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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur socioemotional wealth (SEW) påverkar valet av 
kapitalbudgeteringstekniker inom små och medelstora svenska familjeföretag. Genom att applicera SEW 
som ett förklarande koncept för hur familjeföretag agerar vid investeringsbeslut besvaras efterfrågan av 
att undersöka vad som påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker. Att undersöka orsaken bakom valet 
av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag är betydande eftersom resultat från liknande studier 
inom icke-familjeföretag inte är applicerbart inom familjeföretag. 
 
SEW är ett flerdimensionellt koncept som syftar till att förklara familjeföretags annorlunda beteende utifrån 
att familjen prioriterar emotionella aspekter över finansiella aspekter. Valet av kapitalbudgeteringstekniker 
undersöks i förhållande till de tre mest framträdande dimensionerna av SEW: kontroll och inflytande, 
sociala nätverk samt föra familjeföretaget vidare. 
 
Forskningmodellen testades på ett stickprov av 71 verkställande direktörer i svenska små och medelstora 
familjeföretag. Efter genomförda analyser framgår det att en hög grad av kontroll och inflytande och 
sociala nätverk påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag. De båda 
dimensionerna leder till att investeringsbeslut grundas utifrån magkänsla som klassificeras som en 
osofistikerad teknik. I kontrast med tidigare forskning påvisar resultatet att en hög grad av kontroll och 
inflytande medför att beslutsfattande kring investeringar grundas utifrån de sofistikerade teknikerna. 
Vidare påvisas även signifikanta skillnader mellan en hög och låg grad av de olika dimensionerna av SEW 
och användningen av sofistikerade eller osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. 
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Abstract 
The study aims to explore how socioemotional wealth influences the choice of capital budgeting 
techniques among small and medium sized family firms. By taking on SEW as an explanatory 
concept for how family businesses act on investment decisions, this study answers the call of what 
factors that affects the choice of capital budgeting techniques. Investigating the reason behind the 
choice of capital budgeting techniques in family firms are of importance because results from similar 
studies in non-family firms are not applicable in family firms. 
 
SEW is a multidimensional concept that aims to explain the different behavior of family firms based 
on the family prioritizing emotional aspects over financial aspects. The choice of capital budgeting 
techniques is explored in relation to the three most prominent dimensions of SEW: control and 
influence, social networks and passing on the family firm to future generations. 
  
The model was tested on the sample of 71 CEOs. After completed analyzes, it appears that a high 
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1. Inledning 

Det inledande avsnittet behandlar forskningsområdets bakgrund om familjeföretag, 

investeringar samt socioemotional wealth. Följt utav en problematisering om hur 

familjeföretagens SEW kan förklara valet av kapitalbudgeteringstekniker. Därefter 

presenteras syftet med studien och avslutningsvis studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste två decennierna har intresset för familjeföretag ökat (Benavides-Velasco, 

Quintana-García och Guzmán-Parra, 2011). En anledning till det ökade intresset för 

familjeföretag kan bland annat förklaras av att en stor del av den svenska ekonomin utgörs 

av familjeföretag och att det är den vanligaste företagsformen i Sverige. Uppskattningsvis 

så skapar familjeföretag en tredjedel av Sveriges arbetstillfällen samt genererar lika stor 

andel av landets bruttonationalprodukt (BNP) (Andersson, Karlsson & Poldahl, 2017). 

  

Det finns främst tre kännetecken som särskiljer familjeföretag jämfört med icke-

familjeföretag. Först och främst menar Berrone Cruz och Gomez-Meija (2012) att 

familjeföretag kännetecknas av att ägarstrukturen skiljer sig från icke-familjeägda företag 

då ägarstrukturen utgörs av en familj. Beroende av hur stor andel av ägarstrukturen som 

består av familjen kontra externa parter kan företagets fokus kring vinstmaximering för 

företagets aktieägare eller familjeägare variera (Filbeck & Lee, 2000). Den säregna 

ägarstrukturen inom familjeföretag genomsyrar även resten av företaget då familjeföretag 

även kännetecknas av att det finns en känslomässig koppling mellan familjen och företaget. 

Den känslomässiga kopplingen kan vara en av anledningarna till att familjeföretag ofta 

agerar annorlunda jämfört med icke-familjeägda företag (Berrone m.fl., 2012). Expansion 

och vinst behöver inte nödvändigtvis vara det primära målet inom företaget utan ett större 

fokus kan riktas mot andra värdemaximerande aspekter. Exempelvis så är välmående inom 

familjen, kultur, tradition och att gynna det lokala samhället aspekter som skapar värde för 

familjen (Beckhard & Dyer, 1983; Taguiri & Davis, 1996). Avslutningsvis är det tredje 

kännetecknet av familjeföretag att de har en stark vilja att föra företaget vidare till framtida 
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generationer. Den starka ambitionen att föra företaget vidare leder till att familjeföretagen 

tenderar att agera utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det primära målet är således att överleva 

och att undvika försäljning av företaget eller att gå i konkurs (Berrone, Cruz, Gomez-Mejia, 

Larraza-Kintana, 2010). 

  

För att familjeföretagen ska kunna säkerställa företagets framtid är det viktigt att göra rätt 

investeringsbeslut (Tbgiuri & Daztis, 1996). För att välja rätt investering kan företag ta 

hjälp utav olika kapitalbudgeteringstekniker vid beslutsfattande. Block (1997) och Graham 

och Harvey (2002) har tidigare delat in kapitalbudgeteringstekniker i två skilda 

huvudgrupper, sofistikerade tekniker och osofistikerade tekniker, baserat på teknikernas 

egenskaper. 

  

Eftersom de sofistikerade teknikerna tar hänsyn till investeringens potentiella kassaflöden 

under investeringens ekonomiska livslängd är de lämpliga att använda i ett långsiktigt 

perspektiv (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Klammer, 1973; Verbeeten, 2006). För att kunna 

genomföra de sofistikerade teknikerna krävs mycket information och därför kännetecknas 

teknikerna av att de är informationsintensiva. Vidare är de sofistikerade teknikerna kända 

för att fokusera på att maximera vinsten för ägarna eftersom de sofistikerade teknikerna tar 

hänsyn till tidsvärdet av pengar genom att diskontera alla kassaflöden med hjälp av den 

aktuella marknadsräntan (Verbeeten, 2006). 

  

De osofistikerade teknikerna kännetecknas å andra sidan främst av att de är kortsiktiga, 

kräver information i mindre utsträckning samt att de inte har samma fokus på att maximera 

vinsten för ägarna som de sofistikerade teknikerna har. En anledning till att de 

osofistikerade teknikerna är kända för att vara kortsiktiga är främst för att de flesta 

osofistikerade teknikerna endast tar hänsyn till det alternativ som når investeringens 

ursprungliga kostnad snabbast och därmed har lägst återbetalningstid. Teknikerna tar alltså 

inte hänsyn till vad som händer efter att den ursprungliga kostnaden är återbetald. 

Fortsättningsvis tar de osofistikerade teknikerna inte heller hänsyn till tidsvärdet av pengar 

eftersom de teknikerna inte diskonterar investeringens kassaflöden (Daunfeldt & Hartwig, 



  Börjesson & Rutersten 

3 

 

2014, Verbeeten, 2006). Eftersom de osofistikerade teknikerna är enklare att beräkna krävs 

inte lika mycket information som de sofistikerade teknikerna (Danielsson & Scott, 2006; 

Daunfeldt & Hartwig, 2014; Verbeeten, 2006). De osofistikerade teknikerna har inte 

samma fokus som de sofistikerade teknikerna på att maximera ägarnas värde. Rutiner och 

magkänsla är exempelvis två tekniker som brukar räknas till de osofistikerade teknikerna 

där maximering av ägarnas värde inte nödvändigt är största fokus (Danielsson & Scott, 

2006). 

  

Sammanfattningsvis menar Daunfeldt och Hartwig (2014) att valet av 

kapitalbudgeteringstekniker är en central aspekt inom alla företag då det är en viktig del i 

företagets överlevnad. Valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag tenderar 

däremot till att vara grundade på andra faktorer än i icke-familjeföretag (Filbeck & Lee, 

2000). Orsaken bakom valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag är en 

viktig pusselbit till att utöka förståelsen och logiken bakom familjeföretag och dess 

agerande. Genom att undersöka orsakerna till beslutsfattandet i familjeföretag kan en bättre 

förståelse för familjeföretag i sin helhet upprätthållas (Filbeck & Lee, 2000). 

 

1.2 Problematisering 

Tidigare forskning har visat stort intresse för vilka kapitalbugeteringstekniker som används 

inom företag vid utvärdering av olika investeringsalternativ. Gitman och Forrester (1977) 

samt Klammer (1972) påvisar att stora företag föredrar att använda de sofistikerade 

kapitalbudgeteringsteknikerna. Å andra sidan menar Block (1997), Brounen, De Jong och 

Koedijk (2004) och Graham och Harvey (2001) att små och medelstora företag främst 

använder de osofistikerade kapitalbudgeteringsteknikerna. Däremot är litteratur kring val 

av kapitalbudgeteringstekniker i familjeföretag begränsad (Block, 1997; Graham & 

Harvey, 2001; Klammer, 1972; Ryan & Ryan, 2002). 

  

Filbeck och Lee (2000) påvisar att familjeföretag tenderar att använda osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker trots att det motsäger familjeföretags primära mål, 
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långsiktighet. Det finns å andra sidan andra forskare som menar att familjeföretag använder 

sig av sofistikerade tekniker då de är långsiktiga och innehar oftast mycket information från 

tidigare generationer (jfr. Di Giuli, Caselli & Gatti, 2011). Tidigare forskning kring 

familjeföretag och kapitalbudgeteringstekniker undersöker främst vilka tekniker 

familjeföretag använder (Filbeck & Lee, 2000). Forskning kring vad som påverkar 

familjeföretagen till användningen av sofistikerade eller osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker är begränsad. Därför syftar denna studie till att undersöka vad 

som påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag utifrån ett koncept 

som förklarar varför familjeföretag agerar annorlunda. Att undersöka orsaken bakom valet 

av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag är betydande eftersom resultat från 

liknande studier inom icke-familjeföretag inte är applicerbart inom familjeföretag 

(Benavides-Velasco m.fl., 2011). 

 

Berrone m.fl. (2012) menar att beslutsfattande inom familjeföretag baseras på företagets 

strävan efter att bevara “socioemotional wealth” (SEW). SEW är ett flerdimensionellt 

koncept som syftar till att förklara familjeföretags annorlunda beteende utifrån att familjen 

prioriterar emotionella aspekter över finansiella aspekter. SEW-konceptet fångas i fiber-

modellen som består av fem olika dimensioner: familjens kontroll och inflytande, 

identifiering av familjemedlemmar med företaget, sociala kontakter, emotionell koppling 

till företaget och föra företaget vidare (Berrone m.fl., 2012). Även fast var och en av de 

fem dimensionerna är viktiga för att förklara varför familjeföretag agerar annorlunda har 

tidigare forskning visat att de tre mest framträdande och inflytelserika dimensionerna av 

SEW är familjens kontroll och inflytande, sociala nätverk samt föra familjeföretaget vidare 

(e.g. Berrone m.fl., 2012; Chrisman & Patel, 2012; Gomez-Mejia m.fl., 2010; Zellweger, 

Kellermanns, Chrisman & Chua, 2012a). 

 

Enligt Berrone m.fl. (2012) handlar den första dimensionen om familjens kontroll och 

inflytande. Familjen kan ha både direkt och indirekt kontroll i familjeföretaget genom att 

familjen är ägare och/eller sitter i styrelsen. Men även genom att en familjemedlem eller en 

person som är utsedd av familjen har en position i ledningen och agerar utifrån familjens 

intresse. Att ha kontroll och inflytande i familjeföretaget innebär även att ha kontroll och 
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inflytande över viktiga beslut såsom exempelvis investeringsbeslut (Barros, Hernagómez 

& Martin-Cruz, 2017). Då familjen har transparant kontroll i företaget möjliggör det att 

familjeföretaget kan fokusera på icke-finansiella mål såsom strävan efter att bevara 

familjens kontroll och inflytande. Filbeck och Lee (2000) visar i sin studie att när familjens 

kontroll och inflytande är starkt så använder familjeföretag mer osofistikerade tekniker. 

Vilket kan förklaras utifrån att den ägande familjen tenderar att agera utifrån egna 

preferenser vid beslutsfattande såsom exempelvis magkänsla (Lane & Rosewall, 2015) för 

att behålla kontrollen inom familjen. 

 

Familjens kontroll och inflytande i företaget kan vara svag när externa parter är ägare 

och/eller sitter i styrelsen samt besitter toppositioner. För en icke-familjemedlem som inte 

har en känslomässig koppling till familjeföretaget är arbetet i familjeföretaget endast ett 

steg i karriären (Block & Spiegel 2013). Därför föreligger mindre fokus på icke-finansiella 

aspekter och att bevara SEW. Således tenderar externa parter i toppositioner att 

karaktäriseras av att tänka mer långsiktigt och att fokusera på att maximera ägarnas värde. 

Att agera ur ett vinstmaximerande perspektiv för ägarna är en egenskap som kännetecknar 

de sofistikerade teknikerna (White & Miles, 1996). Filbeck och Lee (2000) menar att om 

familjens kontroll och inflytande är svagt tenderar familjeföretaget att använda sig av 

sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Då familjen prioriterar icke-finansiella mål 

såsom exempelvis att ha kontroll och inflytande i företaget tenderar icke-

familjemedlemmar som inte har samma känslomässiga koppling mot familjeföretaget att 

ifrågasätta familjemedlemmarnas rationalitet (Gomez-Mejia m.fl, 2001).  

  

Den andra dimensionen i fiber-modellen innebär att familjens sociala nätverk möjliggör 

bevarandet och skapandet av SEW. Familjeföretag tenderar ofta till att ha långvariga goda 

sociala relationer med deras intressenter samt till det lokala samhället (Berrone m.fl., 2012). 

Berrone m.fl. (2012) hävdar att familjeföretagen kan ha så pass starka sociala band till deras 

intressenter att de kan anses vara familjemedlemmar. Familjemedlemmarnas starka 

känslomässiga koppling till den så kallade utökade familjen av intressenter kan leda till att 

familjeföretagen fokuserar på att bevara den långsiktiga relationen. Därmed tenderar 

familjeföretag att utgå främst från de osofistikerade teknikerna när de sociala kontakterna 
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är starka (Filbeck & Lee, 2000). Företag som grundar sitt beslutsfattande på det emotionella 

och därmed tillåter ett större fokus på icke-finansiella aspekter tenderar att använda 

osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker (Danielsson and Scott, 2006). 

  

Å andra sidan kan familjeföretagets nätverk bestå av svagare sociala kontakter. De kan vara 

en nybildad relation som främst bygger på affärer och professionalitet då ingen 

känslomässig relation har hunnits etableras. Om de sociala nätverken är svaga så ökar 

kravet på informationsunderlag (Wang, 2006). Familjen behöver gå utanför sina normer 

och rutiner och presentera mer information (Tsai & Ghoshal, 1998) vilket kan förknippas 

med sofistikerade tekniker då de karaktäriseras bland annat av att de är 

informationsintensiva (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Klammer, 1973; Verbeeten, 2006). 

Vidare bidrar ökad informationsdelning mellan parterna till att familjeföretagen kan basera 

sitt beslutsfattande på mer än den interna informationen vilket kan bidra till säkerhet kring 

framtida prognoser (Sandahl & Sjögren, 2003). 

  

Den tredje dimensionen av fiber-modellen som kan förklara valet av 

kapitalbudgeteringsteknik är familjeföretagens starka ambition att föra vidare företaget till 

framtida generationer (Berrone m.fl., 2010). Zellweger, Nason & Nordqvist, (2012b) menar 

att strävan efter att företaget ska gå vidare i generationer är det primära målet och det leder 

till att familjeföretagen har långsiktiga planeringshorisonter. För att säkerställa 

familjeföretagets framtid kan de avancerade kapitalbudgeteringsstrategierna vara lämpliga 

då de kännetecknas främst av långsiktighet (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Klammer, 1973; 

Verbeeten, 2006). Om familjeföretaget redan har funnits i många tidigare generationer och 

planerar på många fler så ökar det informationstillgängligheten inom företaget (Wang, 

2006). Med ökad informationstillgänglighet kan familjeföretagen säkrare prognostisera 

framtida händelser som de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna kan kräva (Sandahl 

& Sjögren, 2003).  

 

Även om strävan av att föra familjeföretaget vidare är en central del inom SEW så finns 

det familjeföretag där ägarnas avsikt är att främst få snabb finansiell avkastning. Det kan 
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möjligtvis innebära att familjen är villiga att sälja företaget på grund av att skydda familjens 

eget välstånd. När familjeföretagets fokus är riktat till mer kortsiktig finansiell avkastning 

innebär det att företaget kan generera kassaflöde under en kortare period (Brunzell, 

Liljeblomb & Vaihekoskib, 2011). Kortsiktiga planeringshorisonter förknippas enligt 

Filbeck & Lee (2000) med användningen av osofistikerade tekniker. Exempelvis 

återbetalningsmetoden som endast tar hänsyn till hur lång tid det tar tills investeringen är 

återbetald. 

 

Denna studie bidrar till att utvidga redan existerande forskning om valet av 

kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag (Filbeck & Lee, 2000). Det har kritiserats 

att tidigare forskning främst fokuserar på beskrivande studier om 

kapitalbudgeteringstekniker och det efterfrågas att gå bortom det deskriptiva mot en mer 

förklarande forskning av teknikerna (e.g. Daunfeldt and Hartwig, 2014). Genom att 

applicera SEW-konceptet som en förklarande faktor för hur familjeföretag agerar vid 

investeringsbeslut besvaras efterfrågan av att undersöka vad som påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker. Eftersom studien syftar till att undersöka hur familjeföretag 

agerar vid beslutsfattande kring investeringsbeslut utifrån ett koncept som förklarar varför 

familjeföretag agerar annorlunda så bidrar även studien med att bredda kunskaperna inom 

familjeföretag. Studien kan således bidra till underlag för vidare forskning inom 

familjeföretag och vad som påverkar deras beslutsfattande i framtiden (Berrone m.fl., 

2012). 

 

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkar strävan efter att bevara socioemotional wealth inom små och medelstora 

familjeföretag valet av kapitalbudgeteringstekniker?  

 

1.4 Syfte  

Studien syftar till att undersöka hur socioemotional wealth påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker inom små och medelstora svenska familjeföretag.  
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1.5 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att undersöka små och medelstora företag inom Sverige då 

tidigare forskning påvisat att de flesta familjeföretag är små och medelstora (Tagiuri & 

Davis, 1996). Avgränsningen genomfördes med hjälp av databasen Retriever Business där 

små och medelstora företag valdes ut vid urvalsprocessen av företag (Retriever Business, 

2019). Definitionen för små och medelstora företag följer därmed databasen Retriever 

Business definition av små och medelstora företag. Samtliga företag i studien utgår därmed 

ifrån 20 till 500 anställda samt totala tillgångarna som uppgår till minst 2001 kr och som 

mest 430 000 kr. 
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1.6 Disposition 

 

  

Kapitel 
1

• Inledning: I det första kapitlet presentas relevant bakgrundsfakta om 
familjeföretag och kapitalbudgeteringstekniker för att läsaren ska få 
förståelse för ämnet. Vidare presenteras SEW i problematiseringen där 
forskningsproblemet och studiens relevans också diskuteras. Slutligen 
presenteras forskningsfråga, syfte och avgränsningar.

Kapitel 
2

• Vetenskaplig metod: Det andra kapitlet beskriver den valda 
forskningsfilosofin, forskningsansats och forskningsmetod. 
Avslutningsvis diskuteras den kritiska granskningen. 

Kapitel 
3

• Teoretisk referensram: Det tredje kapitlet presenterar relevant teori för 
studien. Inledningsvis beskrivs institutionell teori och teori om 
familjeföretag följt av teori om kapitalbudgeteringstekniker och 
socioemotional wealth. Avslutningsvis diskuteras SEW tillsammans med 
kapitalbudgeteringstekniker vilket utmynnar i sex hypoteser.

