vi kan se att det finns tydliga mål och mått i det
finansiella perspektivet, i kundperspektivet och i det interna processperspektivet bland
samtliga familjeföretag, men att formaliteten i uppsättning av mål och mått brister när det
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kommer till lärande- och utvecklingsperspektivet, varpå vi har konstruerat nedanstående
tabell för att tydligt illustrera resultatet, se tabell 6.
Tabell 6: Illustration av användandet av mål och mått i det balanserade styrkortet bland studieobjekten.

Prestationsmått Finansiella

Kund

Process

Lärande- och
utveckling

Företag A

Formellt

Formellt

Formellt

Informellt

Företag B

Formellt

Formellt

Formellt

Informellt

Företag C

Formellt

Formellt

Formellt

Informellt

Vi kunde se tydliga tendenser på att det fanns lärande- och utvecklingsmått bland samtliga
familjeföretag, exempelvis att de i Företag B lade budget för fortbildning. Emellertid tycks
dessa mål och mått göras informellt, något som Bosse och Calle dock anser behöver
formaliseras. Vi upplever även att detta perspektiv inte är lika prioriterat som övriga
perspektiv i det balanserade styrkortet. Trots att samtliga respondenter nekar användandet
av detta strategiska styrmedel, så ser vi ändå att de i en bred bemärkelse inspireras av det
”balanserande tänket”. Vi ser tendenser på att respondenterna har en förståelse för att det
finns ett, som enligt Kaplan och Norton (1996) kallas för, orsak- och verkansamband
mellan de fyra perspektiven i det balanserade styrkortet, då fokus inte endast riktas mot det
finansiella perspektivet utan att man avsiktligen lägger mycket fokus på kundperspektivet
och på det interna processperspektivet. Trots att dessa mål och mått finns, formella som
informella, så ser vi dock att det kan saknas en strategisk medvetenhet. Detta då vi upplever
att det kan finnas en avsaknad av en tanke med att perspektiven ska understödja den
övergripande strategin, vilket enligt Kaplan och Norton (1992) är det balanserade
styrkortets fundament. Vi upplever att målen och måtten är ett sätt att inhämta information
om olika processer i familjeföretagen, för att kunna förbättra just processerna i sig, snarare
än att strategiskt förbättra dessa gentemot en övergripande vision. I Företag B och i Företag
C framkommer det att det finns både behov av och intresse för att öka den strategiska
medvetenheten när det kommer till prestationsmätning, vilket skiljer sig från inställningen
i Företag A. Något som kan vara värt att nämna i detta sammanhang är att Företag B och
Företag C har haft en betydligt högre tillväxt än Företag A (se tabell 3), vilket skulle kunna
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vara en förklaring till att respondenterna i Företag B och Företag C ser ett större behov av
en bredare strategisk medvetenhet.
Fernandes et al. (2006) menar att intresset för det balanserade styrkortet ökat bland SMEs,
ett intresse vi upplever finns bland familjeföretagen, även om det inte resulterat i att de
använder styrmedlet formellt. Det framkommer dock att det finns tveksamheter kring att
implementera det balanserade styrkortet, då det upplevs som alltför administrativt och
teoretiskt. Denna attityd kan förklaras av den skepsis som finns mot administrativa och
managementorienterade ledningssystem i Gnosjöregionen, som beskrivs av Ljungkvist
(2014). En annan orsak till att det balanserade styrkortet inte implementeras som lyfts fram
är bristen på tid och resurser. Vi skulle dock vilja påstå att tid och resurser på sikt kan
intjänas genom en implementering av det balanserade styrkortet, eftersom att
prestationsmätningarna ur de olika perspektiven då är strategiskt genomsyrade. Kaplan och
Norton (1992) belyser även att det balanserade styrkortet ska innehålla information i
hanterbara mängder, varpå man begränsar antalet nyckeltal och endast använder de mest
kärnfulla mått gentemot den övergripande strategin. Med bakgrund mot det, ser vi att tid
inte långsiktigt bör vara ett hinder för en eventuell implementering, även om själva
implementeringsprocessen kan vara tidskrävande och kostsam.
Ytterligare en intressant aspekt att reflektera över är att sjukfrånvaro är ett mått som betonas
bland samtliga undersökta familjeföretag, vilket även lyfts fram som ett kännetecken för
Gnosjöregionen av Ljungkvist (2014). Detta ligger i linje med de solidariska värdena i
bygden, där man exempelvis legitimerar sig själv genom hårt arbete och hög lojalitet
gentemot arbetsgivaren (Wigren, 2003). Vi reflekterar över att det fokus som finns kring
sjukfrånvaro, samt den låga sjukfrånvaro som faktiskt råder, kan förklaras av de solidariska
värdena i regionen. Vi ser därmed en risk i att personalen pressar sig själva på sådant sätt
att den fysiska och psykiska hälsan, på grund av att ovanstående inställning kan vara
normativ, i det långa loppet kan skadas.