Kapitel 
4

• Empirisk metod: Det fjärde kapitlet redogör för hur relevant empiri har 
samlats in. Vidare förklaras operationaliseringen av de beroende och 
oberoende variablerna. Slutligen redogörs studiens reliabilitet och 
validitet.

Kapitel 
5

• Empirisk analys: Det femte kapitlet presenterar vilka olika analysmetoder 
som används samt resultatet för de olika testen. Slutligen presenteras 
konsekvenserna för hypoteserna. 

Kapitel 6

• Slutsatser: Det sjätte och sista kapitlet diskuterar studiens resultat och 
presenterar slutsatser utifrån den insamlade empirin. Fortsättningsvis 
redogörgs studiens implikationer och bidrag.  I den avslutande delen 
presenteras ett självkritikskt inslag följt av förslag till framtida forskning.
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2. Vetenskaplig metod 

I följande kapitel presenteras studiens forskningsfilosofi, forskningsansats, 

forskningsmetod samt källkritik. Uppsatsen präglas främst av en positivistisk 

forskningsfilosofi och en deduktiv forskningsansats eftersom studiens hypoteser har 

grundats utifrån befintlig teori men även för att studien syftar till att undersöka kausala 

samband. Vidare har en kvantitativ forskningsmetod använts i form av en webbaserad 

enkätundersökning. I slutet av kapitlet diskuteras avslutningsvis hur litteraturen har blivit 

kritiskt granskad. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Eftersom studien syftar till att undersöka om socioemotional wealth kan förklara valet av 

kapitalbudgeteringstekniker inom svenska små till medelstora familjeföretag krävs en 

forskningsmetod som bemöter forskningsproblemet med ett objektivt och förklarande 

vetenskapligt synsätt (Bryman & Bell, 2015; Lind, 2014). Genom att basera uppsatsen på 

tidigare teorier kan forskningsområdet således breddas och nya förklaringar till orsaken 

bakom familjeföretags val av osofistikerade eller sofistikerade tekniker kan uppdagas.  

 

Utgångspunkten för den empiriska datainsamlingen är en webbaserad enkätundersökning 

därför innebär det att studien bör kännetecknas av en forskningsfilosofi som kan förknippas 

med kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder ger utrymme för att behandla större 

stickprov och därmed bidra till ett mer generaliserbart resultat (Denscombe, 2017). Vidare 

präglas den insamlade empirin av objektivitet då datainsamlingen genomförs i form av en 

enkätundersökning (Davidson & Patel, 2011; Denscombe, 2017). Därmed bör studiens 

forskningsfilosofi utgå från ett objektivt vetenskapligt synsätt där utgångspunkten är att 

förklara mer än att tolka (Denscombe, 2017). Studien riktar sig således mer mot den 

positivistiska forskningsfilosofin eftersom studien innehåller hypoteser som utformats 

utifrån befintlig teori med syftet att utforska kausala samband samt att utveckla nya teorier 

baserat på tidigare teorier (Bryman & Bell, 2015).  
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Ett alternativ till den positivistiska forskningsfilosofin är det interpretativistiska synsättet 

som fokuserar på att få insikter och kunskaper om människors erfarenheter och handlingar 

(Denscombe, 2017). Interpretativism är därmed förknippat med att verkligheten är 

flerdimensionell och komplex vilket kräver subjektiva tolkningar. Även fast det 

interpretivistiska synsättet grundar sig i att förstå varför människor agerar som de gör, 

vilket även denna studie gör i viss utsträckning så är det interpretivistiska synsättet inte 

aktuellt i det här fallet. Det beror bland annat på att studiens forskningsområden 

(familjeföretag, institutionell teori, kapitalbudgeteringstekniker samt socioemotional 

wealth) redan är väletablerade forskningsområden och kräver därmed ingen subjektiv 

tolkning. Dessutom hade den induktiva forskningsansatsen som förknippas med det 

interpretivistiska synsättet inte lämpat sig i studien med tanke på att syftet med studien är 

att pröva den insamlade empirin utifrån redan befintlig teori (Bell m.fl., 2019). 

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns tre olika förhållningssätt som studien kan utgå ifrån för att förklara samspelet 

mellan forskningens teoretiska och empiriska underlag (Bell, Bryman & Harley, 2019). De 

tre olika förhållningssätten är deduktiv, induktiv eller abduktiv forskningsansats (Lind, 

2014). Den deduktiva forskningsansatsen utgår från tidigare teorier för att pröva den 

insamlade empirin medan den induktiva ansatsen däremot utgår från det empiriska 

materialet först och skapar teorin utifrån empirin (Denscombe, 2017). Den abduktiva 

forskningsansatsen är vidare en kombination av både den deduktiva och den induktiva 

ansatsen. Den abduktiva ansatsen utgår därmed både från teorin och empirin vilket (Bell 

m.fl., 2019) menar tillåter forskarna att välja den “bästa” förklaringen till 

forskningsproblemet. 

 

Eftersom den här uppsatsen grundar sig på tidigare forskning inom familjeföretag, 

institutionell teori, kapitalbudgeteringstekniker och SEW så är en ansats av deduktiv 

karaktär mest lämplig. Delvis på grund av att studien syftar till att härleda slutsatser kring 

enskilda fall till allmänt accepterade teorier (Ahrne & Svensson, 2015) men även eftersom 

den deduktiva forskningsansatsen baserar kunskap på teori vilket innebär att teorin har en 
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betydande roll för forskningen, precis som i den här studien (Lind, 2014). Dessutom utgår 

även studien som tidigare nämnt från en positivistisk forskningsfilosofi vilket vanligtvis 

förknippas med den deduktiva ansatsen (Bryman, m.fl., 2019).  

 

En studie med en induktiv forskningsansats drar slutsatser utifrån forskarens egna 

erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2015). Den induktiva forskningsansatsen hade därför 

varit att föredra om studien exempelvis inte hade behövt ha ett teoretiskt stöd för studiens 

forskningsområde eller om syftet var att utforska ett helt nytt forskningsområde utifrån 

egna preferenser. Eftersom syftet med den induktiva ansatsen är att förstå varför något sker 

mer än att förklara varför något sker hade det varit mer lämpligt att använda den om en 

interpretivistisk forskningsfilosofi hade antagits (Denscombe, 2017). Då den induktiva 

forskningsansatsen inte är applicerbar i studien är inte heller den abduktiva 

forskningsansatsen det. För att kunna utgå från en abduktiv forskningsansats krävs det att 

fördelar från båda forskningsansatser kan dras, vilket inte är möjligt i den här uppsatsen. 

 

2.3 Forskningsmetod  

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur SEW påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag där forskningsfrågan består av fenomen 

med mätbara begrepp, lämpar sig en kvantitativ metod. Kvantitativ forskning associeras 

med numeriska data samt objektivitet och opartiskhet då det studerade fenomenet existerar 

vare sig forskaren analyserar det eller inte (Denscombe, 2017). Vidare är kvantitativ 

forskningsmetod lämplig för studien då stora kvantiteter av data behandlas. Desto mer data 

som behandlas i undersökningen desto större blir sannolikheten att det går att generalisera 

(Denscombe, 2017). Eftersom syftet med studien är att testa hypoteser om hur SEW 

påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker är en kvantitativ forskningsmetod lämplig. 

Studien baseras på statistiska analyser utifrån hypotesprövningar. Därav leder den 

kvantitativa metoden även till ökad trovärdighet då andra forskare kan testa resultatet 

(Denscombe, 2017). Å andra sidan är inte kvantitativa metoder anpassbara eftersom 

mätinstrumenten inte kan förändras efter att undersökningen har börjat (Saunders, Lewis 

och Thornhill, 2009). För att förhindra att respondenterna inte förstår frågorna och för att 
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upptäcka eventuella oklarheter med frågorna i enkäten så genomfördes en pilotstudie (se 

kapitel 4.3).  

 

Alternativet till kvantitativ metod är kvalitativ (Denscombe, 2017). En kvalitativ metod 

hade varit lämplig i denna studie om syftet hade varit att få en djupare förståelse kring 

enskilda individers val av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag. I kvalitativ 

metod är fokus riktat på icke-numeriska data samt såsom ord eller visuella bilder och 

förknippas mer med en induktiv forskningsansats. Den induktiva ansatsen innebär 

skapande av ny teori vilket denna uppsats inte syftar till därmed utesluts en kvalitativ 

metod. Hade syftet varit att skapa ny teori hade intervjuer med familjeföretag kunnat 

genomföras (Denscombe, 2017). 

 

2.4 Kritisk granskning 

För att kunna generera ett trovärdigt och applicerbart forskningsresultat av SEW’s påverkan 

på valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag krävs det att studien 

genomförs med ett kritiskt förhållningssätt till den redan befintliga litteraturen. Att kritiskt 

granska källor innebär inte bara att identifiera de källor som är relevanta för 

undersökningen eller bara beskriva vad de innehåller utan det kräver en objektiv 

utvärdering av hur trovärdig informationen som anges egentligen är (Denscombe, 2017). 

De källor som används i studien är främst baserade på sekundärdata i form av tidigare 

vetenskapliga artiklar, men även primärdata i form av en enkätundersökning som utformats 

utifrån sekundärdata. Enkätundersökningen har således baserats på tidigare forskning 

(Berrone m.fl., 2012; Graham & Harvey, 2001; Sarwary & Umans, 2017). 

 

I strävan efter att presentera ett trovärdigt resonemang utifrån väletablerad teori har den 

sekundärdata som samlats in hämtats från de två databaserna Google Scholar samt 

Högskolan Kristianstads databas Summon. För att säkerställa att de vetenskapliga artiklarna 

som använts har varit tillförlitliga har studien främst baserats på vetenskapliga artiklar som 

är peer reviewed. Att de vetenskapliga artiklarna är peer reviewed innebär att de blivit 
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vetenskapligt granskade av andra forskare inom området och därmed ökar dess 

tillförlitlighet och studiens reliabilitet (Denscombe, 2017).  
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3. Teoretisk referensram 

Studien syftar till att undersöka hur socioemotional wealth påverkar valet av 

kapitalbudgeteringsteknik inom små och medelstora familjeföretag. Som stöd till 

forskningsfrågan kommer detta kapitel därför presentera tidigare forskning angående 

familjeföretag, institutionell teori, kapitalbudgeteringstekniker och socioemotional wealth. 

Avslutningsvis kommer studiens hypoteser att presenteras. 

 

3.1 Familjeföretag 

Familjeföretag är en företagsform som på många sätt skiljer sig från andra företagsformer 

(Andersson, Johansson, Karlsson, Lodefalk & Poldahl, 2017). En avgörande skillnad 

mellan familjeföretag och icke-familjeföretag är bland annat den säregna ägarstrukturen. 

Precis som i andra företag har familjeföretag en ägare, styrelse och ledning. Den enda 

skillnaden är att verksamhetens poster ofta besitts av den ägande familjen inom 

familjeföretaget (Burkart, Panunzi & Shleifer, 2003). Vidare påvisar tidigare studier att 

familjeföretag tenderar att vara små till medelstora (Tagiuri & Davis, 1996; Filbeck & 

Lee,2000). 

 

Benavides-Velasco m.fl. (2011) förklarar vidare att familjeföretag historiskt sett har blivit 

förbisedda av forskare vilket kan vara en indikation till varför litteraturen fortfarande inte 

har fastställt en erkänd definition av begreppet familjeföretag. Bristen på en gemensam 

accepterad definition av familjeföretag har länge varit ett problem och har resulterat i att 

det idag finns flera olika definitioner av begreppet (Habbershon och Williams, 1999; 

Sharma, 2004). Även om det ännu inte finns en erkänd definition av begreppet 

familjeföretag, så består de flesta definitioner av gemensamma egenskaper. De 

gemensamma egenskaperna baseras främst på följande tre egenskaper: familjens 

ägandeskap (Cromie, Stephenson & Monteith, 1995), andel i verksamhetens poster som 

domineras utav familjen (Johansson, Sjögren & Bjuggren, 2009) och slutligen familjens 

yrkande av generationsskifte inom företaget (Emling, 2000). Den första egenskapen speglar 

hur stor andel av företagets aktiekapital som ägs av den ägande familjen. Den andra 
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egenskapen är hur stor andel av verksamhetens poster som är dominerande utav familjen. 

Egenskapen mäter med andra ord hur aktiva familjen är inom företaget och på så sätt även 

hur stor involvering familjen har inom den löpande verksamheten (Johansson m.fl., 2009). 

Den tredje egenskapen är familjens yrkande av generationsskifte vilket mäter hur benägna 

företaget är att föra företaget vidare till nästa generation. Något som flertal forskare anser 

är ett viktigt mål inom familjeföretag (Benavides-Velasco m.fl., 2011).  

 

Enligt Berrone m.fl. (2012) kännetecknas familjeföretag främst av den karaktäriserande 

ägarstrukturen där familjen har en stark inverkan på viktiga beslut inom företaget. 

Exempelvis så kan positioner högt upp i företaget tilldelas till familjemedlemmar utan att 

familjemedlemmen egentligen är kvalificerad för positionen. På så sätt kan den ägande 

familjen behålla sin dominans inom företaget (jfr. Kalm & Gomez-Mejia, 2016).  

 

Vidare menar Berrone m.fl. (2012) att den karaktäriserande uppbyggnaden av 

ägarstrukturen inom familjeföretag även genomsyrar resten av företaget eftersom det 

vanligtvis finns en känslomässig koppling mellan familjen, företaget och dess intressenter. 

Den känslomässiga kopplingen kan vara en av anledningarna till att familjeföretag agerar 

annorlunda jämfört med icke-familjeägda företag (Barros m.fl., 2017). Karra, Tracey och 

Phillips (2006) samt Schulze, Lubatkin och Dino (2003) menar däremot att familjeföretag 

inte bara agerar annorlunda på grund av att de har känslomässiga band men även för att 

deras eget intresse inom företaget kan ta skada av att agera i konflikt med familjens 

intressen. Om ett familjeföretag hade agerat likadant som ett icke-familjeföretag hade 

risken varit hög att familjens egna intressen (såsom relationerna inom familjen) hade fått 

lida (Karra m.fl., 2006; Schulze, m.fl., 2003). 

 

Avslutningsvis menar Berrone m.fl. (2012) att ett starkt karaktärsdrag hos familjeföretag 

är att familjen har en strävan efter att vilja föra företaget vidare till nästa generation inom 

familjen. Vidare menar Benavides-Velasco m.fl. (2011) att strävan efter att föra företaget 

vidare till nästa generation är ett av familjeföretagens största mål. Därmed kan strävan efter 

generationsskifte inom familjeföretag också betecknas som ett viktigt kännetecken hos 
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familjeföretag (Berrone m.fl., 2012). Den starka viljan att föra företaget vidare bidrar till 

att familjeföretag oftast förknippas med att vara långsiktiga (Berrone m.fl., 2012). Om 

familjen lyckas hålla företaget vid liv genom generationer kan det leda till att företaget 

besitter en stor mängd information eftersom informationen kan samlas in och lagras under 

flera generationer (Wang, 2006).  

 

3.2 Institutionell teori 

Institutionell teori består av ett ramverk om hur institutionella sammanhang påverkar 

företagets agerande. Institutioner pressar företag att agera på vissa sätt för att få legitimitet 

(Baum & Oliver, 1999). Soleimanof, Rutherford och Webb (2017) menar att flera 

karaktärsdrag hos familjeföretag kan påvisa att familjeföretag agerar utifrån ett 

institutionellt sammanhang. Institutioner kan skiljas mellan formella och informella 

institutioner (North, 1990). Där de formella refererar till samhällets nedskrivna regler 

såsom regulationer och lagar. Vidare beskriver de formella institutionerna förväntningar 

för socialt beteende. Å andra sidan refererar de informella institutionerna till vad som är 

lämpligt, såsom värderingar och normer.  

 

Craig och Moores, (2010) och Dieleman och Sachs (2008) skriver i sin studie att 

familjeföretag kan påverka formella institutioner. DiMaggio och Powell (1983) menar att 

företagen kan gynnas av institutionellt agerande då de kan få tillgång till resurser och 

relationer. Familjeföretag har vanligtvis tillgång till mycket resurser inom familjen vilket 

innebär att de inte nödvändigtvis är beroende av institutionella organisationer. Exempelvis 

har familjeföretaget redan tillgång till arbetskraft till företaget, sociala nätverk och kapital 

utifrån familjen (DiMaggio & Powell, 1983). Familjeföretagen bidrar även med ekonomisk 

vitalitet till både det lokala samhället och landet i sin helhet. Som tidigare nämnt genererar 

familjeföretagen en tredjedel av Sveriges arbetstillfällen samt bidrar till en tredjedel av 

Sveriges BNP (Andersson, Karlsson, Poldahl, 2017). Soleimanof m.fl. (2017) menar om 

familjeföretagen genererar en stor förmögenhet, allokerar resurser, skapar många jobb och 

har starka sociala rötter kan de därför påverka formella institutioner.  
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Fortsättningsvis så menar Soleimanof m.fl. (2017) att familjeföretagen även kan påverka 

de informella institutionerna i det lokala samhället de är verksamma i. Berrone m.fl. (2012) 

menar att familjeföretag vanligtvis karaktäriseras av långsiktighet och vidare är de gärna 

engagerade i det lokala samhället. Familjeföretag har även en benägenhet att skapa 

långvariga goda sociala relationer med intressenter. Tillit och delade värderingar uppstår 

vanligtvis i relationer mellan familjeföretaget och familjen samt externa kontakter (Berrone 

m.fl., 2012). Block och Spiegel (2013) samt Seaman (2015) menar att dessa starka 

historiska rötter och kontakter genererar en position varifrån de kan influera det lokala 

samhället (Block & Spiegel, 2013). Därav kan de påverka samhällets delade normer, 

förtroende och relationer positivt (Basco, 2015).  

 

Melin och Norqvist (2007) menar att familjeföretags koncentrerad ägarstruktur möjliggör 

att de informella institutionella egenskaperna såsom normer, värderingar och intressen kan 

utövas legitimt. Om familjen är verksam i flera olika branscher och sammanhang och 

arbetar som exempelvis lärare, läkare och frisör kan det leda till att familjeföretaget 

influerar politiska frågor, sociala förväntningar och kan till och med utveckla 

lagstiftningsåtgärder (Craig & Moores, 2010).  

 

3.3 Kapitalbudgeteringstekniker 

Kapitalbudgeteringstekniker kan beskrivas som ett samlingsnamn för olika tekniker och 

redskap som kan användas för att beräkna den potentiella investeringars förväntade nytta 

samt lönsamhet (jfr. Verbeeten, 2006). Valet av rätt kapitalbudgeteringsteknik kan vara 

avgörande för ett företagets framtida verksamhet eftersom det ligger till grund för vilket 

investeringsprojekt som genomförs eller inte (Daunfeldt och Hartwig, 2014). Tidigare 

forskning har delat upp kapitalbudgeteringstekniker i två skilda huvudgrupper, 

sofistikerade och osofistikerade tekniker (Block, 1997; Graham och Harvey, 2001; Sandahl 

och Sjögren, 2003). De två olika huvudgrupperna karaktäriseras främst av deras olika sätt 

att basera utvärderingen av olika investeringsalternativ men även teknikernas användbarhet 

beroende av företagets aktuella situation och behov (Daunfeldt & Hartwig, 2014). 
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3.3.1 Sofistikerade tekniker 

Klammer (1973) menar att de sofistikerade teknikerna kan beskrivas som diskonterade 

kassaflödesanalyser. De sofistikerade teknikerna karaktäriseras främst av egenskaper 

såsom att de tar hänsyn till investeringens samtliga kassaflöden och därmed även tar hänsyn 

till hela den ekonomiska livslängden av investeringen (Farragher, Kleiman och Sahu, 

2001). Eftersom de sofistikerade teknikerna bygger på diskonterade kassaflöden tar 

teknikerna även hänsyn till tidsvärdet av pengar samt investeringarnas alternativkostnader 

(Daunfeldt & Hartwig, 2014; Klammer, 1973; Verbeeten, 2006). Dessa tre särdrag gör det 

möjligt för investeraren att genomföra mer avancerade beräkningar av investeringens 

förväntade nytta och lönsamhet. 