5.3 Professionalisering genom extern kompetens
Enligt Giovannoni et al. (2011) behöver familjeföretag som växer genomgå en
professionalisering för att kunna ha en fortsatt tillväxt. Detta är något som vi anser skett i
samtliga företag vi undersökt, då respondenterna bekräftar att respektive företag har
rekryterat externa ekonomichefer. Detta verkar vara sammankopplat med att den
inneboende kompetensen inte räckt till under tillväxten vad gäller företagsekonomin. Det

44

har under intervjuerna tydligt framkommit att de externt inplockade ekonomerna spelat en
betydande roll för företagens ekonomistyrning och fortsatta utveckling. Detta eftersom att
de har varit drivande i ekonomistyrningen, där exempelvis ekonomichefen Albert i Företag
A drev in en mer aktivitetsbaserad produktkalkylering, samt införde ett försök att arbeta
efter det balanserade styrkortet. Något som också är intressant i sammanhanget är att Albert
har utbildat personalen på Företag A i ekonomiska frågor, vilket visar starka indikationer
på att han har varit en indrivare av extern ekonomisk kunskap till företaget. Vi reflekterar
över att de externt inplockade ekonomicheferna, samt den externa VD:n Börje på Företag
B, har lyckats med att driva på ekonomistyrningen på detta vis, genom att de också har
genererat en tillit gentemot ägarfamiljerna. Vi ser här tydliga kopplingar till det
resonemang som Moilanen (2008) för i sin studie, där hon menar att en externt inplockad
ekonom kan ses som en drivare av professionalisering av ekonomistyrningen, men att detta
sker först när denne har skapat ett förtroende hos ägarfamiljen. Detta förtroende skulle
kunna ha skapats genom att de externa aktörerna har förstått ägarfamiljens mål och syfte
med att driva företaget, vilket är något som också har betonats under intervjuerna vara en
viktig del av kravbilden vid rekryteringen. En annan viktig aspekt som vi upplever vägs in
allt mer vid rekryteringen är den formella utbildningen. Detta är intressant, då man i bygden
traditionellt haft en viss skepsis mot akademiker enligt Wigren (2003). Vi ser här signaler
på en tydlig förändring i den attityden, vilket skulle kunna vara ett resultat av dels en ökad
tillväxt, dels av en ökad global konkurrens. Det skulle också kunna förklaras av att den
generella utbildningsnivån enligt Ljungkvist (2014) ökat, även fast att ökningen varit högst
marginell. Vi reflekterar över att företagen i Gnosjöregionen ”tvingats” ändra åsikt kring
akademisk utbildning, för att kunna driva in en mer eller mindre nödvändig
professionalisering och därmed ha en fortsatt tillväxt.
Hall och Nordqvist (2008) lyfter fram i sin studie att en ”professionell ledare” inte bara ska
besitta formell kompetens, utan även kulturell kompetens, för att lyckas med
professionalisering av ett familjeföretag. Vi upplever att samtliga undersökta företag har
lyckats genomgå en professionalisering, tack vare att de externt inplockade
ekonomicheferna, samt den externa VD:n, även haft den kulturella kompetensen som
krävs. Detta eftersom att den externa VD:n refererar till sig själv som en del av
ägarfamiljen, liksom även ekonomichefen Albert gör. Calle på Företag C beskriver också
sin externa ekonomichef som en del av ägarfamiljen. Vidare upplever vi att samtliga
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externa aktörer känner att de kan utföra sitt arbete och göra satsningar inom sina satta
befogenheter, utan att bli ifrågasatta av ägarfamiljen.
Trots att vi ser starka signaler på att de undersökta företagen lyckats formalisera sin
ekonomistyrning genom en lyckad professionalisering, så upplever vi att när det kommer
till en implementering av de strategiska styrmedlen, benchmkarking, ABC-kalkylering och
balanserat styrkort, så har inte den professionalisering som skett varit tillräcklig för att
understödja en sådan implementering. Vår upplevelse är att detta kan bero på att
ekonomicheferna i företagen inte har tillräckligt med tid att arbeta med sådana
implementeringar, då majoriteten av deras tid kan tänkas läggas på att sköta företagens
grundläggande ekonomi, såsom bokföring och redovisning. Hiebl (2014) menar att en
ekonomichef i familjeföretag har en mindre strategisk roll och en mer traditionell roll,
vilket också skulle kunna vara en anledning till att det inte skett en mer utbredd
implementering av de strategiska styrmedlen bland de undersökta företagen. Detta
avspeglas i Bosses resonemang om att en eventuell implementering av ABC-kalkylering
skulle kräva en rekrytering av ytterligare en extern medarbetare som bara skulle syssla med
implementeringen. Detta är något som redan uppmärksammats i Företag C, där Calle
anställt en extern medarbetare som endast ska arbeta med prestationsmätningar.
Professionalisering genom extern kompetens verkar alltså ha en viktig och stor betydelse
för att kunna implementera strategiska styrmedel i familjeföretag, samtidigt som vi ser
tecken på att den professionalisering som skett i de undersökta familjeföretagen inte varit
tillräcklig. Vår studie visar i detta sammanhang att det finns behov av ytterligare extern
kompetens som kan fokusera på de strategiska styrmedlen, alternativt fungera som
avlastning till ekonomichefen vad gäller de traditionella ekonomiuppgifterna, så att denne
istället kan fokusera på de strategiska styrmedlen. Detta då behovet av ytterligare extern
kompetens uppstår i brist på tid snarare än i brist på kompetens.

5.4

Sammanfattning av analys

Genom ovanstående analys har vi svarat på våra forskningsfrågor, vilka vi kommer
tydliggöra i denna sammanfattning av analysen.
Som svar på vår första forskningsfråga, ”På vilket sätt används de tre strategiska
styrmedlen benchmarking, ABC-kalkylering och balanserat styrkort i familjeföretagen i
Gnosjöregionen?”, så kan vi konstatera att benchmarking är det strategiska styrmedel som
används i störst utsträckning bland de undersökta familjeföretagen. Vidare har vi kunnat se
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tendenser på ett användande av ABC-kalkylering och balanserat styrkort, men att detta inte
sker fullt ut i något av de undersökta familjeföretagen. Våra resultat visar att de strategiska
styrmedlen i dagsläget har en undanskymd och relativt oväsentlig roll bland
familjeföretagen i Gnosjöregionen.
Som svar på vår andra forskningsfråga, ”Hur ser behovet ut av att implementera dessa tre
strategiska styrmedel i familjeföretagen i Gnosjöregionen”, så kan vi konstatera att det till
följd av tillväxt finns ett ökat behov av ABC-kalkylering och balanserat styrkort bland de
undersökta familjeföretagen, vilket indikerar på att dessa strategiska styrmedel kan få en
mer central och betydelsefull roll i familjeföretagen i framtiden. Vi ser dock inget tydligt
behov av benchmarking bland familjeföretagen i Gnosjöregionen.
Avslutningsvis

besvarar

vi

vår

sista

forskningsfråga,

”Vilken

betydelse

har

professionalisering genom extern kompetens, för att möjliggöra en implementering av
dessa tre strategiska styrmedel i familjeföretagen i Gnosjöregionen?”, genom att
konstatera att professionalisering har en viktig och stor betydelse för möjliggörandet av en
implementering av strategiska styrmedel.
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6 Slutsats och diskussion
I detta avsnitt besvaras studiens syfte, varpå vi sedan kommer presentera studiens bidrag
till forskarsamhället samt förslag till fortsatt forskning inom området att redogöras för.