 

Fortsättningsvis kännetecknas de sofistikerade teknikerna i litteraturen främst av att vara 

långsiktiga, informationsintensiva samt att de tillåter ett större fokus på att maximera 

ägarnas värde. Att de sofistikerade teknikerna anses ha ett mer långsiktigt perspektiv kan 

förklaras av att teknikerna tar hänsyn till alla investeringens kassaflöden och därmed även 

hela den ekonomiska livslängden (White and Miles, 1996). För att kunna genomföra de 

sofistikerade teknikerna krävs mer information vilket betyder att teknikerna kan beskrivas 

som informationsintensiva (Sandahl & Sjögren, 2003). Vidare kan de sofistikerade 

teknikerna generellt sett förknippas med att tillåta ett större fokus på att maximera ägarnas 

värde (White & Miles, 1996). Detta kan förklaras genom att teknikerna även tar hänsyn till 

investeringens alternativkostnader och därmed ger en mer sann bild av investeringens 

faktiska lönsamhet. I tidigare studier har det framkommit att de vanligast förekommande 

sofistikerade teknikerna är nettonuvärdesmetoden (NPV), internräntemetoden (IRR) och 

lönsamhetsindex (PI) (Sandahl & Sjögren, 2003). 

 

Den teknik som vanligtvis brukar förknippas med sofistikerade tekniker och som även visat 

sig användas mest bland de sofistikerade teknikerna är NPV (Daunfeldt & Hartwig, 2014; 

Sandahl & Sjögren, 2003). NPV kan definieras som en teknik som beräknar en investerings 

nettonuvärde. För att kunna få fram nettonuvärdet av en investering beräknas först 

investeringens nuvärde genom att samtliga framtida kassaflöden diskonteras med hänsyn 

till en given kalkylränta. Därefter jämförs det beräknade nuvärdet med den ursprungliga 
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investeringskostnaden och differensen av de båda ger det slutgiltiga nettonuvärdet (Schwab 

and Lusztig, 1970). Tekniken tar således hänsyn till tidsvärdet av pengar samtidigt som den 

tar hänsyn till investeringens samtliga in och utflöden under investeringens hela 

ekonomiska livslängd. NPV anses vanligtvis vara en teknik som genererar en pålitlig bild 

av den förväntade nyttan samt lönsamheten av investeringen eftersom tekniken tar hänsyn 

till flera olika faktorer samtidigt (Schwab and Lusztig, 1970). Däremot innebär det även att 

NPV tenderar att vara tidskrävande, kräva mycket information samt vara kostsam att utföra 

(Verbeeten, 2006).  

 

Daunfeldt och Hartwig (2014) förklarar vidare att IRR också är en vanligt förekommande 

teknik inom de sofistikerade kapitalbudgeteringsteknikerna, men IRR har till skillnad från 

NPV blivit starkt kritiserad. IRR kan definieras som en teknik som beräknar 

diskonteringsräntan för när nuvärdet av en investering är detsamma som den ursprungliga 

investeringskostnaden. Räntesatsen som beräknas kallas för internräntan och speglar den 

procentuella årliga avkastningen som investeringsalternativet förväntas generera. 

Internräntan jämförs avslutningsvis med den givna kalkylräntan för att se om investeringen 

bör genomföras eller avslås (Dudley, 1972). Tekniken har däremot visat sig ge ett 

missvisande resultat när ett val ska göras mellan investeringsprojekt som är ömsesidigt 

uteslutande eftersom det kan resultera i att metoden ger olika svar (Ross, Westerfield & 

Jaffe, 2005). Trots att forskare har kunnat konstatera att tekniken tenderar att ge 

missvisande resultat används teknikern fortfarande flitigt vid investeringsbedömningar 

(Daunfeldt & Hartwig, 2014).  

 

Fortsättningsvis är PI ett index som syftar till att identifiera förhållandet mellan nuvärdet 

av framtida diskonterade kassaflöden och den ursprungliga investeringskostnaden. 

Lönsamhetsindex beräknas genom att dividera nuvärdet av investeringens framtida 

diskonterade kassaflöden med den ursprungliga investeringskostnaden (Bierman och 

Seymour, 2007). På så sätt kan ett lönsamhets index beräknas och användas för att utvärdera 

de alternativa investeringarnas lönsamhet. PI tar därmed hänsyn till samtliga kassaflödens 

värde samt investeringens ekonomiska livslängd precis som tidigare nämnda NPV och IRR 

(Bierman & Smidt, 2012; White & Miles, 1996).  
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3.3.2 Osofistikerade tekniker 

De osofistikerade teknikerna kan beskrivas som enklare kapitalbudgeteringstekniker 

eftersom de ofta är enklare att genomföra än de sofistikerade teknikerna (Daunfeldt & 

Hartwig, 2014). De osofistikerade teknikerna karaktäriseras bland annat av att inte ta 

hänsyn till hela den ekonomisk livslängden, tidsvärdet av pengar eller eventuella 

alternativkostnader (Brounen m.fl., 2004; Graham & Harvey, 2001). Vidare menar 

Verbeeten (2006) att de osofistikerade teknikerna är kostnadseffektiva och lättare att 

manövrera. Dessa särdrag gör det möjligt för investeraren att genomföra enklare 

beräkningar av investeringens förväntade lönsamhet (Verbeeten, 2006). 

  

De osofistikerade teknikerna kännetecknas främst av att vara kortsiktiga, mindre 

informationsintensiva samt att de tillåter ett större fokus på att maximera företagets icke-

finansiella värde (White & Miles, 1996). Att de osofistikerade teknikerna förknippas med 

att vara kortsiktiga baseras främst på att de inte tar hänsyn till hela investeringens 

ekonomiska livslängd. Eftersom de osofistikerade teknikerna inte tar hänsyn till lika många 

faktorer samt ses som kortsiktiga innebär det att de heller inte kräver lika mycket 

information (Verbeeten, 2006). Enligt Daunfeldt och Hartwig (2014) är några av de 

vanligaste osofistikerade teknikerna återbetalningsmetoden (PB), diskonterade 

återbetalningsmetod (DPB), genomsnittliga avkastningsräntan (ARR), rutiner och 

magkänsla. 

 

Den mest använda men även en av de mest kritiserade osofistikerade teknikerna är PB 

(Daunfeldt & Hartwig, 2014). PB är en teknik som utvärderar vilket investeringsalternativ 

som återbetalar den ursprungliga kostnaden för investeringen snabbast. Därmed tar 

tekniken endast hänsyn till de in och utflöden som berör investeringen fram tills att den 

ursprungliga kostnaden för investeringen är återbetald. Tekniken tar således ingen hänsyn 

till varken investeringens ekonomiska livslängd eller tidsvärdet av pengar (Bierman & 

Seymour, 2007). 
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En variant av PB är DPB som till skillnad från PB är en teknik som diskonterar de framtida 

kassaflödena och tar därmed hänsyn till tidsvärdet av pengar. Däremot tar DPB ingen 

hänsyn till investeringens kontinuerliga kassaflöden och därför tas heller ingen hänsyn till 

hela den ekonomiska livslängden av investeringen (Daunfeldt & Hartwig, 2014). Precis 

som i PB beräknar DPB vilken investering som når den ursprungliga investeringskostnaden 

snabbast, men till skillnad från PB beräknas det diskonterade kassaflödet och jämförs med 

den ursprungliga investeringskostnaden (Daunfeldt & Hartwig, 2014). 

 

ARR är fortsättningsvis en annan vanligt förekommande osofistikerad teknik som aktivt 

används trots kritik (Daunfeldt & Hartwig, 2014). ARR är en teknik som beräknar 

investeringens procentuella genomsnittliga avkastning. Tekniken tar hänsyn till hela den 

ekonomiska livslängden till skillnad från PB och DPB. Däremot tar ARR inte hänsyn till 

investeringens kassaflöden utan tekniken behandlar endast den bokförda vinsten (Chen, 

2008). Detta innebär att ARR således inte heller tar hänsyn till tidsvärdet av pengar (Ross, 

Westerfield & Jaffe, 2005). 

 

En annan teknik som kan användas vid utvärdering av investeringsbeslut och som kan 

räknas till de osofistikerade teknikerna är rutiner (Danielsson & Scott, 2006). Rutiner kan 

beskrivas som en teknik där utvärderingen av investeringsbeslut baseras på tidigare 

väletablerade tillvägagångssätt inom företaget (Vinter, 1995). Att basera utvärderingar av 

investeringsbeslut på företagets rutiner kan i praktiken därför innebära att företaget 

använder både sofistikerade och osofistikerade tekniker beroende av vad företaget använt 

tidigare. Rutiner kan därför inte räknas som en teknik där största fokus nödvändigtvis är att 

maximera ägarnas värde (Danielsson & Scott, 2006).  

 

Utöver ovan nämnda tekniker som utvärderar investeringsalternativ med hjälp av tekniska 

beräkningar finns även en teknik som används baserat på den egna intuitionen, ofta helt 

omedvetet. Tekniken som beslutsfattaren då utgår ifrån brukar benämnas magkänsla. Att 

basera utvärdering av olika investeringsbeslut på magkänsla innebär därmed att 
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utvärderingen styrs helt av egen institution och precis som rutiner syftar därför tekniken 

inte nödvändigtvis till att maximera ägarnas värde (Danielsson & Scott, 2006).  

  

Enligt Danielsson och Scott (2006) samt Daunfeldt och Hartwig (2014) har de 

osofistikerade teknikerna ett kortsiktigt perspektiv vilket minimerar investeringens risk vid 

osäkerhet och kan således skydda företaget på en ostabil marknad (Powell, 1993). De 

osofistikerade teknikerna kan även vara att föredra om företaget är i behov av snabb 

avkastning (Filbeck & Lee, 2000). De osofistikerade teknikerna kan vidare vara ett bra 

alternativ om det inte finns resurser för att ta fram tillräckligt med information då det ofta 

är både tidskrävande och kostsamt. De osofistikerade teknikerna används därför oftast i 

mindre företag, eftersom de är enklare och kräver inte lika mycket kunskap, tid samt 

informationsunderlag (Verbeeten, 2006; Filbeck & Lee, 2000).  

 

3.4 Socioemotional wealth (SEW) 

Socioemotional wealth är ett flerdimensionellt koncept som försöker förklara varför 

familjeföretag agerar annorlunda gentemot icke-familjeföretag (Gómez-Mejía m.fl., 2010). 

Berrone m.fl. (2012) menar att familjeföretag använder skapandet och bevarandet av SEW 

som en referenspunkt vid beslutsfattande. 

 

Berrone m.fl. (2012) förklarar det flerdimensionella begreppet SEW som “the SEW model 

suggests that family firms are typically motivated by, and committed to, the preservation 

of their SEW, referring to nonfinancial aspects or “affective endowments” of family 

owners” (s. 259). SEW konceptet innebär enligt Berrone m.fl. (2012) att familjeföretaget 

agerar utifrån bevarandet av SEW och därmed drivs av icke-finansiella aspekter. 

Familjeföretaget drivs av aspekter som genererar ett emotionellt värde istället. Miller och 

Le Brenton-Miller (2014) menar att det emotionella värdet kan genereras genom aspekter 

såsom exempelvis förbättrat rykte och social status, använda finansiella resurser för att 

gynna familjen, att skapa goda karriärmöjligheter för barnen eller att tillfredsställa 

familjens egon. Vidare är konceptet grundat på att familjeföretag agerar utifrån det primära 
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målet att bevara SEW (Berrone m.fl., 2012). Om familjeföretaget riskerar att förlora SEW 

kan familjeföretagen göra strategiska val som inte kan förklaras utifrån en ekonomisk 

referenspunkt (Zellweger m.fl., 2012a). Berrone m.fl. (2010) menar att det är viktigt att 

poängtera att familjeföretag inte nonchalerar ekonomiska aspekter men att SEW värderas 

högre i vissa fall vilket leder till att icke-finansiella aspekter prioriteras först.  

 

Berrone m.fl. (2012) genomförde en operationalisering av SEW-konceptet i sin studie för 

att strukturera upp det flerdimensionella begreppet vilket bidrog till framtagandet av fiber-

modellen. Konceptet SEW innefattar de fem följande kategorierna: familjens kontroll och 

inflytande, familjemedlemmars identifiering med företaget, sociala kontakter, 

familjemedlemmars emotionella koppling och föra företaget vidare. De tre mest 

framträdande och inflytelserika dimensionerna av SEW är familjens kontroll och 

inflytande, sociala nätverk samt föra familjeföretaget vidare (e.g. Berrone m.fl., 2012; 

Chrisman & Patel, 2012; Gomez-Mejia m.fl., 2010; Zellweger m.fl., 2012b). Vidare kan 

familjens tre primära kännetecken förklaras utifrån främst tre dimensioner av fiber-

modellen, familjens kontroll och inflytande, sociala nätverk samt strävan efter att föra 

familjeföretaget vidare.  

 

Som tidigare nämnt är ett av familjeföretags främsta kännetecken den annorlunda 

ägarstrukturen gentemot icke-familjeföretag för att familjemedlemmar är involverade i 

verksamheten (Burkart, m.fl., 2003). Vidare utgår familjens kontroll och inflytande från 

företagets ägarstruktur (Berrone m.fl., 2012). Familjeföretag kännetecknas även av att ha 

starka sociala nätverk vilket den andra dimensionen behandlar. Berrone m.fl. (2012) menar 

på att starka sociala nätverk bidrar till skapandet och bevarandet av SEW. Slutligen så 

behandlar den tredje dimensionen familjeföretagets tredje kännetecken, ambitionen av att 

föra familjeföretaget vidare till framtida generationer (Berrone m.fl., 2012). De ovan 

nämnda primära karaktärsdrag skiljer familjeföretag utifrån icke-familjeföretag och gör att 

familjeföretagen kan agera annorlunda (Filbeck & Lee, 2000). 
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3.4.1 Familjens kontroll och inflytande 

Familjens kontroll och inflytande i familjeföretaget är den första dimensionen av fiber-

modellen om SEW. Familjens kontroll och inflytande i familjeföretaget kan utövas indirekt 

eller direkt (Berrone m.fl., 2012). Direkt kontroll och inflytande kan innehas genom att 

familjen är ägare och/eller sitter med i företagets styrelse. Vidare kan indirekt kontroll och 

inflytande utövas genom att en familjemedlem eller en person som är utsedd av familjen 

besitter en position i ledningen (jfr. Berrone m.fl., 2012). Att familjen har kontroll och 

inflytande i företaget innebär även att ha kontroll och inflytande över de strategiska 

besluten (Berrone m.fl., 2012). 

  

Berrone m.fl. (2012) förklarar att direkt kontroll och inflytande möjliggör bevarandet av 

SEW om familjemedlemmar är ägare och/eller sitter i styrelsen (Berrone m.fl., 2012). 

Ägarna utser styrelseledamöter vars uppgift är att föra ägarnas talan. Styrelsen 

sammanträder på bolagsstämman och är aktiebolagets högst beslutande organ. Om 

ägarstrukturen och/eller styrelsen består av flertal familjemedlemmar har de därför stark 

kontroll och starkt inflytande. Därav kan de genomföra beslut som är i linje med familjens 

egna intressen på bolagsstämman (Zellweger m.fl., 2012a). Den starka ägaren kan använda 

kontroll och inflytande för att genomföra sina förslag grundade utifrån personliga 

preferenser på bekostnad av de mindre ägarna (Morck & Yeung, 2003). Om familjen är den 

starka ägaren är deras personliga preferenser att behålla kontroll och inflytande för att 

möjliggöra bevarandet av SEW (Berrone m.fl., 2014; Gomez-Mejıa m.fl., 2001; Martin, 

Gomez-Mejia, Berrone & Makri, 2016). Minoritetsägare består med störst sannolikhet inte 

av familjen eller har inte varit med i företaget under en längre tid vilket innebär att de inte 

har samma prioriteringar kring SEW som familjen. Familjens prioritering av SEW kan ske 

på bekostnad av minoritetsägare som inte är familjemedlemmar och inte känner någon 

tillhörighet med familjeföretaget och därför främst prioriterar finansiella mål (Martin m.fl., 

2016; Berrone m.fl., 2014). 

 

Vidare möjliggör indirekt kontroll och inflytande bevarandet av SEW genom att en 

familjemedlem eller en individ som känner tillhörighet med familjeföretaget besitter en 

position i ledningen (jfr. Berrone m.fl., 2012). VD och ekonomichef är exempel på 
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positioner i ledningen där den förstnämnda ansvarar för den dagliga verksamheten och den 

andra ansvarar för det finansiella i företaget. Det är vanligt att familjen exempelvis tillsätter 

en familjemedlem till en position i ledningen för att bevara familjens kontroll och 

inflytande i företaget. Detta anses som logiskt av familjen även om familjemedlemmen inte 

är en kvalificerad kandidat för positionen (Kalm, & Gomez-Mejia, 2016). Wiklund, 

Nordqvist, Hellerstedt och Bird (2013) menar exempelvis att det är vanligt att unga 

familjemedlemmar tar efter föräldrarnas prioriteringar såsom deras strävan efter att bevara 

SEW. Familjen kan välja in kandidater som inte är familjemedlemmar men som delar deras 

visioner och mål för att behålla kontroll och inflytande inom företaget (Jones, Makri, & 

Gomez-Mejia, 2008). Ledningens engagemang att genomföra beslut som är i enlighet med 

SEW kan vara starkare om ledningen känner tillhörighet med familjeföretaget (Miller & 

Le Breton-Miller, 2005). Om ledningen delar samma visioner och mål har familjen en 

indirekt kontroll i företaget vilket möjliggör bevarandet av SEW (Miller & Le Breton-

Miller, 2006; Mustakallio, Autio & Zahra 2002). 

 

Strävan att bevara SEW försvagas när familjeföretagets direkta och indirekta inflytande 

och kontroll är svag (Berrone m.fl., 2012). Direkt kontroll och inflytande är exempelvis 

svag när externa parter är ägare och/eller sitter i styrelsen. Vidare är indirekt kontroll och 

inflytande svag när de ledande positionerna i ledningen besitts av externa parter som inte 

känner en tillhörighet med familjeföretaget (Berrone m.fl., 2012). 

 

Enligt Martin m.fl. (2016) har de externa parterna inte samma institutionella affektion som 

den ägande familjen har mot att vilja bevara SEW. Block (2011) visar i sin studie att externa 

parter i ledningen i familjeföretaget ser arbetet som en del i karriärstegen. En extern VD 

kan prioritera finansiell framgång för företaget istället för att bevara företaget som ett 

familjeföretag (Wiklund m.fl., 2013). De olika prioriteringarna kan leda till en konflikt 

mellan VD:n och familjen. Gomez-Mejia m.fl. (2016) visar i sin studie att en konflikt bland 

ägarna även kan uppstå om majoriteten av ägarna består av familjemedlemmar. Konflikten 

kan uppstå när icke-familjemedlemmar misstänker att familjen strävar efter att bevara SEW 

på bekostnad av den ekonomiska avkastningen. När familjen prioriterar att bevara SEW 
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som exempelvis att behålla kontroll och inflytande i företaget tenderar icke-

familjemedlemmar att ifrågasätta familjemedlemmarnas rationalitet (Martin m.fl., 2016). 

 

3.4.2 Sociala nätverk  

Berrone m.fl. (2012) menar att starka sociala nätverk är ytterligare en dimension i 

familjeföretags strävan efter att bevara SEW. Familjeföretags sociala nätverk sträcker sig 

utanför familjen och de sociala nätverken består vanligtvis av mycket goda relationer med 

intressenter. Vidare är det vanligt att familjeföretaget även är engagerade i samhället 

(Berrone m.fl., 2012).  