6.1 Slutsats
Vår slutsats efter genomförd studie är att strategiska styrmedel tenderar att ha en
undanskymd och relativt oväsentlig roll i familjeföretag i Gnosjöregionen. Samtidigt ser vi
att behovet av implementering av strategiska styrmedel ökar, varpå de kan tänkas få en
större och mer central roll i familjeföretag i Gnosjöregionen i framtiden. Vidare har
professionalisering har en viktig och stor betydelse i möjliggörandet av en implementering
av strategiska styrmedel. Dock har den professionalisering som skett, genom anställning
av endast en ekonomichef, inte varit tillräcklig för att understödja en implementering av
strategiska styrmedel.
Genom denna studie kan vi se ett användande av strategiska styrmedel, men att det skiftar
mellan informellt och formellt användande, bland de undersökta familjeföretagen. Det
strategiska styrmedel som i störst utsträckning används formellt är benchmarking, då vi ser
att det är något som eftersträvas och görs kontinuerligt. Det görs dock endast i form av
prestationsbenchmarking. Vår slutsats är att detta beror på den tillgång till ekonomisk
information företag har till konkurrerande och jämförbara företag i Sverige. Andra former
av benchmarking, såsom funktionsinriktad och generisk benchmarking, förekommer inte i
lika bred bemärkelse. Vi ser snarare, om något, ett informellt och situationsberoende
användande av funktionsinriktad och generisk processbenchmarking. Detta har varit ett
överraskande resultat, med tanke på den utbredda samarbetsviljan som är karaktäriserande
för Gnosjöregionen. Det tycks dock för tillfället inte finnas något behov av ytterligare
benchmarking, vilket vi menar skulle kunna vara en hämmande attityd om fortsatt tillväxt
i familjeföretagen är önskvärt.
Formaliteten och kontinuiteten som återfinns i familjeföretagens prestationsmätningar har
gjort att vi har sökt tecken på ett användande av det balanserade styrkortet. Studiens resultat
har dock påvisat att formaliteten brister i prestationsmätningen av lärande- och
utvecklingsperspektiv. Vi har genom studien därför kunnat konstatera att det balanserade
styrkortet inte är formellt uttalat eller eftersträvat hos något av familjeföretagen, även fast
att det till följd av företagsmässig tillväxt finns ett ökat intresse och ett större behov för att
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implementera detta strategiska styrmedel. Vår slutsats är att detta inte görs på grund av en
utbredd rädsla av att en implementering av det balanserade styrkortet skulle vara
administrativt tyngande och tidskrävande, vilket vi ser har en nära koppling till de
historiska åsikter som kännetecknas av Gnosjöandan. Emellertid är vår upplevelse att
familjeföretagen hade tjänat på en sådan implementering, eftersom att det hade kunnat öka
den strategiska medvetenheten genom hela verksamheten.
Användandet av ABC-kalkylering förekom inte fullt ut hos något av de undersökta
familjeföretagen. Dock har ett av familjeföretagen låtit sin produktkalkylering i hög grad
inspirerats av ABC-kalkylering. Respondenterna på de familjeföretag som inte använde
ABC-kalkylering

överhuvudtaget

förklarade

att

de

var

nöjda

med

den

produktkalkyleringsmetod de redan hade och såg därmed ingen poäng med att
implementera en aktivitetsbaserad produktkalkylering. Samtidigt framgår det dock att det
bland samtliga undersökta familjeföretag, på grund av tillväxt, finns ett tydligt behov av att
vara mer noggrann och exakt i produktkalkyleringen, där vi ser att ABC-kalkylering hade
kunnat fylla en funktion då denna ger en bra bild över företagets kostnadsstruktur.
Vad gäller professionalisering genom extern kompetens så ser vi att de undersökta
familjeföretagen har lyckats formalisera sin ekonomistyrning genom att anställa en extern
ekonomichef vardera. Detta har dock inte lett till ett aktivt formellt utförande av
ekonomistyrning med ett tydligare fokus på strategiska styrmedel. Resultaten tyder på att
den professionalisering som skett inte har lett till en implementering av strategiska
styrmedel, såsom benchmarking, ABC-kalkylering och balanserat styrkort, utan snarare till
en formalisering av den befintliga ekonomistyrningen. Vidare ser vi att om en
implementering av strategiska styrmedel skulle varit önskvärd, så hade inte den
professionalisering som skett bland de undersökta familjeföretagen varit tillräcklig. Detta
eftersom att ekonomicheferna inte verkar ha den tid som krävs för att kunna fokusera på
både grundläggande och strategiska ekonomifrågor. Detta leder oss till reflektioner kring
att en implementering av strategiska styrmedel skulle kräva en