 

Berrone m.fl. (2012) menar att sociala nätverk möjliggör bevarandet av SEW genom att 

familjen har goda sociala relationer med deras intressenter. Intressenter kan exempelvis 

vara kunder, leverantörer, samhället eller allmänheten. Familjeföretag har vanligtvis 

långvariga samarbete med intressenter vilket gör att goda relationer utvecklas (Uhlander, 

2006). Vidare kan det uppstå en ömsesidig stark lojalitet när samarbete har pågått under en 

längre period (Berrone m.fl., 2012). Uhlander (2006) menar att det kan det leda till att 

familjeföretaget väljer ett samarbete med exempelvis en leverantör som de har en stark 

relation med även om det finns bättre alternativ ur en ekonomisk synpunkt. Således kan 

valet motiveras utifrån att det alltid har varit så eller att de vill bevara relationen. Vidare 

antyder Berrone m.fl. (2012) att de goda relationerna med intressenterna kan skapa så starka 

sociala band att de inkluderas som en del av familjen. Det leder till en ömsesidig relation 

eftersom de sociala nätverken förstår familjens normer, värderingar och verksamhet. 

Familjemedlemmarnas starka känslomässiga koppling till den så kallade utökade familjen 

av intressenter leder till att familjeföretagen kan fokusera mer på det emotionella i 

relationen istället för det affärsmässiga och finansiella sammanhanget (Berrone m.fl., 

2012). 

 

Vidare förklarar Berrone m.fl. (2010) att familjeföretags engagemang i det lokala samhället 

bidrar till bevarandet av SEW. Niehm, Swinney and Miller (2008) förklarar att familjen har 

incitament till att stödja det lokala samhället för att de känner en samhörighet med 



  Börjesson & Rutersten 

28 

 

samhället. Samhörigheten härstammar från att det är där familjeföretaget är verksamt, det 

är där familjen arbetar och det är där familjen bor (Niehm m.fl., 2008). Företagets 

engagemang kan visas genom sponsring av välgörenhet och lokala aktiviteter samt 

föreningar. Engagemanget grundas vanligtvis på familjeföretagets tendens att bevara 

långvariga relationer framför ekonomiska aspekter även om det nödvändigtvis inte är det 

mest lönsamma alternativet. Således genererar engagemang i det lokala samhället ett 

emotionellt värde för familjeföretaget och det bidrar till bevarandet av SEW (Berrone m.fl., 

2012; Uhlander 2006).  

 

Berrone m.fl. (2012) menar att de sociala nätverken värderas högt och en viktig prioritet är 

att bevara familjens sociala relationer för att bidra till familjens SEW. Detta styrks av 

Schulze m.fl. (2003) som förklarar att familjeföretaget eftersträvar välfärd för samhället 

och för dem som omger företaget även om det inte ligger till grund för ekonomisk 

lönsamhet för att det emotionella i relationerna kan värderas starkare.  

 

Familjens nätverk kan även bestå av kontakter med en svagare social relation. Svaga 

nätverk karaktäriseras av en mer affärsmässig och professionell relation än känslomässig 

(Bruynseels och Cardinaels, 2013; Gibbons, 2004). De svaga nätverken kan exempelvis 

bestå av nya leverantörer och kunder eller nya lokala föreningar (Landström & Löwegren, 

2009). Det svaga sociala nätverket kan däremot öka och sätta högre krav på 

informationsdelning mellan parterna (Wang, 2006). Gulati (1998) menar att de svaga 

nätverken medför utbyte och delning av information om exempelvis produkter, tekniker 

eller tjänster. Informationsdelning leder till att familjeföretagen kan basera sitt 

beslutsfattande på mer än den interna informationen vilket kan bidra till säkerhet kring 

framtida prognoser. Vidare ökar pressen på högre kvalitet av informationen eftersom 

parterna inte har förståelse för varandras institutionella preferenser. Således tvingas 

familjeföretagen att arbeta mer utifrån normerna i industrin istället för normerna inom 

familjeföretaget som de är vana vid (Tsai & Ghoshal, 1998; Walter, Lechner, & 

Kellermanns, 2007).  
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3.4.3 Föra företaget vidare i framtida generationer 

Zellweger och Astrachan (2008) samt Zellweger m.fl. (2012a) menar att föra 

familjeföretaget vidare i framtida generationer är en central kontrollmekanism för att 

möjliggöra bevarandet av SEW. Att föra familjeföretaget vidare är det primära målet 

eftersom företaget symboliserar familjens värderingar arv och tradition. Den starka 

ambitionen att föra företaget vidare leder till att familjeföretagen tenderar att agera utifrån 

ett långsiktigt perspektiv.  

  

Enligt Kets de Vries (1993) och Zellweger m.fl. (2012a) är det primära målet att föra 

företaget vidare till framtida generationer. Även Berrone m.fl. (2012) anser att det är en 

central aspekt för att möjliggöra skapandet och bevarandet av SEW. Kärnfamiljen har en 

gång i tiden arbetat hårt för att bygga upp företaget utifrån deras värderingar (Kets de Vries, 

1993) och familjeföretaget är därför inte bara en tillgång som enkelt kan bli såld utan 

symboliserar familjens arv och tradition (Casson, 1999; Tagiuri & Davis, 1992). Således 

att föra vidare familjens arv och tradition genom generationer leder till långsiktiga 

planeringshorisonter (Miller & Le Breton-Miller, 2006). Denison, Lief och Ward (2014) 

menar att en stabil och kontinuerlig ledningsgrupp leder till kontinuitet i företaget. Vidare 

bidrar det till inpräntade gemensamma värden och mål i familjeföretaget. Familjeföretagen 

strävar efter att familjens värderingar och mål följer med när företagets överlåts vid 

generationsskifte, att nästa generation anser att det är viktigt att föra vidare familjens 

värderingar och traditioner till framtida generationer (Denison m.fl., 2014). Familjeföretag 

som eftersträvar att föra företaget vidare i flera generationer samt redan har existerat över 

flera generationer kan ha tillgång till mer information (Wang, 2006). Tillgång till mycket 

information leder till att familjeföretagen kan använda den till att prognostisera framtiden 

med större säkerhet (Healy, Hutton, and Palepu, 1999). 

  

Izzo och Ciaburri (2018) visar i sin studie att om familjen vill föra familjeföretaget vidare 

till kommande generationer är det väsentligt med långsiktiga strategier gällande 

investeringar och beslutsfattande. Vilket styrks av Kets de Vries (1993) som menar att 

företaget är en långsiktig investering med ändamålet att trygga de kommande 

generationernas framtid. 
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Wennberg, Wiklund, Hellerstedt och Nordqvist, (2011) menar å andra sidan att 

familjeföretag kan agera kortsiktigt. Även om långsiktighet och strävan efter att föra 

företaget vidare till nästa generation är en av de mest centrala delarna inom SEW så finns 

det även anledning att undersöka när familjeföretag agerar mer kortsiktigt. Kortsiktigt 

agerande kan förekomma när exempelvis familjen är beredda att sälja familjeföretaget till 

en extern part (Wennberg m.fl., 2011).  

 

Fortsättningsvis menar Wennberg m.fl. (2011) att även om långsiktighet i allmänhet ofta 

är en övervägande egenskap inom familjeföretag, så finns det familjeföretag som samtidigt 

inte uppvisar någon långsiktighet. Wennberg m.fl., (2011) menar att somliga familjeföretag 

hanteras på lång sikt med avsikt att föra företaget vidare till nästa generation medan andra 

familjer väljer att hantera företaget med avsikt att främst få snabb finansiell avkastning på 

sitt hårda arbete.  Att förlora ägandeskapet av familjeföretaget genom att sälja företaget till 

en extern part kan därmed ibland anses vara ett bättre sätt att bevara familjens ekonomiska 

välstånd (Sharma & Manikutty, 2005). På så sätt kan kortsiktighet inom familjeföretag leda 

till en positiv påverkan på företagets kortsiktiga lönsamhet men samtidigt ha en negativ 

påverkan på familjen och därmed även SEW (Wennberg m.fl., 2010). 

 

DeTienne och Chirico (2013) styrker tidigare påstående om att allt fler familjeföretag kan 

tänka sig att agera mer kortsiktigt för att kunna bevara familjens ekonomiska välstånd. 

Vidare menar DeTienne och Chirico (2013) att detta även är i linje med vad Berrone m.fl. 

(2012) tidigare beskriver i sin artikel angående fiber-modellen och SEW, att samtidigt som 

familjeföretag kommer att ta risker för att undvika att försvaga SEW så kommer det 

samtidigt vara osannolikt att familjen skulle överväga ett beslut som skulle kunna öka 

föränderligheten i företagets prestanda.  
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3.5 Hypotesformulering 

I följande avsnitt diskuteras kapitalbudgeteringsteknikerna tillsammans med de tre olika 

dimensionerna av SEW. Avslutningsvis så utmynnar de olika diskussionerna i sex olika 

hypoteser baserade på teori och tidigare forskning. 

 

3.5.1 Kontroll och inflytande och val av kapitalbudgeteringstekniker 

Berrone m.fl. (2014) visar i sin studie att det är vanligt att en familjemedlem som sitter i 

styrelsen även kan ha en position i ledningen för att bibehålla en hög direkt och indirekt 

kontroll över beslutsfattande vid strategiska investeringar. Detta styrks av Zellweger, 

Kellermanns, Chrisman och Chua (2012) som menar att familjens kontroll och inflytande 

är en viktig aspekt för att möjliggöra skapandet och bevarandet av SEW inom 

familjeföretaget. Således grundas beslutsfattande utifrån att skapa ett affektivt värde för 

familjen istället för att maximera ägarnas vinst. Jensens (2001) visar i sin sammanställning 

av 200 års forskning att beslutsfattarna tar hänsyn till aktieägarnas intresse vid 

beslutsfattande. Freeman (2010) samt White och Miles (1996) styrker Jensens (2001) studie 

och menar att aktieägarnas prioritet vid val av investering är att maximera företagets värde. 

Å andra sidan menar Berrone m.fl. (2012) att om aktieägarna består av familjen är den 

främsta prioriteten att bevara SEW. När mer fokus ligger på att maximera familjens 

affektionella värde istället för att maximera ägarnas vinst kan företaget därmed välja att 

använda mer osofistikerade tekniker. De osofistikerade teknikerna kännetecknas som 

tidigare nämnt av att inte ha lika stort fokus på att maximera ägarnas vinst. Filbeck och Lee 

(2000) påvisar i sin forskning att det fanns en signifikant skillnad mellan familjeföretag där 

externt inflytande var “litet eller inget alls” och där det fanns externt inflytande. Studien 

påvisar därmed att när familjens kontroll och inflytande är starkt så använder familjeföretag 

mer osofistikerade tekniker (Filbeck & Lee, 2000). Med stöd av ovan nämnda argument 

blir således uppsatsens första hypotes följande: 

 

Hypotes 1: Hög grad av familjens kontroll och inflytande inom familjeföretag associeras 

positivt med användningen av osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. 
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Berrone m.fl. (2012) menar att när familjens kontroll och inflytande är svag så försvagas 

även familjens SEW. Filbeck och Lee (2000) menar vidare att när familjeföretaget består 

av externa parter utanför familjen tenderar beslutsfattandet kring investeringar att vara mer 

objektivt. Den externa parten har ingen känslomässig koppling till företaget och är därför 

mer benägen att prioritera finansiella aspekter för att maximera ägarnas vinst (Wiklund 

m.fl., 2013). Således innebär det att de externa parterna strävar efter att grunda beslut kring 

investeringar på finansiella aspekter även om det hotar familjens möjlighet att bevara SEW 

(jfr. Miller & Le-Breton Miller, 2014). Att agera ur ett vinstmaximerande perspektiv är en 

egenskap som kännetecknar de sofistikerade teknikerna (White & Miles, 1996). 

Familjeföretag där familjens kontroll och inflytande är svagt tenderar således att använda 

mer sofistikerade tekniker (Filbeck & Lee, 2000), vilket undersöks i studiens andra 

hypotes: 

 

Hypotes 2: Låg grad av familjens kontroll och inflytande inom familjeföretag associerad 

positivt användningen av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. 

 

3.5.2 Sociala nätverk och val av kapitalbudgeteringstekniker 

Berrone m.fl. (2012) menar att de sociala nätverken värderas högt inom familjeföretag och 

att starka sociala kontakter är i linje med familjens primära mål, att bevara SEW. Schulze 

m.fl. (2003) styrker det Berrone m.fl. (2012) skriver om i sin studie och förklarar att 

familjeföretaget eftersträvar välfärd för samhället och för dem som omger företaget även 

om det inte ligger till grund för finansiell lönsamhet. Schulze m.fl. (2003) menar vidare att 

det kan bero på att de emotionella i de sociala relationerna värderas högre. Familjeföretag 

har vanligtvis långvariga samarbeten med företagets intressenter vilket gör att goda 

relationer kan utvecklas. De goda relationerna med intressenterna kan vidare leda till 

lojalitet där familjen ibland kan välja att bortse från ett mer lönsamt investeringsalternativ 

för att bevara SEW och de sociala relationerna (jfr. Uhlander, 2006). Familjeföretaget 

tenderar därmed att värdesätta mer icke-finansiella aspekter när de sociala nätverken är 

starka (Beckhard & Dyer, 1983; Taguiri & Davis, 1996). Att tillåta ett större fokus på icke-

finansiella mål eller att inte fokusera på att maximera ägarnas vinst kan associeras med de 
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osofistikerade teknikerna vilket gör att familjeföretag (White & Miles, 1996) således 

tenderar att använda osofistikerade tekniker om de sociala relationerna är starka. Tidigare 

diskussion utmynnar i den tredje hypotesen:  

 

Hypotes 3: Hög grad av sociala nätverk inom familjeföretag associeras positivt med 

användningen av osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. 

 

Berrone m.fl. (2012) menar även att när relationerna i de sociala nätverken är svaga så 

strider det mot familjeföretagens primära mål att bevara SEW. Svaga sociala kontakter kan 

exempelvis vara när familjeföretaget får en ny kontakt där relationen är mer professionellt 

orienterad. Gulati (1998) menar att svagare och mer professionellt orienterade kontakter 

leder till ökat informationsutbyte mellan parterna. När informationen inte kommer ifrån 

nära sociala kontakter där de institutionella preferenserna är kända kan det leda till att 

informationen kräver högre kvalitet (Granovetter, 1983). Således tvingas familjeföretagen 

arbeta mer utifrån normerna i industrin istället för normerna inom familjeföretaget som de 

är vana vid (Tsai & Ghoshal, 1998; Walter m.fl., 2007). Ökad informationsdelning bidrar 

vidare till att företagen har möjlighet till att utföra mer långsiktiga och avancerade 

kalkyleringar vid investeringsbeslut. Eftersom de sofistikerade teknikerna främst 

kännetecknas av informationsintensivitet och långsiktighet (Daunfeldt & Hartwig, 2014; 

Klammer, 1973; Verbeeten, 2006) så tenderar familjeföretag där de sociala relationerna är 

svaga således att använda mer osofistikerade tekniker.  

 

Hypotes 4: Låg grad av sociala nätverk inom familjeföretag associeras positivt med 

användningen av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. 

 

3.5.3 Föra företaget vidare och val av kapitalbudgeteringstekniker 

Som tidigare nämnt har familjeföretag en stark ambition att föra familjeföretaget vidare till 

framtida generationer (Berrone m.fl., 2012). Filbeck och Lee (2000) menar att både 

nuvarande och långsiktiga tillgångar måste hanteras effektivt för att säkerställa 
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familjeföretagets överlevnad över flera generationer. Vidare argumenterar Filbeck & Lee 

(2000) för att det görs bäst med hjälp av sofistikerade tekniker. De sofistikerade teknikerna 

kännetecknas av långsiktighet vilket går i linje med familjeföretagets intresse eftersom 

familjeföretaget ses som en långsiktig investering med ändamålet att trygga de kommande 

generationernas framtid (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Kets de Vries, 1993). Om 

familjeföretaget har existerat i många generationer innebär att de besitter mer information 

vilket de sofistikerade teknikerna kräver (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Wang, 2006). Vidare 

menar Mustakallio m.fl. (2009) att om företagets anställda har en enad vision möjliggör det 

tillgång till mer och relevant information. Detta styrks av Dyer och Singh (1998) som menar 

att när parterna har en gemensam vision och baserar agerande utifrån visionen så ökar 

informationsdelningen, vilket leder till studiens femte hypotes: 

 

Hypotes 5: Att sträva efter att föra familjeföretaget vidare till framtida generationer 

associeras positivt med användningen av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. 

 

Wennberg m.fl. (2010) menar att även om långsiktighet inom familjeföretag är 

betydelsefullt så finns det även familjeföretag som agerar i ett mer kortsiktigt perspektiv. 

Att agera kortsiktigt och därmed inte sträva efter att föra företaget vidare innebär således 

att SEW försvagas (Berrone m.fl., 2012). Vidare menar Wennberg m.fl. (2010) att 

kortsiktighet inom familjeföretag kan bero på att familjens mål är att få snabb finansiell 

avkastning för sitt hårda arbete. Om företaget presterar finansiellt bra leder det även till att 

företaget blir mer attraktivt på marknaden (Wennberg m.fl. 2010). Brunzell m.fl. (2011) 

hävdar att ägare med kortsiktiga vyer kan föredra investeringar som snabbt genererar 

kassaflöde inom snar framtid. Thakor (1990) menar vidare att kortsiktiga 

investeringspreferenser leder till användning av osofistikerade tekniker som exempelvis 

återbetalningsmetoden. De osofistikerade teknikerna tar hänsyn till vilket 

investeringsalternativ som återbetalar den initiala kostnaden för investeringen snabbast 

(Bhandari, 1986). 
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Hypotes 6: Att inte sträva efter att föra familjeföretaget vidare till framtida generationer 

associeras positivt med användningen av osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. 

3.6. Forskningsmodell 

Sammanfattningsvis har en forskningsmodell konstruerats för att sammanfatta studiens 

teoretiska referensram. Forskningsmodellen baseras på de tidigare nämnda hypoteser som 

studien utgår ifrån (se figur 3.6 Forskningsmodell). Forskningsmodellen förklarar därmed 

hur låg eller hög grad av de olika utvalda dimensionerna i fiber-modellen förväntas påverka 

valet av kapitalbudgeteringsteknik till antingen sofistikerade eller osofistikerade tekniker 

baserat på tidigare nämnda argument (se kapitel 3.5). Modellen sammanfattar därmed 

samtliga sex hypoteser och förtydligar tidigare nämnda diskussion kring hypoteserna.  

 

Figur 3.6: Forskningsmodell 
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4. Empirisk metod  

För att undersöka hur socioemotional wealth påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik 

inom familjeföretag har utöver befintlig teori även insamlad empiri använts genom en 

kvantitativ forskningsmetod. I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt utifrån hur vi har 

samlat in vår data. Slutligen redogörs variablernas operationalisering samt studiens 

validitet, reliabilitet.  

 

4.1 Datainsamling 

Att samla in empirisk data genom att utforma en enkätundersökning är enligt Denscombe 

(2017) en av de vanligaste forskningsmetoderna inom samhällsforskning. Filbeck och Lee 

(2000) skriver vidare att studier kring kapitalbudgeteringstekniker vanligtvis använder 

enkätundersökningar. Vidare visade Benavides-Velasco m.fl. (2011) i sin sammanställning 

av tidigare forskning om familjeföretag att enkätundersökningar är den vanligaste 

forskningsmetoden att använda även i studier om familjeföretag. Att använda 

enkätundersökningar är även lämpligt vid mätning av SEW menar Berrone m.fl. (2012) 

baserat på omfattande erfarenhet och kunskap som forskare på fältet har fått under de 

senaste åren. Utifrån tidigare nämnd forskning och att syftet med studien är att undersöka 

samband samt hur SEW påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker har data samlats in 

i form av en enkätundersökning.  

 

Enkätundersökningen utfördes genom en webbaserad enkät. Det finns flertal fördelar med 

enkätundersökningar via internet (Denscombe, 2017). De är exempelvis tidsbesparande, 

kostnadseffektiva och snabbar upp datahanteringen. Enkäten skickades ut via mejl vilket 

innebär att metoden inte är platsbegränsad utan det är möjligt att nå ut till en bred geografisk 

population (Denscombe, 2017). Slutligen är det en miljövänlig datainsamlingsmetod då det 

inte finns något behov av att resa för att nå respondenterna och dessutom behövs inget 

papper för att kunna skicka ut enkäterna. Enkätundersökningen utformades via det 

webbaserade verktyget google formulär. Svaren från respondenterna samlades automatiskt 

in till en internetbaserad databas och kunde sedan överföras till SPSS. Den webbaserade 
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enkäten gav upphov till anonymitet för respondenterna vilket kan öka svarsfrekvensen. 

Frågorna handlar delvis om personliga åsikter vilka respondenter kanske inte velat dela 

med sig av utan anonymitet (Denscombe, 2017).  

 

Enkäten var indelad i tre delar för att underlätta för respondenten att fullfölja enkäten. Den 

första delen innehöll studiens kontrollfrågor och enklare bakgrundsfrågor eftersom det kan 

leda till att respondenten inte fullföljer enkäten om enkäten introduceras med en 

komplicerad fråga (Denscombe, 2017). Kontrollfrågorna var utformade för att säkerställa 

att påverkan av kapitalbudgeteringstekniker går att härleda till SEW. Frågorna som 

behandlade bakgrundsfakta syftade till att säkerställa att familjeföretaget uppfyllde 

kriterierna för att räknas som ett familjeföretag samt för att bekräfta att enkäten besvarades 

av företagets VD. Frågorna i den första delen av enkäten bestod av både slutna och öppna 

svarsalternativ. Slutna svarsalternativ tillåter en enklare analys av data då svarsalternativen 

är förkodade. Däremot innebär det även att respondenterna inte har utrymme att besvara 

frågan fritt (Denscombe, 2017). Därför formulerades även några av frågorna med öppna 

svarsalternativ.  

 

Påståendena kring kapitalbudgeteringstekniker behandlades i den andra delen då de 

präglades av en mer komplex struktur. Slutligen bestod den tredje delen av attityder kring 

de tre dimensionerna i SEW. Den tredje delen behandlade därmed fler och mer 

känslomässigt kopplade frågor. Enkätundersökningen utformades utifrån en gradvis 

ökande svårighetsgrad för att öka genomförandet av enkäten (Denscombe, 2017). Frågorna 

om kapitalbudgeteringsteknikerna och SEW var utformade som påståenden då det kan vara 

att föredra vid attitydfrågor eftersom påståenden oftast inte är lika konfrontativa eller 

personliga som vid frågor (Persson, 2016). Eftersom de två sista delarna i enkäten 

behandlade information som kunde uppfattas som mer kontroversiell och känslig än 

tidigare bakgrundsfrågor så utformades frågorna istället som påståenden. En likertskala där 

respondenten får ta ställning till i hur stor grad de exempelvis instämmer med olika 

påståendena är en av de vanligaste svarsskalorna att använda vid påståenden (Oskamp & 

Schultz, 2005; Trost, 1991) och har därför även tillämpats i den här studien. Genom att 

använda påståenden och likertskalor i de två sista delarna kan långa frågeformulär med 
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ökad arbetsbörda och risk för störning i mätningen således undvikas (Persson, 2016). Med 

hjälp av den sju-skaliga likertskalan till varje påstående hade respondenterna möjlighet att 

gradera varje påstående i hur stor grad de höll med om påståendet. Den sju-skaliga 

svarsskalan gav respondenten ett bredare intervall att besvara påståendena än om en fem-

skalig svarsskala hade använts. Vidare menar Saunders, Lewis och Thornhill (2007) att när 

samma skala används genomgående i studien bidrar det dessutom till en enhetlig 

utformning av enkäten och kan leda till ett mindre bortfall. 

4.3 Pilotstudie 

En pilotstudie kan genomföras innan en enkätundersökning med syftet att kontrollera att 

frågor och påståenden fungerar i praktiken. För att kontrollera enkätens innehåll och på så 

sätt undvika missförstånd som senare kan innebära problem för forskningen (Denscombe, 

2017) genomfördes därför en pilotstudie. Pilotstudien skickades ut till tre VD:s i 

familjeföretag då urvalet vid en pilotstudie bör vara detsamma som det ska vara vid 

huvudstudien (Thabane m.fl., 2010). Utifrån pilotstudien framkom det att respondenterna 

hade svårt att tolka Berrone m.fl. (2012) påstående “Företagets kontraktuella relationer 

baseras på tillit och ömsesidiga normer”. Respondenterna uppgav att de hade svårt att 

förstå vad kontraktuella relationer innebar. Då dimensionen som påståendet behandlas 

under syftar till att mäta de sociala nätverken är “kontraktuella” av mindre betydelse därför 

bytte vi ut kontraktuella relationer mot relationer i företagets sociala nätverk (se bilaga 3). 

De ifrågasatte även om tillit och normer var samma sak. Således delade vi upp påståendet 

till två olika frågor för att klargöra otydligheter (se bilaga 3). Ett flertal av Berrone m.fl. 

(2012) mätinstrument var formulerade med “de flesta” eller “majoriteten” (ex: Majoriteten 

av aktiekapitalet ägs av familjemedlemmar, för mer information se bilaga 3). Då 

svarsalternativet bestod av en sju-skalig likertskala kan det leda till ett missvisande svar. 

Exempelvis om majoriteten av aktiekapitalet ägs av familjemedlemmar kan respondenten 

tänkas svara det högsta på skalan det vill säga sju. Det leder i sin tur till att skalan endast 

mäter hur mycket av aktiekapitalet som ägs av familjemedlemmar upp till 50 procent. 

Därför omformulerade vi de missvisande påståenden så att de inte längre bestod av ansatsen 

“de flesta” eller “majoriteten”. Därmed var påståendena lättare att förstå och svarsskalan 

representerade därmed verkligheten bättre än innan.  
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Genom att utföra pilotstudien framkom även att respondenterna upplevde en del oklarheter 

kring frågorna om kapitalbudgeteringstekniker. Innan pilotstudien förklarades de olika 

teknikerna utifrån Sarwary och Umans (2017) tidigare forskning. Däremot framkom det att 

respondenterna inte riktigt förstod förklaringarna, vilket kan bero på att de var direkt 

översatta från engelska till svenska. Därför valde vi att omformulera förklaringarna av 

kapitalbudgeteringsteknikerna så att påståendena anpassades till svenska och därav blev 

mer tydliga. Vi valde därmed att utöka förklaringen och även att behålla både namn och 

förklaring till samtliga tekniker för att förtydliga ytterligare och minska risken för 

missförstånd. 

 

4.4 Urval och bortfall 

För att få ett träffsäkert resultat av den empiriska datainsamlingen utan att behöva samla in 

data från alla familjeföretag i hela Sverige genomfördes ett urval. Det finns vidare två olika 

tillvägagångssätt som urvalet kan basera på. Antingen kan urvalet väljas ut med 

utgångspunkt i sannolikhetsurval eller alternativt icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 

2017). Sannolikhetsurval innebär att urvalet görs helt slumpmässigt och innebär således att 

forskaren inte har haft någon påverkan av valet. Vidare lämpar sig sannolikhetsurval bäst 

när populationen är känd samt när urvalet utgörs av ett stort antal respondenter. Då det 

visade sig vara problematiskt att hitta en lista över svenska familjeföretag (Emling, 2000; 

jfr Vikström, 2005) användes därför i linje med Ahlberg och Collin (2012) ett icke-

sannolikhetsurval i den här studien. Frånvaron av en lista har även varit ett problem för 

tidigare forskare inom området vilket har resulterat i att tidigare forskning kring 

familjeföretag ofta har avvikit från sannolikhetsurval till att istället använda icke-

sannolikhetsurval (Bettinelli, 2011; Schulze et al., 2001; Sonfield & Lussier, 2004). Icke-

sannolikhetsurval innebär att forskaren kan ha en viss valfrihet och därmed möjlighet att 

påverka eller bestämma vilket urval som ska göras (Denscombe, 2017). 

 

I brist på en lista av registrerade familjeföretag så användes vidare samma urvalsmetod som 

Collin och Ahlberg (2012) använt i sin studie när de studerade svenska familjeföretag. 

Urvalsmetoden benämns “shotgun”-metoden och går ut på att identifiera den önskade 
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målgruppen genom att skicka ut enkätundersökningen till en slumpmässigt vald grupp av 

företag och sedan identifiera familjeföretag inom gruppen. Då urvalet görs med en 

“shotgun”-metod kan risken av att inte kunna göra en ordentlig responsanalys öka eftersom 

det medför att vi inte har någon kunskap om hela stickprovet (Collin & Ahlberg, 2012).  

 

För att välja ut potentiella familjeföretag till den så kallade “shot-gun” metoden så 

hämtades företagslistor över registrerade företag i Sverige från databasen Retriever 

Business. I linje med tidigare forskning avgränsade vi sökningen till “mellanstora” och 

“små” företag då det påvisats att de flesta familjeföretag är små eller medelstora (Filbeck 

& Lee, 2000). Vidare menar Berrone m.fl. (2012) att SEW är mer synligt i ett privatägt 

familjeföretag eftersom omständigheter i privata familjeföretag skapar en starkare 

personlig koppling till företaget. Därmed inkluderades bara företag som var privatägda i 

urvalet till studien. Således ökar sannolikheten att respondenter med relevanta påståenden 

kring SEW nås. Att sökningen avgränsades till privatägda små och medelstora företag gav 

oss slutligen en lista på totalt 11 031 företag som hämtades den 24 april 2019. I linje med 

Ahlberg och Collin (2012) tilldelades därefter var och ett av företagen ett slumpmässigt 

nummer som sedan sorterades från lägsta till högsta. Därefter valdes de första 1000 

företagen ut på listan vilket resulterade i det slutgiltiga urvalet av företag (Ahlberg & 

Collin, 2012).  

 

För att kunna sålla ut vilka företag som inte var familjeföretag från de 1000 utvalda 

företagen från listan användes Westhead, Howorth och Cowling (2002) definition av 

familjeföretag. För att definieras som ett familjeföretag behövde företagen således uppfylla 

minst ett av två krav. Vanligtvis baseras definitionen av familjeföretag på tekniska aspekter 

som ägarfördelning (Cromie m.fl., 1995; Donckels and Fröhlich 1991). Därför var det 

första kravet att minst 50 procent av aktiekapitalet ägs av familjemedlemmar till den ägande 

familjen (familjemedlemmar via blodsband eller äktenskap). Chua m.fl., (1999) hävdar 

däremot att det är orimligt att använda en definition som endast baseras på tekniska aspekter 

som leder till uteslutande av ett stort antal respondenter som insisterar på att företaget är ett 

familjeföretag. Även om majoriteten av aktiekapitalet inte ägs av familjemedlemmar så kan 

familjemedlemmar till den ägande familjen fortfarande utgöra en stor del i resten av 
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företaget. Därför valde vi även att ta med kravet att företagets VD anser att företaget är ett 

familjeföretag. Genom att fråga dessa två frågor kan därmed både de tekniska och affektiva 

aspekterna av benämningen av familjeföretag behandlas (Bammens m.fl., 2008; Westhead, 

Howorth, & Cowling, 2002; Van den Heuvel m.fl., 2006). 

 

I linje med tidigare forskning av (Kumar, Stern & Anderson, 1993) tillämpades en“key 

informant approach” i studien. En “key informant approach” innebär att en nyckelperson 

i företaget väljs ut som respondent på grund av sin formella roll. Vidare menar Kumar, 

Stern och Anderson (1993) att en nyckelperson kan vara VD:n. Individer som ingår i 

företagets “top management team” (TMT) såsom VD:n är insatta i företagets värderingar 

och har insyn i den dagliga verksamheten. Familjeföretaget återspeglas av TMT, då det är 

deras attityder, erfarenheter och värderingar som driver beslutsfattande (Cyert and March, 

1963; Hambrick and Mason, 1984). I linje med Naldi, Nordqvist, Sjöberg och Wiklund 

(2007) studie om familjeföretag samt Stockmans, Lybaert och Voordeckers (2010) studie 

om SEW valde vi därför att rikta vår enkät till företagens VD. Företagets VD har insyn i 

den dagliga verksamheten och utför beslutsfattande på daglig basis. För att säkerställa att 

studiens enkätundersökning besvarades av företagets VD ställdes två bakgrundsfrågor i den 

inledande delen av enkäten (se bilaga 2). Frågornas syfte var således att säkerställa att rätt 

respondent besvarade enkäten. 

  

4.6 Operationalisering  

När ett koncept är svårt att mäta är det vanligt att använda sig av operationalisering (Körner 

& Wahlgren, 2016). Genom att göra en operationalisering kan ett abstrakt koncept 

översättas till något konkret. Mätvärden utvecklas med syfte att fånga in det centrala i 

konceptet (Körner & Wahlgren, 2016). Vidare om operationaliseringen inte reflekterar det 

som ska mätas helt korrekt kan det leda till att validiteten i arbetet ifrågasätts (Körner & 

Wahlgren, 2016). Ett sätt öka validiteten samt reliabiliteten är att använda mätinstrument 

som har varit återkommande i praktiken och visat på hög internkonsistens (Bell m.fl. 2019). 
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4.6.1 Kontrollvariabler  

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) används kontrollvariabler för att säkerställa 

att de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln. För att kunna påvisa ett 

samband mellan enbart SEW och valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag 

har därmed tre kontrollvariabler tillämpats: antal anställda, storlek av investering, samt 

utbildningsnivå. 

 

Kontrollvariabeln antal anställda syftade till att mäta företagets storlek, vilket flera tidigare 

studier påvisat har en betydande påverkan på valet av kapitalbudgeteringstekniker 

(Klammer,1972; Gitman & Forrester, 1977; Graham & Harvey, 2001; Brounen m.fl., 2006; 

Block, 1997). Filbeck och Lee (2000) menar exempelvis i sin forskning om “financial 

management techniques” inom familjeföretag att stora företag tenderar att använda mer 

sofistikerade tekniker jämfört med mindre företag. Även Graham och Harvey (2001) och 

Klammer (1972) styrker detta i sina studier. För att mäta företagets storlek fick 

respondenterna svara öppet på hur många anställda som uppskattats vara anställda i 

företaget i slutet av år 2018 (se bilaga 2). 

 

Fortsättningsvis i linje med Sarwary och Umans (2017) tidigare forskning har även 

investeringens storlek använts som en kontrollvariabel. Schall, Sundem och Geijsbeek 

(1978) visar i sin studie att investeringens storlek kan ha en påverkan på valet av 

kapitalbudgeteringstekniker. Vanligtvis tenderar företag som hanterar stora 

investeringsbelopp att använda sig mer utav de sofistikerade teknikerna än de 

osofistikerade teknikerna Schall, Sundem och Geijsbeek (1978). För att mäta storleken av 

en investering fick respondenterna fritt uppskatta hur stort det totala kapitalbeloppet var för 

den senast utförda investeringen inom företaget (se bilaga 2).  

 

Förutom företagets storlek och investeringens storlek användes även utbildningsnivå som 

en kontrollvariabel. Tidigare forskning har påvisat att beslutsfattare med högre 

utbildningsnivå tenderar att ha bättre förståelse för de olika teknikerna. Därmed finns inga 

begränsningar vid valet av teknik och beslutsfattaren kan välja fritt mellan teknikerna 
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(Danielsson & Scott, 2006; Graham & Harvey, 2001). För att mäta utbildningsnivån hos 

respondenterna fick respondenterna besvara frågan “Vänligen ange din högsta avslutade 

utbildning” med hjälp av fem alternativ som redan var angivna (se bilaga 2). 

 

4.6.2 Beroende variabeln 

Den beroende variabeln är den variabel som påverkas av de oberoende variablerna. Till 

följd av förändringar av de oberoende variablerna kan därmed den beroende förändras 

(Denscombe, 2017). Den här studiens beroende variabel är således 

kapitalbudgeteringstekniker eftersom studien syftar till att undersöka hur SEW påverkar 

valet av kapitalbudgeteringstekniker.  

 

Graham och Harvey (2001) är några av de forskare som fått stor uppmärksamhet för att ha 

fört fältet vidare kring valet av kapitalbudgeteringstekniker. Deras studie har legat till grund 

för ett flertal av senare forskares studier inom liknande områden (Sarwary & Umans, 2017). 

Graham och Harvey (2001) har även använts som en inspirationskälla i den här studien, 

men då mätinstrumenten fått kritik för att endast benämna teknikernas namn utan att 

förklara vad de står för har en kombination mellan Graham och Harvey (2001) och Sarwary 

och Umans (2017) studie använts vid utformningen av mätinstrumenten i den här studien. 

Risken med att endast benämna teknikernas namn istället för att ge en beskrivning av vad 

tekniken faktiskt gör är att respondenterna blir påverkade av att vilja framstå som mer 

sofistikerade och därmed svarar att de använder mer sofistikerade tekniker än vad de 

egentligen använder (Sarwary & Umans, 2017). Därför har studien i linje med Sarwary och 

Umans (2017) tidigare forskning utformat frågorna kring kapitalbudgeteringsteknikerna 

med hjälp av korta beskrivningar som beskriver egenskaperna hos den enskilda tekniken 

istället för bara namnet. Förhoppningen var att genom en kombination av de två 

tillvägagångssätten, utforma en enkät där respondenterna får ta ställning till teknikernas 

egenskaper mer än bara namnet på tekniken och på så vis minska andelen respondenter som 

endast svarar det de tror är bäst för att verka mer sofistikerade (Sarwary och Umans, 2017). 

Respondenterna fick svara på en skala från ett till sju hur stor grad de vanligtvis använder 

teknikerna vid utvärdering av strategiska investeringar inom företaget där ett stod för inte 
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alls och sju för i allra högsta grad. De olika teknikerna beskrevs enligt följande för 

respondenterna: 

 

Nettonuvärdesmetoden - En teknik som beräknar nuvärdet av en investering genom att 

diskontera de framtida kassaflöden med hänsyn till en given kalkylränta. Nuvärdet jämförs 

därefter med den ursprungliga investeringskostnaden där differensen ger det slutgiltiga 

nettonuvärdet (Schwab and Lusztig 1970). 

 

Internräntemetoden - En teknik som går ut på att bestämma vilken räntesats som ger ett 

nuvärde som är lika stort som investeringens ursprungliga investeringskostnad. Räntesatsen 

som beräknas kallas för internränta och speglar den procentuella årliga avkastningen som 

investeringsalternativet förväntas generera. Internräntan jämförs avslutningsvis med den 

givna kalkylräntan för att se om investeringen bör genomföras eller ej (Dudley 1972). 

 

Lönsamhetsindex - Ett index som försöker identifiera förhållandet mellan nuvärdet av 

framtida diskonterade kassaflöden och den ursprungliga investeringskostnaden. 

Lönsamhetsindex beräknas genom att dividera nuvärdet med den ursprungliga 

investeringskostnaden (Bierman & Smidt, 2012). 

 

Återbetalningsmetoden/Payback-metoden - En teknik som beräknar investeringens 

återbetalningstid, det vill säga den tid som krävs för att investeringens framtida kassaflöden 

ska generera lika mycket intäkter som den ursprungliga investeringskostnaden (Bhandari, 

1986).  

 

Diskonterade återbetalningsmetoden/Diskonterade payback metoden - En teknik som 

beräknar investeringens återbetalningstid, det vill säga den tid som krävs för att 

investeringens framtida kassaflöden ska generera lika mycket intäkter som den 

ursprungliga investeringskostnaden. De framtida kassaflödena är diskonterade med hänsyn 

till en given kalkylräntesats (Bhandari, 1986). 
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Genomsnittlig avkastning/Accounting rate of return - En teknik som beräknar 

investeringens procentuella genomsnittliga avkastning. Först beräknas investeringens 

årliga nettoresultat genom att ta intäkter minus eventuella kostnader för genomförandet av 

investeringen för att sedan dividera det med den ursprungliga investeringskostnaden. 

Därefter beräknas den procentuella genomsnittliga avkastningen genom att dividera 

investeringens årliga nettoresultat med den ursprungliga investeringskostnaden och 

multiplicera resultatet med 100 (Dean, 1953). 

 

Rutiner - Utvärdering av investeringsbeslut inom företaget baseras på tidigare väletablerade 

tillvägagångssätt (Winter, 1995).  

 

Magkänsla - Utvärdering av investeringsbeslut inom företaget styrs av egen intuition 

(Danielsson & Scott, 2006). 