ytterligare

professionalisering, något man skulle kunna kalla ”professionalisering 2.0”. Med detta
menar vi att det finns ett behov av att rekrytera ytterligare extern ekonomisk kompetens,
som i enlighet med Hall och Nordqvist (2008) besitter både formell och kulturell
kompetens, med en tydlig arbetsbeskrivning från ledningen kan fokusera sitt arbete kring
implementering av strategiska styrmedel.
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6.2 Diskussion
6.2.1 Studiens bidrag
I problemdiskussionen framkommer det enligt Senftlechner och Hiebl (2015) att det finns
ett behov av kvalitativa studier kring användandet av formella styrmedel i familjeföretag.
Genom denna studie har vi hjälpt till att fylla detta behov genom en kvalitativ undersökning
om strategiska styrmedel bland tre familjeföretag i Gnosjöregionen. Vidare har studien
möjliggjort en ökad förståelse för vilken roll strategiska styrmedel spelar bland dessa
familjeföretag, samt vilken betydelse professionalisering genom extern kompetens har i
denna process. Vi anser därför att studien kan vara användbar för teoretiker som intresserar
sig för ämnet.
Vi har förhoppningar om att företagsledare i familjeföretag som vill och är intresserade av
att implementera strategiska styrmedel, genom denna studie ska kunna inhämta en ökad
förståelse för vad som kan krävas för en sådan implementering vad gäller
professionalisering genom extern kompetens, då vår slutsats har påvisat att en rekrytering
av en extern ekonomichef inte är tillräcklig för att understödja implementeringen av
strategiska styrmedel. Intresset av att implementera strategiska styrmedel kan även vara
större utanför Gnosjöregionen, med tanke på att studiens resultat bland annat har påvisat
att den, enligt Ljungkvist (2014), historiska skepsisen som finns mot administrativa och
managementorienterade ledningssystem i Gnosjö fortfarande lever kvar. Med bakgrund
mot detta ser vi att studien kan vara bidragande även gentemot familjeföretag utanför
Gnosjöregionen. Vi har dessutom sett att den professionalisering som skett av de
undersökta familjeföretagen inte har påverkats av Gnosjöandan och den skepsis som
Wigren (2003) hävdar finnas mot akademiker i bygden, vilket också gör att studien skulle
kunna vara användbar för familjeföretag utanför Gnosjöregionen.
6.2.2 Förslag på framtida forskning
Giovannoni et al. (2011) samt Chenhall och Langfield-Smith (1998) påpekar ett ökat behov
av strategiska styrmedel, något som resultaten från denna studie också uppmärksammar.
För framtida forskning ser vi därför ett behov av att studera hur var och ett av de undersökta
strategiska styrmedlen benchmarking, ABC-kalkylering och balanserat styrkort på ett
lyckat sätt kan implementeras i ett familjeföretag. Eftersom att vi i denna studie fokuserat
på vilken roll dessa strategiska styrmedel har, så skulle framtida studier kunna fördjupas i
den strategiska dimensionen av dessa styrmedel, för att se hur de kan förenas med de
strategier som återfinns bland familjeföretag. Ett annat förslag för framtida forskning är att
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se vilken roll andra strategiska styrmedel kan ha i familjeföretag, exempelvis intellektuellt
kapital. Vidare kan framtida forskning riktas mot endast fenomenet professionalisering av
familjeföretag. Hall och Nordqvist (2008) menar att formell och kulturell kompetens är en
viktig faktor för att en professionalisering ska fungera, något som vi sett tydliga tendenser
på hos ekonomicheferna i Gnosjöregionen. Då vi fokuserat på Gnosjöregionen skulle
framtida forskning göra liknande undersökningar i andra utmärkande regioner i Sverige,
exempelvis Sjuhäradsbygden som Ljungkvist (2014) jämför med Gnosjöregionen.
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8 Bilagor
Intervjublad
Vi kommer att genomföra en så kallad semistrukturerad intervju, vilket innebär att vi
kommer ställa så breda frågor som möjligt för att inte styra era svar på något sätt. Av
naturliga skäl kommer vi givetvis ställa följdfrågor på sådant som vi vill veta mer om.
Anonymitet:

JA/NEJ

Företag:

”Företag A/B/C”

Respondent:

”Respondent 1”

Befattning:

VD/Produktionschef/Ekonomichef

Utbildning:

Grund/Gymnasial/Akademisk

Datum:

åååå-mm-dd

Tid:

xx:xx

Intervjufrågor
Övergripande
1.

Berätta kort om ert företag

2.

Hur har tillväxten sett ut i ert företag under de senaste 5 åren?

3.

Hur många generationsskiften har ert företag genomgått?
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Familjeföretag
1.

Anser du att du jobbar i ett familjeföretag? Varför/Varför inte?

Professionalisering
1.

Anser du att ni hämtar extern kunskap utifrån? Varför/varför inte?

Benchmarking
1.

Hur tycker du att ni jämför er med andra företag för att på något sätt förbättra er
organisation?

2.

Om ni jämför er med andra företag, vilka företag riktar ni er mot när ni gör dessa
jämförelser?

ABC-kalkylering
1.

Berätta om hur er produktkalkylering går till.

Balanserat styrkort
1.

Vad använder ni för prestationsmått i er verksamhet?
Finansiella prestationsmått?
Kundorienterade prestationsmått?
Processorienterade prestationsmått?
Lärande- och utvecklingsorienterade prestationsmått?

59

9 Individuella reflektioner
9.1 Jonna Johansson
Jag och min författarkollega Simon Lidåker har stöttat varandra genom de tre högskoleåren
som nu ligger bakom oss, både inför tentamenstillfällen och individuella arbetsuppgifter.
Vi har dessutom gjort nästintill alla grupparbeten som ingått i utbildningen tillsammans
och har på den vägen hittat ett säreget arbetssätt, där vi på många vis kompletterar varandra.
När examensarbetet väl närmade sig var det självklart för oss båda att vi skulle arbeta
tillsammans, varpå vi redan under höstterminen år 2015 satte oss ned och började diskutera
om det kommande examensarbetet. Vi båda har sedan länge haft ett genuint intresse för
ekonomistyrning och inledde därmed förarbetet med att samla på oss inspiration från
diverse vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. Ganska snart stötte vi på en artikel som
belyste behovet av kvalitativa studier i familjeföretag, varpå Simon insåg att han hade en
del kontakter i diverse familjeföretag i Gnosjöregionen. Detta blev sedan själva startskottet
för denna studie, som snabbt gick från tanke till handling, i och med att metodkursen satte
pressen på oss studenter att komma igång. Alltihop gick fort i början och både jag och
Simon insåg hur lätt det var att tappa kontrollen på själva arbetsprocessen. Detta gjorde att
vi ganska tidigt satte oss ned och strukturerade upp en arbetsplan som kom att innehålla
både formella och informella deadlines, vilken jag ändå måste säga att vi hållit oss till. I
det sammanhanget har det varit ganska tacksamt att Simon dagligen har pendlat fram och
tillbaka mellan Jönköping och Skövde, även fast att det har varit kostsamt och tidskrävande
för honom. Detta har nämligen gjort att vi har värdesatt varje arbetstimme väldigt högt,
vilket har lett till att vi inte har slösat bort vår arbetstid på småsnack. Jag skulle verkligen
vilja påstå att vi har jobbat professionellt genom hela arbetsprocessen och sett på varandra
som kollegor som jobbar mot ett och samma mål, där i princip allt gjorts gemensamt, med
undantag från vissa delar av den teoretiska referensramen.