 

4.6.3 Oberoende variabler  

Oberoende variabler är variabler som kan påverka den beroende variabeln (Denscombe, 

2017). Därmed syftar de oberoende variablerna till att undersöka om en förändring i någon 

av de olika dimensionerna av SEW påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker. Studiens 

oberoende variabler är familjens kontroll och inflytande, sociala nätverk samt föra 

familjeföretaget vidare till framtida generationer.  

 

SEW är som tidigare nämnt ett flerdimensionellt koncept som kan summeras som 

familjeföretagets affektiva värde. Flertal forskare har tidigare kritiserat SEW-konceptet 

bland annat genom att påpeka svårigheten med att mäta SEW (eg. Chua m.fl., 2015; Le 

Breton-Miller & Miller, 2013; Miller & Le Breton-Miller, 2014; Schulze & Kellermanns, 

2015). Berrone m.fl. (2014) skriver i sin artikel att tidigare forskning kring SEW har 

fokuserat på faktorer som inte fångar dimensionerna av SEW på ett bra sätt. Tidigare 

forskning har främst använt sig av arkivdatakällor eller sekundära univariata mätinstrument 
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(t.ex. ägarfördelning, andel av familjemedlemmar i familjeföretaget och om företagets VD 

är en familjemedlem eller extern) som proxyn för att mäta SEW’s betydelse i 

familjeföretag. Baserat på tidigare forskningsmetoder anser Berrone m.fl. (2012) att 

dimensionerna av SEW inte har undersökts i detalj utan mer övergripligt. Som respons till 

kritiken gjorde Berrone m.fl. (2012) en operationalisering av SEW där det abstrakta i att 

försöka förstå SEW översattes till något konkret, fiber-modellen. Mätvärden utvecklades 

med syfte att fånga in det centrala i konceptet (Körner & Wahlgren, 2016). 

 

4.6.3.1 Kontroll och inflytande 

Berrone m.fl. (2012) menar att familjens kontroll och inflytande är en väsentlig del av 

SEW. Familjens kontroll och inflytande i företaget kan utövas indirekt eller direkt vilket 

mättes genom sex påståenden (Berrone m.fl., 2012). Direkt kontroll och inflytande kan fås 

genom att familjen är ägare och/eller sitter i företagets styrelse. För att avgöra hur stark den 

direkta kontrollen och inflytandet var i familjeföretaget fick respondenterna ta ställning till 

följande tre påståenden: “Aktiekapitalet i företaget ägs av familjemedlemmar till den 

ägande familjen”, “Styrelsen består av familjemedlemmar till den ägande familjen” och 

“Att bibehålla den ägande familjens kontroll och självständighet i företaget är ett viktigt 

mål för företaget”. Å andra sidan kan indirekt kontroll och inflytande utövas genom att en 

familjemedlem eller en person som är utsedd av familjen besitter en position i ledningen 

(jfr Berrone m.fl., 2012). Styrkan av den indirekta kontrollen och inflytandet i 

familjeföretagen mättes i enkätundersökningen genom påståendena “De ledande 

positionerna i företaget besitts av familjemedlemmar till den ägande familjen” och “Om 

icke-familjemedlemmar besitter ledande positioner i företaget så är de utsedda av 

familjemedlemmar till den ägande familjen”. Att ha indirekt kontroll och inflytande i 

företaget medför även att ha kontroll och inflytande över de strategiska besluten (Berrone 

m.fl., 2012). För att undersöka till vilken grad familjen kontrollerar de strategiska besluten 

var påståendet “Familjemedlemmar till den ägande familjen har kontroll över de 

strategiska besluten i företaget” med i enkäten. Syftet med påståendena var att fånga vilken 

grad av kontroll och inflytande familjen har i familjeföretaget samt hur viktigt det är för 

familjen att bevara kontrollen.  
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4.6.3.2 Sociala nätverk  

Familjeföretags sociala nätverk präglas vanligtvis av långsiktiga relationer grundade på 

tillit (Berrone m.fl. 2012). Uhlander (2006) menar även att det är vanligt att familjeföretag 

har långvariga samarbete med deras intressenter vilket gör att goda relationer utvecklas. 

För att fånga in vad familjeföretagens sociala relationer bygger på fick respondenterna ta 

ställning till följande påstående: “Relationer i företagets sociala nätverk bygger på tillit”, 

“Relationer i företagets sociala nätverk genomsyras av ömsesidiga normer” samt 

“Kontrakt med leverantörer bygger på långvariga relationer”. Vidare fick respondenterna 

även ta ställning till påståendet “Företaget är aktivt i samhället genom att sponsra och 

stödja lokala föreningar” vilket syftade till att fånga in hur engagerade familjeföretaget är 

i samhället (Berrone m.fl., 2012). För att mäta hur betydelsefulla de sociala nätverken är 

fick respondenterna ta ställning till följande påstående: “Att bygga starka kontakter med 

andra institutioner är viktigt för företaget” samt “Anställda som är icke-familjemedlemmar 

behandlas som en del av familjen”. Goda relationerna med intressenter kan innebära att de 

inkluderas som en del av familjen (Berrone m.fl., 2012).  

 

4.6.3.3 Föra företaget vidare 

Berrone m.fl. (2012) menar att föra familjeföretaget vidare till framtida generationer är 

familjeföretags största fokus. SEW dimensionen föra familjeföretaget vidare till framtida 

generationer mättes genom fyra påstående. Påståendena var avsedda att fånga 

familjeföretags långsiktighet och strävan efter att föra familjeföretaget vidare till framtida 

generationer. Det två första påstående respondenterna fick ta ställning till var “Att föra 

vidare den ägande familjens arv och tradition är ett viktigt mål” samt “Strategiska beslut 

i företaget är mindre benägna att utvärderas på kort sikt”. Zellweger och Astrachan (2008) 

samt Zellweger m.fl., (2012a) menar att föra familjeföretaget vidare är av stor vikt för att 

det symboliserar familjens värderingar arv och tradition. Om familjeföretag är benägna att 

föra företaget vidare leder det till att familjeföretagen tenderar till att agera utifrån ett 

långsiktigt perspektiv. Slutligen var de två sista påståendena respondenterna fick ta 

ställning till “Att föra företaget vidare till kommande generationer är ett viktigt mål” och 

“Det är osannolikt att familjen skulle överväga att sälja företaget”. Påståendena syftar till 

att fånga in vilken grad familjen är benägna att föra familjeföretaget vidare.  
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4.7 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur data samlats in samt hur den därefter har bearbetats. För att ha 

en hög reliabilitet krävs därmed att studien mäter forskningsfrågan på ett tillförlitligt sätt. 

För att kunna mäta forskningsfrågan på ett tillförlitligt sätt krävs noggrannhet samt att 

studien mäts med hjälp av en pålitlig metod. Att metoden anses vara pålitlig återspeglas 

oftast i att den kan användas flera gånger och oberoende av vem som mäter fortfarande ge 

samma resultat (Denscombe, 2017). Intern konsistens är en form av reliabilitet som mäter 

hur väl olika delar av ett mått mäter samma sak. Det är därmed lämpligt att påvisa hög 

internkonsistens när flera mätinstrument syftar till att mäta samma sak som exempelvis 

påståendena kring SEW gör i den här studien. Internkonsistens kan mätas genom 

Cronbach's Alpha där rekommendationen är att värdet ska vara minst 0,7 (Pallant, 2013). 

Mätinstrumenten i den här studien är baserade på Berrone m.fl. (2012) mätinstrument vilket 

även använts i tidigare studier (Hauck m.fl., 2016; Hernández-Perlines, Moreno-García & 

Yáñez-Araque, 2019). I de tidigare studierna passerade samtliga dimensioner av SEW det 

rekommenderade värdet på 0,7 Cronbach's Alpha (Pallat, 2007). Även om mätinstrumenten 

har visat sig vara tillförlitliga i tidigare studier så måste de ändå testas i den egna studien 

(Bhattacherjee, 2012). För att påvisa reliabilitet i denna studie testades därför de beroende 

och oberoende variablerna för intern konsistens när empirin var insamlad (se kapitel 5.1.2 

och 5.1.3). 

 

4.8 Validitet 

Validitet handlar om hur väsentlig och träffsäker datan är och kan förklaras genom två olika 

kategorier, den interna och externa validiteten. Hur relevant den insamlade datan är för 

undersökningen hamnar under den första kategorin, intern validitet. Den interna validiteten 

kan öka genom att använda begreppsvaliditet (Denscombe, 2017). Valet av 

kapitalbudgeteringstekniker är ett väletablerat forskningsområde med en lång rad av studier 

som bygger på väletablerade begrepp (Graham & Harvey, 2001; Hartwig & Daunfeldt, 

2014; Filbeck & Lee, 2000). Haka (2006) visar även i sin studie att tidigare forskning kring 
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kapitalbudgeteringstekniker är sedan länge baserad på väletablerade definitioner. Vidare 

innebär det att träffsäkerheten och väsentligheten ökar då begrepp inom 

kapitalbudgeteringstekniker sedan länge har varit desamma. Det är därmed mer sannolikt 

att begreppen stämmer överens med verkligheten (Denscombe, 2017). Vidare har 

mätinstrumenten som använts för att mäta familjeföretagens SEW baserats på Berrone m.fl. 

(2012) studie. Att konceptet SEW bröts ned och förklarades genom de fem dimensionerna 

i fiber-modellen ökade möjligheterna för framtida forskare att kunna mäta och undersöka 

konceptet mer djupgående. Därmed har mätinstrumenten i Berrone m.fl. (2012) studie ökat 

den interna validiteten genom att grunda väletablerade begrepp inom det komplexa 

begreppet SEW. På så sätt har även andra studier kunnat använda Berrone m.fl., (2012) 

mätinstrument och validera modellen (Hauck m.fl., 2016; Hernández-Perlines, Moreno-

García & Yáñez-Araque, 2019). Kontrollvariablerna i studien är även de inspirerade av 

tidigare forskningsresultat vilket förbättrar den interna validiteten. För att öka träffsäkerhet 

och relevans av den insamlade datan utfördes även en pilotstudie (Denscombe, 2017). 

Pilotstudien syftade till att säkerställa att respondenterna förstod frågorna i 

enkätundersökningen. Det var en del oklarheter som framkom ur pilotstudien (se kapitel 

4.3) vilket korrigerades innan den huvudsakliga enkätundersökningen genomfördes (se 

bilaga 3). 

 

Vidare så behandlar den externa validiteten generaliserbarheten. Generaliserbarhet innebär 

till i vilken utsträckning resultaten från forskningen kan appliceras på en större population. 

Desto större stickprovstudien har desto enklare är det att generalisera resultaten i studien 

(Bryman & Bell, 2015). Genom att skicka ut enkäten till många små och medelstora svenka 

företag var syftet att åstadkomma ett så stort stickprov som möjligt.  
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5. Empirisk analys 

I det här kapitlet behandlas studiens empiriska analys där socioemotional wealth’s 

påverkan på valet av kapitalbudgeteringstekniker inom små och medelstora svenska 

familjeföretag har undersökts. I den första delen av kapitlet presenteras studiens 

deskriptiva statistik. Därefter presenteras Kolmogorov-Smirnovs test för 

normalfördelning, Spearman’s korrelationstest, resultat från regressionsanalyserna samt 

resultatet från Mann-Whitney U-test.  

5.1 Deskriptiv statistik 

Studiens enkätundersökning skickades ut till totalt 1000 små och medelstora företag från 

Retriever Business databas. Enkäten besvarades sammanlagt av 97 företag varav 71 svar 

var användbara. Det resulterade i en svarsfrekvens på 9,7 procent vilket är i linje med andra 

studier inom familjeföretag (Barros m.fl., 2017; Lindow, Stubner & Wulf, 2010; Zellweger 

m.fl., 2012b). Av de företag som föll bort var det sju företag som exkluderades på grund 

av att de inte uppfyllt rätt krav för företagets storlek då de var för stora eller för små. De 

resterande nitton företag som också exkluderades i undersökningen föll bort då de inte 

uppfyllde studiens krav för att kunna räknas som ett familjeföretag. För att företaget skulle 

uppfylla kravet som familjeföretag behövde de uppfylla minst ett av de två kriterierna 1) 

majoriteten av aktiekapitalet ägs av familjemedlemmar eller 2) att Vd:n anser att företaget 

är ett familjeföretag (Westhead, Howorth & Cowling, 2002).  

 

Av respondenterna är det 89 procent som hade en VD befattning. Det är 6 procent av 

respondenterna som angett att de var både VD och ägare/delägare vilket går i linje med 

Berrone m.fl. (2012) som menar att det är vanligt inom familjeföretag att samma person 

besitter en eller fler positioner i företaget. Ytterligare 6 procent av svaren besvarades av 

respondenter med befattningen ägare och delägare. Baserat på att svaren från de 

respondenter som var ägare eller delägare inte skilde sig signifikant (p>0,1) gentemot 

respondenterna som besatt VD-positionen så inkluderades även dessa i undersökningen1. 

Samtliga respondenter svarade att de har eller har haft insyn i utvärdering av strategiska 

 

1 Testats genom Mann-Whitney U-test 
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investeringsalternativ inom företaget, vilket tyder på att enkäten var riktad och besvarad av 

personer inom ramen för studien. 

 

5.1.1 Deskriptiv statistik för kontrollvariablerna 

De kontrollvariabler som användes i enkätundersökningen var antal anställda, 

investeringens storlek samt utbildning. Företagens storlek av investering och anställda hade 

ingen begränsning och visade därför stor variation. Ett Kolmogorov-Smirnov test 

genomfördes för att påvisa att materialet inte var normalfördelat. Eftersom materialet inte 

var normalfördelat så logaritmerades studiens variabler antal anställda och investeringens 

storlek (se bilaga 8). Antal anställda var i genomsnitt 93 personer och investeringens storlek 

var ca 8 miljoner SEK i genomsnitt (se bilaga 4). Vidare svarade majoriteten av 

respondenterna (60,6%) att den högsta avslutade utbildningen de har är en kandidatexamen 

på universitet/högskola eller utbildning på en magister- eller mastersnivå. 35,2 procent 

svarade att den högsta avslutade utbildningsnivå är gymnasiet och 4,2 procent svarade att 

de endast studerat på grundskolenivå.  

 

5.1.2 Cronbach’s alpha test och deskriptiv statistik för de beroende variablerna 

Litteraturen har delat in kapitalbudgeteringsteknikerna i två olika grupper beroende på om 

teknikerna är sofistikerade eller osofistikerade (Graham & Harvey, 2001). För att se om 

liknande indelning kunde genomföras i denna studie genomfördes ett Cronbach’s alpha test 

för att se om de olika grupperingarna passerade det rekommenderade värdet på 0,7 (Pallant, 

2013). De sofistikerade teknikernas medelvärde (NPV, IRR & PI) påvisade ett alpha värde 

på 0,622 (se tabell 5.1). Värdet passerade därmed inte Pallant (2013) gränsvärde. Däremot 

menar Nunally (1967) och Bryman (2008) att värden över 0,6 kan accepteras och indikera 

intern reliabilitet. Således sammanställdes de tre teknikerna till den beroende variabeln 

sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker där rankningarna summerades och ett 

medelvärde beräknades.  
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Grupperingen av de osofistikerade teknikerna (PB, DPB, ARR, rutiner & magkänsla) var 

dock mer problematisk. Ett Cronbach’s alpha värde av teknikernas medelvärde påvisades 

vara lågt (0,334) för grupperingen av de fem variablerna. För att undersöka orsaken till det 

låga värdet gjordes Spearman's rho korrelationstest (se bilaga 5) som mäter korrelationen 

mellan de olika variablerna (Pallant, 2013). Utifrån korrelationsmatrisen går det att utläsa 

att magkänsla påvisar en låg negativ korrelation med samtliga variabler i matrisen. Även 

rutiner har en låg korrelation med samtliga variabler. Korrelation mellan de båda 

variablerna, rutiner och magkänsla, var också negativ och låg (-0,206). Således uteslöts 

magkänsla och rutiner från grupperingarna av de sofistikerade och osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker och de båda variablerna behandlas som beroende variabler var 

för sig. De resterande tre teknikernas medelvärde (PB, DPB & ARR) påvisade ett 

Cronbach’s på 0,679 vilket är under Pallant (2013) rekommendation på 0,7 men passerar 

Nunally (1967) och Bryman (2008) gräns på 0,6. Således slogs PB, DPB och ARR ihop till 

den andra gruppen osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker där rankningarna adderades 

ihop och ett medelvärde beräknades. Sammanfattningsvis så resulterade analysen av de 

beroende variablerna i att kapitalbudgeteringsteknikerna därmed delades in i fyra olika 

grupper istället för två som det var tänkt från början av studien. 

 

När grupperingarna utfördes i SPSS beräknades medelvärde och standardavvikelse fram 

för respektive beroende variabel (se tabell 5.1). Magkänsla och rutiner är det 

familjeföretagen utgår i högst grad ifrån vid utvärdering av investeringar. Därefter 

användes de osofistikerade kapitalbudgeteringsteknikerna i genomsnitt i högst utsträckning 

vilket går i linje med tidigare forskning som menar att familjeföretag oftast använder mer 

osofistikerade tekniker vid utvärdering av investeringsalternativ (Filbeck & Lee, 2000). 

Bortsett från grupperingarna av teknikerna var det främst PB som användes i högst 

utsträckning efter rutiner. Att PB används i stor utsträckning går också i linje med tidigare 

forskning där PB angetts vara den teknik som används mest inom mindre företag (Filbeck 

& Lee, 2000; Hartwig & Daunfeldt, 2014).  

 

 

 



  Börjesson & Rutersten 

53 

 

 

Tabell 5.1: Medelvärde, standardavvikelse och Cronbach’s alpha för kapitalbudgeterings teknikerna 

Kapitalbudgeteringstekniker  

Medel- 

värde 

Standard- 

avvikelse 

Cronbachs Alfa 

(medelvärde) 

Sofistikerade  2,397 1,353 0,622 

S1 Nettonuvärdesmetoden  2,23   

S2 Internräntemetoden  2,44   

S3 Lönsamhetsindex  2,55   

Osofistikerade  3,329 1,511 0,679 

OS1 Återbetalningsmetoden/Payback-metoden 4,8   

OS2 Diskonterade återbetalningsmetoden/Diskonterade 

payback metoden 2,72   

OS3 Genomsnittlig avkastning/Accounting rate of return 2,56   

Rutiner  5,1 1,774  

Magkänsla  4,61 1,867  

 

 

5.1.3 Cronbach’s alpha test och deskriptiv statistik för de oberoende variablerna  

De oberoende variablerna kontroll och inflytande, sociala nätverk och föra företaget vidare 

påvisade alla hög intern reliabilitet (se bilaga 6). Samtliga medelvärden för dimensionerna 

av SEW visade ett tillfredsställande Cronbach’s alpha värde över Pallant (2013) 

rekommendation på 0,7. Således sammanställdes datan för de oberoende variablerna där 

medelvärde samt standardavvikelse beräknades för varje oberoende variabel.  

 

De olika påståendena kring de oberoende variablerna besvarades genom att respondenterna 

fick ange på en likertskala från ett till sju hur väl de instämde med påståendet. Det 

påståendet som respondenterna instämde högst med var “Aktiekapitalet i företaget ägs av 

familjemedlemmar till den ägande familjen” som hade ett medelvärde på 6,25 (se bilaga 6). 

Det går i linje med att den genomsnittliga andelen aktiekapital som ägs av 
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familjemedlemmar är 91,37 procent. Vidare är det 80,4 procent av respondenterna som 

anser att företaget är ett familjeföretag. Sociala nätverk är dimensionen med högst 

sammanlagda medelvärde på 5,531. Vilket går i linje med Berrone m.fl. (2012) som menar 

att sociala nätverk möjliggör bevarandet av SEW genom att familjen har goda sociala 

relationer med deras intressenter. Å andra sidan så påvisade dimensionen föra 

familjeföretaget vidare på lägst medelvärde på 4,206 vilket innebär att respondenterna inte 

instämde särskilt högt med de presenterade påståendena. “Att föra företaget vidare till 

kommande generationer är ett viktigt mål” resulterade i ett medelvärde på 4,04 (se bilaga 

6) vilket inte är i linje med tidigare forskning. Att respondenterna varken instämmer eller 

inte med att det är viktigt att föra företaget vidare till kommande generationer motsäger 

Zellweger m.fl. (2011) och Berrone m.fl. (2012) som menar att föra familjeföretaget vidare 

till kommande generationer är det primära målet.  

 

5.2 Test för normalfördelning 

Vanligtvis brukar ett stickprov med fler än 30 svar betraktas som normalfördelade men för 

att testa om en normalfördelning kunde antas i den här studien genomfördes Kolmogorov-

Smirnov test för normalfördelning. Enligt Pallant (2013) bör variablernas signifikansnivå 

överstiga 5procent för att kunna betraktas som normalfördelade. Efter att testet genomförts 

sammanställdes informationen i en tabell (se bilaga 7). Samtliga variabler påvisade ett 

testresultat med en signifikansnivå under 5procent vilket innebär att variablerna inte kan 

betraktas som normalfördelade. Pallant (2013) menar vidare att det är relativt vanligt att 

den insamlade datan inte kan betraktas som normalfördelade.  

 

Eftersom resultatet av Kolmogorov-Smirnov test för normalfördelning visade på att 

materialet inte kan betraktas som normalfördelat så testades även varje variabel för skevhet 

samt kurtosis. Syftet med att beräkna skevhet och kurtosis var därmed att få en bättre bild 

av materialets variation och spridning (Pallant, 2013). Utifrån testen av kurtosis och 

skevhet (se bilaga 7) framgår att samtliga variabler som mäter de sofistikerade 

kapitalbudgeteringsteknikerna samt DPB och ARR inom de osofistikerade teknikerna 

uppvisar en positiv skevhet. Detta innebär att de flesta respondenterna angivit låga värden 
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på likertskalan, vilket tyder på att teknikerna används i relativt låg grad. Majoriteten av 

variablerna inom SEW uppvisar däremot en negativ skevhet vilket betyder att de flesta 

respondenterna instämmer med påståendena om SEW (Pallant, 2013). I resultatet framgår 

även att hälften av variablerna har en negativ kurtosis och hälften av variablerna har en 

positiv kurtosis. Negativ kurtosis innebär att respondenterna besvarat påståendena genom 

att ange extremvärden på likertskalan. Majoriteten av påståendena kring de osofistikerade 

kapitalbudgeteringsteknikerna påvisade en negativ kurtosis. Detta innebär att de flesta 

respondenter använder DPB och PB i väldigt låg eller hög grad. ARR å andra sidan visade 

på en positiv kurtosis, vilket innebär att alla svar var relativt koncentrerade runt 

medelvärdet. Vidare hade även de beroende variablerna rutiner och magkänsla ett negativt 

kurtosis värde, vilket innebär att respondenterna även här ofta angivit ett extremvärde på 

likertskalan. Till skillnad från DPB, PB, rutiner och magkänsla uppvisade alla tre 

sofistikerade tekniker en positiv kurtosis. Det innebär att samtliga respondenter svarade 

relativt nära medelvärdet och därmed används de sofistikerade teknikerna för det mesta i 

relativt låg grad men respondenterna har samtidigt inte svarat att de inte använder 

teknikerna alls (Pallant, 2013).  

 

Att variablerna inte betraktas som normalfördelade behöver inte nödvändigtvis vara på 

grund av att mätinstrument eller skalor är problematiskt utformade utan det kan även bero 

på de naturligt underliggande svårigheterna med att mäta själva fenomenet (Pallant, 2013), 

det vill säga att mäta hur graden av SEW påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker i 

familjeföretag. Men oavsett anledningen bakom de icke-normalfördelade variablerna så 

kan det vara bra att jämna ut materialet och göra det mer normalfördelat då det kan uppstå 

problem när exempelvis regressionsanalyser ska utföras (Pallant, 2013). Därför har både 

antal anställda samt investeringens storlek logaritmerats (se bilaga 8). 

 

5.3 Spearman’s korrelationstest 

För att undersöka relationen mellan variablerna utfördes ett Spearman’s rho 

korrelationstest. Spearman’s rho korrelationstest är lämpligt att använda när variablerna 

mäts på likertskalor (Pallant, 2013). Korrelationen mellan två variabler kan anta ett värde 
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mellan -1 och 1. Ett värde mellan 0,10 och 0,29 indikerar låg korrelation, ett värde mellan 

0.30-0.49 indikerar en medelmåttig korrelation och slutligen om korrelationen är hög så är 

värdet mellan 0,5 och 1. Styrkan i korrelationen mellan variablerna avgörs av 

absolutbeloppen. Om talet är positivt eller negativt avgör riktningen på sambandet, en 

negativ korrelation mellan två variabler menar att de rör sig i olika riktning. Exempelvis 

när den ena variabeln ökar så minskar den andra (Pallant, 2013).  

 

Korrelationen för samtliga variabler sammanställdes i en korrelationsmatris (se bilaga 9) 

och påvisade flertal signifikanta samband. Korrelationen mellan sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker och osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker var 0,592***. 

Det var därmed endast korrelationen mellan sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker och 

osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker som påvisade en hög korrelation med varandra 

med ett värde över 0,5 (Pallant, 2013). Den höga korrelationen visar att det finns ett positivt 

samband mellan de osofistikerade och de sofistikerade kapitalbudgeteringsteknikerna. 

Kontroll och inflytande visade en korrelation på 0,376*** med andel aktiekapital som ägs 

av familjen. Det positiva sambandet innebär att om familjen äger mer aktiekapital i 

företaget har de mer kontroll och inflytande. Kontroll och inflytande påvisade en negativ 

korrelation på -2,39** med anställda. Den negativa korrelationen innebär att desto mindre 

anställa det är i företaget desto mer kontroll och inflytande har familjen. 

 

Pallant (2013) menar att om de oberoende variablerna påvisar en hög korrelation över 0,7 

så kan det tyda på multikollinearitet. De olika dimensionerna av SEW påvisade ingen hög 

korrelation vilket innebär att multikollinearitet utifrån korrelationskoefficienterna kan 

uteslutas. Den högsta korrelationen mellan de oberoende variablerna var mellan föra 

familjeföretaget vidare och sociala nätverk på 0,439. Låg korrelation mellan de oberoende 

variablerna är också en förutsättning för multipla regressionsanalyser. Multikollinearitet 

kan också upptäckas genom Variance Inflation Factors (VIF) när regressionsanalyser 

genomförs. Det finns olika gränser för hur högt VIF-värdet får vara, men enligt Pallant 

(2013) ska det vara under tio för att utesluta multikollinearitet. Det högsta VIF-värdet 

utifrån studiens regressionsanalys var 1,644 vilket är under gränsen (se bilaga 10).  
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5.4 SEW’s påverkan på valet av 

kapitalbudgeteringstekniker 

Multipla regressioner genomfördes för att testa studiens samtliga hypoteser. Multipla 

regressioner är lämplig när relationer mellan en beroende variabel och flera oberoende 

variabler ska undersökas (Pallant, 2013). En regressionsanalys genererar information för 

att analysera om regressionen som helhet samt information om de oberoende variablerna 

förklarar den beroende. Regressionen visar hur stor del av den totala variationen i den 

beroende variabeln som kan förklaras av det linjära sambandet med den oberoende 

variabeln utifrån determinationskoefficienten. I multipla regressioner när det är flera 

oberoende variabler inblandade tenderar determinationskoefficienten att öka (Pallant, 

2013). För att undvika att värdet är missvisande redovisas istället den justerade 

determinationskoefficienten. Den rekommenderade signifikansnivån är enligt Pallant 

(2013) fem procent. Däremot finns det tidigare forskningen som påvisar att resultat på tio 

procent-signifikansnivån även kan anses trovärdiga (se AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 

2011; Umans, 2012). Därmed har den här studien med viss försiktighet också utgått från 

en signifikansnivå på tio procent i de multipla regressionerna. 

 

Tabell 5.2 innehåller resultat från studiens multipla regressioner med syftet att undersöka 

om de olika dimensionerna av SEW kan förklara valet av kapitalbudgeteringsteknik inom 

familjeföretag. Varje modell behandlar en beroende variabel samt de oberoende 

variablerna. Regressionsanalyser som även inkluderar kontrollvariablerna har också 

genomförts men påvisade inga signifikanta resultat för modellerna i helhet (se bilaga 10).  
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Tabell 5.2: Multipla regressioner  

 

Sofistikerade 

KBT β  

Osofistikera

de KBT β  
Rutiner β  Magkänsla β  

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Oberoende 

variabler 
    

Kontroll & 

Inflytande 
−0,012 −0,167 0,115 0,224 † 

Sociala nätverk −0,113 −0,022 0,113 0,249 † 

Föra 

familjeföretaget 

vidare 

0,339 *** 0,1 −0,013 −0,151 

Totalt regression 

Justerade 

determinationsko

efficienten 

0,043 −0,22 −0,17 0,062 

F-värde 1,915 0,538 0,653 2,398 

Högsta VIF 1,372 1,364 1,386 1,376 

Sig. 0,137 0,658 0,584 0,077† 

n=71 

Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0,1 

 

Modell 1 besvarar hypotes 2, hypotes 4 och hypotes 5 som behandlar vilken påverkan SEW 

har på valet av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Modellens totala signifikansnivå 

var 0.137 och det går därför inte att påvisa någon signifikant skillnad mellan valet av 

sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker och graden av SEW inom familjeföretag (p>0.1). 

Detta kan även styrkas utifrån modellens F-värde (1.915) som enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009) ska vara över 4.6 för att regressionen ska anses vara signifikant. Fortsättningsvis 

påvisade varken kontroll & inflytande eller sociala nätverk någon signifikans i modellen. 

Däremot så påvisade modellen att det finns ett positivt samband mellan användningen av 

sofistikerad kapitalbudgeteringstekniker och den oberoende variabeln föra familjeföretaget 
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vidare (β = 0.339, p<0.1) om resterande variabler är konstanta. Då modellen i sin helhet 

inte är signifikant så kan däremot inga slutsatser dras (se tabell 5.2). 

 

Modell 2 omfattar den beroende variabeln osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker som 

är kopplade till hypotes 1, Hypotes 3 och Hypotes 6. Modellen är inte signifikant (p>0.1) 

och ingen av de oberoende variablerna är signifikanta. Att modellen inte är signifikant visar 

även det låga F-värdet (0.538) då det inte passerar Djurfeldt och Barmark (2009) gräns på 

4.6 för att regressionen ska anses vara signifikant. En hög grad av kontroll & inflytande, 

hög grad av sociala kontakter inom familjeföretaget och att inte sträva efter att föra 

familjeföretaget vidare associeras således inte med användningen av osofistikerade 

tekniker (se tabell 5.2).  

 

Vidare behandlar modell 3 den beroende variabeln rutiner som klassas som osofistikerad 

och de oberoende variablerna kontroll och inflytande, sociala kontakter samt föra 

familjeföretaget vidare. Modell 3 undersöker om det finns någon påverkan mellan rutiner 

och de tre olika dimensionerna av SEW. Varken modellen eller någon av de inblandade 

oberoende variablerna påvisar någon signifikans (p>0.1, F<4.6). Därför kan ingen påverkan 

bevisas mellan rutiner och kontroll & inflytande, sociala kontakter samt föra 

familjeföretaget vidare (se tabell 5.2).  

 

Slutligen omfattar modell 4 den beroende variabeln magkänsla som behandlas som en 

osofistikerad teknik separerad från grupperingen med de andra osofistikerade teknikerna. 

Modellen påvisar i sin helhet ett signifikant resultat (p<0.10). Den oberoende variabeln att 

föra familjeföretaget vidare är den enda variabeln som inte är signifikant (p>0.1). Vidare 

påvisar modell 4 att det finns en signifikant påverkan mellan magkänsla och sociala nätverk 

samt kontroll och inflytande. Variablernas betavärden kan tolkas som hur mycket 

respektive oberoende variabel påverkar företagens val av kapitalbudgeteringsteknik. 

Utifrån regressionsanalysen kan därmed tolkas att familjeföretag med hög grad av kontroll 

& inflytande tenderar att basera investeringsbeslut på magkänsla (β=0.224, p<0.1). Genom 

liknande analys kan det även ses att betavärdet för sociala nätverk är positivt vilket betyder 
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att familjeföretag som anses ha hög grad av sociala nätverk tenderar att använda magkänsla 

vid utvärdering av investeringar. (β=0.249, p<0.1) (se tabell 5.2).  

 

Sammanfattningsvis är det endast magkänsla som visar på signifikans av samtliga 

regressionsanalyser (se tabell 5.2 & bilaga 10). För att ytterligare undersöka om SEW 

påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker genomfördes därefter logistiska 

regressioner. Denna typ av regression beräknar bland annat hur stor sannolikheten är att 

den beroende variabeln används i förhållande till den oberoende variabeln. En skillnad 

mellan multipla och logistiska regressioner är att logistiska regressioner kräver att den 

beroende variabeln ska vara dikotom. Därför kodades samtliga beroende variabler om till 

hög (=1) och låg (=0). I de logistiska regressionerna testades respektive beroende variabel 

med de oberoende variablerna samt kontrollvariablerna. Regressionerna resulterade inte i 

någon signifikans och analyserades därför inte mer (se bilaga 11).  

 

5.5 Mann-Whitney U-test 

Då de flesta av de tidigare regressionsanalyserna inte visade på påverkan mellan SEW och 

valet av kapitalbudgeteringstekniker så genomfördes ett Mann-Whitney U-test (MWW) för 

att undersöka eventuella skillnader. Istället för att undersöka olika påverkningsfaktorer så 

undersöker MWW om det finns någon signifikant skillnad mellan styrkan av de oberoende 

variablerna och de beroende (Pallant, 2013). Testet är lämpligt när variablerna mäts genom 

en likertskala. För att utföra MWW så delades varje oberoende variabels medelvärde upp i 

två olika grupper: låg och hög. Om medelvärdet för de olika dimensionerna av SEW var 

mellan 1-3.49 så räknades de till gruppen låg. Å andra sidan om medelvärdet var mellan 

3.5-7 så tillhörde de gruppen hög. På så sätt kan materialet testas ifall det föreligger en 

skillnad mellan hög och låg grad av de oberoende variablerna och valet av de olika 

kapitalbudgeteringsteknikerna.  

 

Utifrån testen kan en signifikant skillnad mellan hög och låg grad av kontroll och inflytande 

och de sofistikerade teknikerna påvisas (p<0.1). Medelvärdet för både låg och hög grad av 
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kontroll och inflytande är generellt sett låga men medelvärdet i kategorin låg är lägre än i 

kategorin hög (se bilaga 12). Det innebär att om familjen har en högre grad av kontroll & 

inflytande tenderar familjeföretaget att använda sofistikerade tekniker i högre utsträckning 

än i familjeföretag där familjens kontroll & inflytande är låg. 

 

Fortsättningsvis så finns det en signifikant skillnad i användningen av rutiner och graden 

av familjeföretagets sociala nätverk (p<0.05). Medelvärdet för hög, det vill säga stark grad 

av sociala nätverk, var 5,24 och för låg grad 2,50 vilket innebär att om familjeföretaget har 

en högre grad av sociala nätverk tenderar de att basera investeringsbeslut mer utifrån rutiner 

än om familjeföretaget hade haft en låg grad av sociala nätverk (se bilaga 12).  

 

Det föreligger också en signifikant skillnad mellan hög och låg strävan av att vilja föra 

familjeföretaget vidare och användningen av de sofistikerade 

kapitalbudgeteringsteknikerna (p<0.01). Det innebär att om familjeföretaget har en högre 

strävan av att föra företaget vidare till framtida generationer så tenderar företaget att 

använda sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker vid utvärdering av 

investeringsalternativ i högre utsträckning än om familjeföretaget hade haft en låg strävan 

av att vilja föra företaget vidare (se bilaga 12). 
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6. Slutsatser  

Syftet med studien är att undersöka hur socioemotional wealth påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker inom små och medelstora svenska familjeföretag. För att 

uppfylla syftet utgår studien från den institutionella teorin som förespråkar att 

familjeföretag agerar utifrån ett institutionellt sammanhang. Inledningsvis kommer de 

viktigaste resultaten från studien diskuteras följt av att forskningsfrågan kommer att 

besvaras. Därefter presenteras vilka implikationer och bidrag forskningen genererade. I 

den sista delen av kapitlet presenteras ett självkritiskt inslag samt förslag till framtida 

forskning.  

 

6.1 Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka hur socioemotional wealth påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker inom små och medelstora svenska familjeföretag. Genom att 

applicera SEW som ett förklarande koncept för hur familjeföretag agerar vid utvärdering 

av investeringsbeslut besvaras efterfrågan av att undersöka vad som påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker (e.g. Daunfeldt & Hartwig, 2014). Att undersöka orsaken 

bakom valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag är betydande eftersom 

resultat från liknande studier inom icke-familjeföretag inte är applicerbart inom 

familjeföretag. Detta eftersom familjeföretag tenderar att agera annorlunda jämfört med 

icke-familjeföretag (Benavides-Velasco m.fl., 2011). 

 

Resultatet visar att det endast är en hög grad av sociala nätverk samt kontroll och inflytande 

som påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag. De båda 

dimensionerna leder till att investeringsbeslut grundas utifrån magkänsla. Enligt XX så kan 

magkänsla räknas till de osofistikerade teknikerna därför accepteras delvis hypotes ett och 

tre.  

 

Vidare visar resultatet även att en hög grad av kontroll och inflytande har en positiv 

påverkan på användningen av de osofistikerade teknikerna. Resultatet går i linje med 
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Filbeck och Lee (2000) som menar att när familjeföretagets externa inflytande är litet eller 

ingenting alls så tenderar familjeföretaget att använda mer osofistikerade tekniker. En hög 

grad av kontroll och inflytande i familjeföretaget karaktäriseras av att familjemedlemmar 

eller en individ som känner stark tillhörighet med familjeföretaget är ägare och/eller sitter 

med i styrelsen eller ledningen (Berrone m.fl., 2012). Därmed kan resultatet förklaras av 

att den höga andelen av familjen möjliggör att beslutsfattande kring investeringar kan 

baseras på personliga preferenser, vilket tillåter familjeföretaget att genomföra beslut 

baserat på att maximera familjens affektionella värde (jfr Berrone m.fl., 2012).  

 

I linje med studiens förväntningar så har sociala nätverk en positiv påverkan på 

användningen av osofistikerade tekniker. Familjeföretaget tenderar därmed att värdesätta 

familjens affektionella värde mer när de sociala nätverken är starka (Beckhard & Dyer, 

1983; Taguiri & Davis, 1996). Detta tyder på att utgångspunkten för investeringsbeslut 

styrs av familjens egen intuition och motiveras av att de vill göra det som känns rätt 

exempelvis att bevara den sociala kontakten (jfr. Uhlander, 2006).  

 

Resultatet visar skillnader mellan en hög och låg grad av kontroll och inflytande och de 

sofistikerade teknikerna. I kontrast till resultat från tidigare forskning inom familjeföretag 

påvisades det att en hög grad av kontroll och inflytande medför att beslutsfattande grundas 

utifrån de sofistikerade teknikerna (Filbeck och Lee, 2000). Resultatet motsäger även 

studiens tidigare resultat av att en hög grad av kontroll och inflytande leder till att 

beslutsfattande utgår ifrån magkänsla. Det kan bero på att en hög grad av kontroll och 

inflytande kan leda till att familjen strävar efter säkrare framtida prognoser, vilket görs bäst 

med hjälp av de sofistikerade teknikerna(jfr Sandahl & Sjögren, 2003). Detta eftersom de 

sofistikerade teknikerna tar hänsyn till alla investeringens diskonterade kassaflöden och 

därmed även hela investeringens ekonomiska livslängd och tidsvärdet av pengar (Daunfeldt 

& Hartwig, 2014; Klammer, 1973; Verbeeten, 2006). 

 

Det kan även påvisas en skillnad mellan hög och låg grad av sociala nätverk och 

användningen av rutiner. Om familjeföretaget har en hög grad av sociala nätverk medför 
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det därmed att familjeföretaget baserar investeringsbeslut mer utifrån rutiner än om de hade 

haft en låg grad av sociala nätverk. Resultatet går i linje med Uhlander (2006) som menar 

på att ett långvarigt samarbete vanligtvis leder till en ömsesidig lojalitet som familjen 

värnar om och vill bevara även om det finns bättre ekonomiska alternativ.  