I och med att vi nästintill har gjort hela arbetet tillsammans, så har vi många gånger fått
argumentera för våra åsikter och ”sälja in” våra idéer hos varandra. Detta är något som jag
anser har varit väldigt lärorikt, då man ständigt arbetar i en form av förhandling där man
måste argumentera för sin sak, samtidigt som man måste se till den andras resonemang
med ett öppet sinne. Vi har följaktligen både fått agera ”djävulens advokat” och kritiskt
granskat varandras idéer, samtidigt som vi också har lärt oss att se på en och samma sak ur
olika perspektiv.
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Att argumentera för sin sak har vi däremot varit sämre på när det har kommit till
diskussioner med auktoriteter på högskolan, såsom handledare, examinatorer och
seminarieledare. Vi har bemött alla råd vi fått på vägen med högsta allvar, vilket ibland har
varit till vår nackdel, då vi har tagit in alldeles för många aspekter till vår studie. Detta har
vid några tillfällen satt käppar i hjulen för vår arbetsprocess, vilket vi har tagit stora
lärdomar utav. Vi har insett att det ibland kan vara viktigare att försvara sina egna idéer, än
att hela tiden anpassa arbetet utefter andras. Något annat som vi ganska snart var tvungna
att lära oss var att backa några steg bakåt och se på studiens helhet, då vi många gånger tog
sidospår som i stunden var intressanta, men som i längden bara hade krånglat till det för
oss. Jag tror att vi är två ganska nyfikna och intresserade människor, vilket gör att vi ibland
tenderar att överarbeta sådant som kan vara irrelevant gentemot det övergripande syftet.
Denna insikt och lärdom tror jag kommer vara mycket värdefull för mig i framtiden, då jag
förhoppningsvis kommer att påbörja en masterutbildning till hösten, där jag med största
sannolikhet kommer att göra fler arbeten som liknar detta. Den här arbetsprocessen har
med andra ord gett mig oerhört goda förutsättningar att ta mig an en eventuell
vidareutbildning, då jag dels låtits utveckla min förståelse för att se helheten och den
kontinuerliga återkopplingen mot det övergripande syftet, dels låtits förbättra min förmåga
att formulera mig på ett akademiskt sätt. Den här studien har även inneburit att jag har fått
möjligheten att besöka tre tillverkande industrier, där jag har fått samtala med starkt erfarna
människor, vilket har ökat min förståelse för vad man som nyexaminerad student
fortfarande har kvar att lära.