 

Ett intressant resultat är att respondenterna i genomsnitt är likgiltiga till om familjeföretaget 

överförs till framtida generationer eller inte. Resultatet är i kontrast till Berrone m.fl. (2012) 

som menar att det primära målet är att föra familjeföretaget vidare. Å andra sidan menar 

Sharma och Manikutty (2005) att ett kortsiktigt agerande kan förekomma när exempelvis 

familjen är beredda att sälja familjeföretaget till en extern part för att bevara familjens 

ekonomiska välstånd. 

 

Trots respondenternas svala inställning till att föra företaget vidare visade den empiriska 

analysen ändå att det fanns en skillnad mellan strävan av att föra företaget vidare och 

användningen av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Familjeföretag som är mer 

benägna att föra företaget vidare till framtida generationer tenderar således att använda 

sofistikerade tekniker vid utvärdering av investeringsalternativ, vilket är i linje med Filbeck 

och Lee, (2000). Det kan bero på familjens vilja att föra familjeföretaget vidare leder till 

att familjeföretaget tänker långsiktigt. För att garantera familjeföretagets framtida 

överlevnad måste företagets tillgångar hanteras effektivt vilket görs bäst med sofistikerade 

tekniker (Filbeck & Lee, 2000).  

 

Avslutningsvis påvisar resultatet att små och medelstora familjeföretag utgår främst utifrån 

PB, magkänsla och rutiner. Resultatet går i linje med Filbeck och Lee (2000) som förklarar 

att familjeföretag tenderar att använda osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker vid 

utvärdering av investeringsalternativ. 

6.2 Implikationer och bidrag 

Studien som undersöker om familjeföretags SEW påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag bidrar i sin helhet till ett antal 
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implikationer. Nedan presenteras implikationerna i form av teoretiska, metodologiska och 

empiriska implikationer. 

 

Det finns redan tidigare forskning om små och medelstora företag och valet av 

kapitalbudgeteringstekniker (Graham & Harvey, 2001). Det finns även forskning om 

familjeföretag och valet av kapitalbudgeteringstekniker (Filbeck & Lee, 2000). Däremot är 

forskningen inom familjeföretag och kapitalbudgeteringstekniker i Sverige begränsad. 

Studien bidrar därför med teoretiska implikationer genom att undersöka svenska små och 

medelstora familjeföretag. Studien bidrar även med att tillämpa SEW som den förklarande 

faktorn till varför familjeföretag tenderar att agera annorlunda vid utvärdering av 

investeringsalternativ. Kombinationen av SEW och kapitalbudgeteringstekniker är ett 

outforskat fält därför bidrar denna studie med att öppna upp för framtida forskning genom 

att integrera de två skilda områdena med varandra. Även om valet av 

kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag visserligen visade sig inte bero på endast 

SEW så kan viktiga insikter dras till fortsatt forskning.  

 

Genom att enkätundersökningen baseras på tidigare forsknings mätinstrument (Berrone 

m.fl., 2012) bidrar studien med metodologiska implikationer. Då samtliga dimensioner av 

SEW påvisar intern konsistens både i tidigare studier (Hauck m.fl., 2016; Hernández-

Perlines m.fl., 2019) och i denna studie tyder det på att mätinstrumenten är användbara för 

framtida studier om SEW. Tidigare studier har inkluderat magkänsla och rutiner i de 

osofistikerade teknikerna på grund av att de inte kan klassificeras som sofistikerade 

(Danielsson & Scott, 2006). Studiens resultat visar däremot att magkänsla och rutiner inte 

kan klassificeras som osofistikerade tekniker och bör därför behandlas var för sig. Vidare 

bidrar även studien med ytterligare implikationer eftersom studien har utgått från multipla 

regressioner vilket bidrar till att öka förståelsen kring hur SEW påverkar valet av 

kapitalbudgtereingstekniker. Tidigare forskning kring kapitalbudgeteringstekniker har 

vanligtvis endast testat för samband och skillnader mellan de olika variablerna genom att 

utföra t-test (Graham & Harvey, 2001).  
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Studien bidrar även till empiriska implikationer genom att utöka kunskapen om hur de små 

och medelstora familjeföretagen ser ut i en svensk kontext. Strävan efter att bevara SEW 

är ett förekommande fenomen inom svenska små och medelstora familjeföretag. En annan 

intressant implikation är att svenska små och medelstora familjeföretag inte är särskilt 

benägna att föra företaget vidare, vilket Berrone m.fl. (2012) menar är det primära målet 

inom familjeföretag. Vidare är de kapitalbudgeteringstekniker som används mest inom de 

svenska små och medelstora svenska familjeföretagen rutiner, återbetalningsmetoden och 

magkänsla.  

 

6.3 Självkritik och framtida forskning 

Studien har genomförts i strävan av att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt, men under 

studiens gång har en del brister uppmärksammats. Exempelvis utgår studien ifrån en 10 

procent signifikansnivå för att påvisa de olika dimensionerna av SEW’s påverkan på valet 

av kapitalbudgeteringstekniker vilket kan anses vara bristfälligt. Därför har resultat som 

påvisat signifikans på 10 procent nivån tolkats med viss försiktighet. Nedan följer ett 

självkritiskt inslag följt av förslag till framtida forskning. Förslagen till framtida forskning 

syftar till att inspirera forskare att fortsätta där vi avslutat och föra fältet vidare.  

 

Studien utgår från tidigare forsknings indelning av kapitalbudgeteringstekniker. I denna 

studie visar de olika grupperingarna däremot en låg reliabilitet, vilket kan kritiseras. För att 

kunna påvisa högre reliabilitet behandlades två av de osofistikerade teknikerna enskilt, men 

trots detta var reliabiliteten fortfarande låg. Ett förslag till framtida forskning är därför att 

utgå från en kvalitativ metod för att få en ökad förståelse för hur 

kapitalbudgeteringsteknikerna hör ihop och kan kategoriseras inom svenska små och 

medelstora familjeföretag. Exempelvis hade intervjuer eller fokusgrupper kunnat 

konstruerats för att få en mer djupgående förståelse (Denscombe, 2017) för vilka 

kapitalbudgeteringstekniker som används samt för att minska svårigheterna kring hur 

teknikerna kan kategoriseras. Den kvalitativa analysen hade vidare kunnat kompletteras 

med en kvantitativ analys för att på så sätt kunnat uppvisa mer signifikanta variabler i 

regressionsanalyserna, vilket hade kunnat resultera i andra utfall vid hypotesprövningen. 
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För att mäta företagets storlek som en kontrollvariabel i regressionerna efterfrågades endast 

antal anställda i enkätundersökningen. Att mäta företagets storlek med endast antal 

anställda kan kritiseras då antal anställda inte ger en klar och tydlig bild över företagets 

storlek. Studien hade kunnat förbättras genom att uppskatta företagets storlek genom fler 

variabler. I linje med Filbeck och Lee (2000) forskning hade den totala omsättningen eller 

totala tillgångar kunnat efterfrågats.  

 

Studien kan även kritiseras utifrån att endast tre av fem dimensioner av SEW har 

undersökts. Uteslutandet av de två dimensionerna kan ha bidragit till ett annorlunda resultat 

än om vi hade inkluderat alla fem. Studien baserades på de mest framträdande och 

inflytelserika dimensionerna av SEW (e.g Gomez-Mejia m.fl., 2007, 2010; Berrone m.fl., 

2012; Chrisman & Patel, 2012; Zellweger m.fl., 2012b) för att förhindra studien från att bli 

för omfattande. Ett förslag till framtida forskning är att inkludera samtliga dimensioner av 

SEW i studien. Det hade resulterat i en bredare studie som möjliggör att även undersöka 

om familjemedlemmars identifiering med familjeföretaget och familjemedlemmars 

emotionella koppling påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker inom familjeföretag. 

 

I studien efterfrågas inte om VD:n är familjemedlem eller icke-familjemedlem, vilket kan 

anses som en begränsning då det skulle kunna påverka studiens resultat eftersom externt 

inflytande associeras med sofistikerade tekniker (Filbeck & Lee, 2000). Därför hade det 

varit intressant att i framtiden undersöka om VD:n är en familjemedlem eller inte och om 

det har någon påverkan på graden av SEW och valet av kapitalbudgeteringstekniker.  
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Bilagor 

Nedan presenteras studiens bilagor. 

Bilaga 1 – Följebrev 
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Bilaga 2 - Enkät 
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Bilaga 3 - Redigering av mätinstrument 

 

 

Innan pilotstudie (Berrone m.fl., 2012) Efter pilotstudie 

Majoriteten av aktiekapitalet i företaget ägs av 

familjemedlemmar 

Aktiekapitalet i företaget ägs av 

familjemedlemmar till den ägande familjen 

 

De flesta ledande positionerna i företaget besitts av 

familjemedlemmar 

De ledande positionerna i företaget besitts av 

familjemedlemmar till den ägande familjen 

 

Styrelsen består till största del av 

familjemedlemmar 

Styrelsen består av familjemedlemmar till den 

ägande familjen 

Företagets kontraktuella relationer bygger på tillit 

och ömsesidiga normer 

Fråga 1: Relationer i företagets sociala nätverk 

bygger på tillit 

Fråga 2: Relationer i företagets sociala nätverk 

genomsyras av ömsesidiga normer 
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Bilaga 4 - Deskriptiv statistik för 

kontrollvariablerna 

 

 

Kontrollvariabler N Bortfall Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Antal anställda 71 0 20 500 92,92 90,31 

Investeringens storlek 71 7 20 000 50 000 000 8 101 094 9 531 231 
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Bilaga 5 - Spearman’s rho korrelationsmatris 

kapitalbudgeteringstekniker (KBT) 

 

 Variabler 1 2 3 4 5 6 7 

1 Nettonuvärdesmetoden        

2 Internräntemetoden ,432**       

3 Lönsamhetsindex ,435** ,371**      

4 Återbetalningsmetoden/Payback

-metoden 
,305* ,398** ,351**     

5 Diskonterade 

återbetalningsmetoden/Diskonter

ade payback metoden 

,512** ,472** ,750** ,413**    

6 Genomsnittlig 

avkastning/Accounting rate of 

return 

,468** ,268* ,405** ,465** ,397**   

7 Rutiner −0,109 −0,025 0,062 0,229 −0,053 0,12  

8 Magkänsla -,300* −0,115 −0,106 -,322** −0,182 −0,088 −0,206 

 Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0,1 
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Bilaga 6 - Cronbach’s alpha och deskriptiv statistik 

för de oberoende variablerna 

Socioemotional wealth  Medelvärde 
Standard-

avvikelse 

Cronbach’s 

Alfa 

(medelvärde) 

Kontroll och Inflytande  5,255 0,64 0,777 

Aktiekapitalet i företaget ägs av familjemedlemmar 

till den ägande familjen 
 

6,25   

Styrelsen består av familjemedlemmar till den 

ägande familjen”   4,94   

Att bibehålla den ägande familjens kontroll och 

självständighet i företaget är ett viktigt mål för 

företaget  5,14   

De ledande positionerna i företaget besitts av 

familjemedlemmar till den ägande familjen  4,35   

Om icke-familjemedlemmar besitter ledande 

positioner i företaget så är de utsedda av 

familjemedlemmar till den ägande familjen  5,41   

Familjemedlemmar till den ägande familjen har 

kontroll över de strategiska besluten i företaget  5,51   

Sociala nätverk  5,531 0,324 0,709 

Relationer i företagets sociala nätverk bygger på tillit  5,94   

Relationer i företagets sociala nätverk genomsyras av 

ömsesidiga normer  5,45   

Kontrakt med leverantörer bygger på långvariga 

relationer  5,83   

Företaget är aktivt i samhället genom att sponsra och 

stödja lokala föreningar  5,65   

Att bygga starka kontakter med andra institutioner är 

viktigt för företaget  5,27   

Anställda som är icke-familjemedlemmar behandlas 

som en del av familjen  5,11   

Föra företaget vidare  4,206 0,462 0,736 

Att föra vidare den ägande familjens arv och 

tradition är ett viktigt mål  4,73   

Strategiska beslut i företaget är mindre benägna att 

utvärderas på kort sikt  4,54   

Att föra företaget vidare till kommande generationer 

är ett viktigt mål  4,04   

Det är osannolikt att familjen skulle överväga att 

sälja företaget  3,73   
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Bilaga 7 - Kolmogorov–Smirnov test för 

normalfördelning 

    

Variabler Skevhet Kurtosis Signifikans 

B1 0,000 6,400 0,00 

B2 -  -  - 

B3 −2,662 7,673 0,00 

B4 −2,503 4,388 0,00 

K1 2,501 7,798 0,00 

K2 2,292 6,549 0,00 

K3 −0,442 −1,858 0,00 

S1 1,419 1,053 0,00 

S2 1,232 0,286 0,00 

S3 1,057 0,277 0,00 

OS1 −0,744 −0,565 0,00 

OS2 0,848 −0,562 0,00 

OS3 1,026 0,056 0,00 

OS4 −0,754 −0,404 0,00 

OS5 −0,405 −0,885 0,00 

KI1 −2,299 4,63 0,00 

KI2 −0,467 −0,835 0,00 

KI3 −0,864 −0,263 0,00 

KI4 −0,174 −1,542 0,00 

KI5 −1,143 −0,057 0,00 

KI6 −1,16 0,082 0,00 

SN1 −0,977 0,089 0,00 

SN2 −0,618 −0,117 0,00 

SN3 −1,472 3,134 0,00 

SN4 −1,216 0,892 0,00 

SN5 −0,434 −0,572 0,00 

SN6 −1,025 0,374 0,00 

FFV1 −0,592 −0,762 0,00 

FFV2 −0,208 −1,001 0,00 

FFV3 −0,064 −0,918 0,02 

FFV4 0,343 −0,726 0,00 
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Bilaga 8 - Histogram antal anställda och 

investeringens storlek 
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Bilaga 9 - Spearman’s rho korrelationsmatris 

samtliga variabler 
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Bilaga 10 - Multipel regressionsanalysmodell 5-8 

med kontrollvariabler 

 

 

 
 

Sofistikerade 

KBT β  

Osofistikerade 

KBT β  

Rutiner β  Magkänsla β  

Variabler Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 

Oberoende 

variabler     

Kontroll & 

Inflytande 
0,052 −0,127 0,15 0,170 

Sociala 

nätverk 
−0,069 −0,030 0,014 0,276† 

Föra 

familjeföretag

et vidare 

0,265 0,030 0,007 −0,09 

Kontroll 

variabler 
    

Anställda 0,116 0,090 0,080 −0,125 

Investeringens 

storlek 
−0,193 −0,115 −0,015 0,070 

Utbildning 0,066 −0,070 −0,148 −0,193 

Totalt regression 

Justerade 

determinations

koefficienten 

0,014 −0,077 −0,047 0,058 

F-värde 1,129 0,322 0,564 1,594 

Högsta VIF 1,561 1,644 1,598 1,598 

Sig. 0,360 0,922 0,757 0,168 

n=71 

Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0,1 
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Bilaga 11 - Logistiska regressionstest  

 

 Beroende variabel: Sofistikerade KBT     

 

 

β 

Standardavv

ikelse Wald 

Frihetsgra

der 

Signifikans

nivå Förv. (B) 

steg 1a Sociala nätverk −0,272 0,488 0,31 1 0,578 0,762 

 

Kontroll & 

inflytande 
0,663 0,435 2,323 1 0,127 1,94 

 

Föra 

familjeföretaget 

vidare 

0,361 0,328 1,213 1 0,271 1,435 

 Antal anställda 0,897 0,562 2,547 1 0,111 2,452 

 

Investeringens 

storlek 
−0,129 0,239 0,289 1 0,591 0,879 

 Utbildning 0,207 0,71 0,085 1 0,771 1,23 

 

Modellens 

signifikans 
    0,987  

 

Rätt 

klassificerade 
78,60%      

 Nagelkerke 0,228      

 a. Variabler i steg 1: Sociala nätverk, Kontroll och inflytande, Föra familjeföretaget vidare, antal 

anställda, investeringens storlek, utbildning 

Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0,1  
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 Beroende variabel: Osofistikerade KBT     

 

 

β 

Standardavvi

kelse Wald 

Frihetsgrad

er 

Signifikansn

ivå Förv. (B) 

steg 1a Sociala nätverk 0,131 0,353 0,138 1 0,71 1,14 

 

Kontroll & 

inflytande 
−0,238 0,235 1,028 1 0,311 0,788 

 

Föra 

familjeföretaget 

vidare 

−0,08 0,274 0,085 1 0,77 0,923 

 Antal anställda 0,064 0,44 0,021 1 0,885 1,066 

 

Investeringens 

storlek 
−0,365 0,238 2,356 1 0,125 0,694 

 Utbildning −1,166 0,634 3,385 1 0,066 0,312 

 

Modellens 

signifikans 
    0,35  

 

Rätt 

klassificerade 
67,20%      

 Nagelkerke 0,35      

 a. Variabler i steg 1: Sociala nätverk, Kontroll och inflytande, Föra familjeföretaget vidare, antal 

anställda, investeringens storlek, utbildning 

Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0,1 
 

 

  



  Börjesson & Rutersten 

101 

 

 

 

 

 

  

 Beroende variabel: Rutiner     

 

 

β 

Standardavvik

else Wald 

Frihetsgra

der 

Signifikansn

ivå Förv. (B) 

steg 1a Sociala nätverk 0,362 0,401 0,818 1 0,366 1,437 

 

Kontroll & 

inflytande 0,191 0,247 0,601 1 0,438 1,211 

 

Föra 

familjeföretaget 

vidare 0,025 0,308 0,007 1 0,935 1,025 

 Antal anställda 0,227 0,541 0,177 1 0,674 1,255 

 

Investeringens 

storlek 0,028 0,241 0,014 1 0,907 1,028 

 Utbildning −0,637 0,793 0,646 1 0,422 0,529 

 

Modellens 

signifikans     0,853  

 

Rätt 

klassificerade 79,7%      

 Nagelkerke 0,107      

 a. Variabler i steg 1: Sociala nätverk, Kontroll och inflytande, Föra familjeföretaget vidare, antal 

anställda, investeringens storlek, utbildning 

Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0,1 
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 Beroende variabel: Magkänsla     

 

 

β 

Standardavvi

kelse Wald 

Frihetsgrad

er 

Signifikans

nivå Förv. (B) 

steg 1a Sociala 

nätverk 0,816 0,397 4,224 1 0,04 2,261 

 

Kontroll & 

inflytande 0,092 0,234 0,153 1 0,695 1,096 

 

Föra 

familjeföret

aget vidare −0,189 0,282 0,447 1 0,504 0,828 

 

Antal 

anställda 0,06 0,463 0,017 1 0,896 1,062 

 

Investering

ens storlek 0,076 0,212 0,129 1 0,72 1,079 

 Utbildning −0,754 0,679 1,233 1 0,267 0,471 

 

Modellens 

signifikans     0,702  

 

Rätt 

klassificera

de 71,20%      

 Nagelkerke 0,173      

 a. Variabler i steg 1: Sociala nätverk, Kontroll och inflytande, Föra familjeföretaget vidare, 

antal anställda, investeringens storlek, utbildning 

Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0,1 
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Bilaga 12 - Mann-Whitney U-test  

 

 

Ofta, 

väldigt 

ofta och i 

allra 

högsta 

grad 

 

Kontroll och 

inflytande  

Sociala 

nätverk  

Föra 

familjeföretaget 

vidare 

 

Medel-

värde Låg Hög  Låg Hög  Låg Hög 

Sofistikerade 

KBT 5,17% 2,230 1,583 2,5198†  2,500 2,376  1,795 2,5577† 

Osofistikera

de KBT 34,23% 3,329 3,519 3,305  2,556 3,385  3,262 3,384 

Rutiner 64,90% 5,100 4,930 5,190  2,500 5,24*  4,930 5,190 

Magkänsla 57,70% 4,610 3,670 4,750  3,500 4,680  4,660 4,860 

Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0,1 

 

 

 

 

 
 

 