Med ovanstående reflektion så vill jag rikta ett stort tack till vår handledare Börje Boers,
som på ett exemplariskt sätt väglett mig och Simon genom det här arbetet. Jag vill också
självklart tacka Simon, som verkligen har varit vid min sida genom hela arbetets gång. Jag
vill avslutningsvis tacka min familj som har stöttat mig under svåra dagar och som hyllat
mig under alstrande dagar. Tack.
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9.2 Simon Lidåker
Förarbetet av denna studie började redan hösten 2015 då jag och min författarkollega Jonna
Johansson bestämde oss för att gemensamt ta oss an examensarbetet. Vi hade två ämnen
som intresserade oss mer än andra, nämligen ekonomistyrning samt organisation och
ledarskap. Då vi sedan valde att inrikta vår utbildning på redovisning föll ämnesvalet på
ekonomistyrning naturligt, eftersom inriktningen gav oss en fördjupad kunskap inom detta
ämne. När januari väl kom och kursen startade hade vi en tanke på vad vi ville undersöka
inom ekonomistyrning. Vår ursprungstanke ändrades dock snabbt, detta genom en
vetenskaplig artikel som poängterade behovet av kvalitativa undersökningar om formella
styrmedel i familjeföretag, ett behov vi ville minska med hjälp av denna studie.
Redan från dag ett i kursen, kastades man in i processen genom att ett antal deadlines för
inlämningar av olika karaktär presenterades. Detta gjorde att vi direkt behövde börja
strukturera upp vårt arbete. Redan i detta skede fick jag lära mig vikten av att lägga upp en
genomtänkt tidsplan, för att minska stressen inför kommande inlämningar. Genom att
komma överens om att vi varje arbetsdag skulle ha bestämda tider vi skulle sitta
tillsammans och arbeta med studien. Dessa tider har vi lyckats följa bortsätt från
exempelvis sjukfrånvaro, vilket har gjort att vi hela tiden kunnat ligga i fas med de
inlämningar som varit planerade. Vi har under processens gång skrivit hela arbetet
tillsammans, med undantag för den teoretiska referensramen som vi skrev separat för att
tidsmässigt kunna hinna till deadline. Genom både samarbete och individuellt arbete har
jag lärt mig att strukturera upp ett arbete eftersom denna process kräver förmågan att kunna
sålla ut det viktigaste och mest kärnfulla i vetenskapliga artiklar och litteratur. Min
upplevelse är också att jag har blivit en bättre författare av texter då jag under arbetets gång
jobbat mycket med meningsbyggnader och akademisk formalia. Eftersom jag och Jonna
samarbetat så tätt under hela processen har jag lärt mig mycket om samarbete och vikten
av att vara ödmjuk inför andras kritik och åsikter. Detta har också varit nödvändigt för att
kunna driva arbetet framåt och kritiskt granska det vi själva har producerat i form av
textmassa, något jag kommer kunna bära med mig genom hela livet.
Att skriva en studie av denna storlek har överträffat mina farhågor över hur tidskrävande
och ansträngande det skulle vara. Vi hade i början av arbetet en tendens till att vilja göra
för mycket och vara för tydliga i vår text, vilket snarare ledde till att det blev mer rörigt än
tydligt. Vi fick därför välja bort vissa perspektiv vi först inkluderade för att bara behandla
det som tillförde studien bäst kvalitet. Ett annat exempel på detta är att vi genom empirin
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samlade in mängder med intressant data om professionalisering som vi gärna ville ta upp
överallt i vårt arbete, vi fick dock lära oss att även om det kanske var intressantare att
analysera i våra ögon, fick vi lägga band på oss själva och fokusera på det som faktiskt
kunde tillföra studien något. Detta gjorde att vi verkligen fick lära oss att vara kritiska mot
oss själva och endast analysera och välja ut det som var relaterat till det undersökta ämnet
i studien. Något som jag själv har lärt mig väldigt mycket av, då jag annars har haft lätt för
att sväva iväg i andra banor när intressanta ämnen kommit upp. Jag har aldrig tidigare gjort
något liknande arbete vilket har gjort att jag lärt mig väldigt mycket om mig själv under
tidens gång, såsom att problem i texten inte måste lösas direkt utan om man släpper det och
arbetar vidare kan en lösning komma av sig själv genom ytterligare inhämtad information
eller insamlad empiri. Jag har annars haft tendenser till att gärna vilja se lösningar på
problem och slutet på arbeten direkt, men har genom denna process till och med lärt mig
att uppskatta processens gång och njuta under tiden. Exempel på detta är att jag lärt mig att
arbetet måste ha en genomarbetad teoretisk referensram för att lyckas insamla data till
empirin som sedan går att analysera, det går inte hitta ett resultat och en slutsats direkt utan
arbetet måste ha sin naturliga gång.
Det roligaste och mest lärorika för mig, har varit insamlingen av empiri samt
genomförandet av analysen. Eftersom vi inte arbetat med kommunikation genom intervjuer
under kurserna på högskolan var detta mycket lärorikt även om första besöket var väldigt
nervöst på grund av en osäkerhet kring om man skulle få ut tillräcklig information och
anses neutral i frågorna. Analysen var också väldigt rolig då vi fick anledning att använda
den analytiska förmågan vi tränat på under studietiden på högskolan, det var lärorikt att
jobba med empirin och teorin ihop för att genom det kunna sammanställa en fungerande
analys som sedan kunde ligga till grund för en slutsats som svarade på vårt syfte och våra
forskningsfrågor.
Jag vill avslutningsvis nämna hur stolt jag är över att ha färdigställt denna studie, det har
inneburit blod, svett och tårar om vartannat. Jag har lärt mig mycket under tiden där jag
framförallt i framtiden kommer ha nytta av det ständiga kritiska ögat man får av att skriva
en studie likt denna, samt den analysförmåga man bygger upp under processens gång. Till
sist vill jag rikta ett stort tack till Börje som har handlett oss genom studien, till Jonna som
jag skrivit studien med och framförallt till min familj som stöttat, pushat och stått ut med
mig under hela våren. Tack!
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