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Förord 

Denna studie är resultatet av vår kandidatuppsats inom Ekonomprogrammet. Vi har läst 
Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning samt inriktning ledarskap.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt oss i arbetet med studien. Vi vill främst tacka 
alla respondenter som har tagit sig tid och ställt upp på personliga intervjuer, utan er hade vi 
inte kunnat genomföra studien. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Jan-Olof 
Müller som med sitt stora engagemang har bidragit med värdefull feedback och vägledning 
genom hela arbetets gång. Slutligen vill vi även tacka alla opponenter för deras respons och 
konstruktiva kritik, vilket hjälpt oss förbättra studien.  
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Familjeföretag är den vanligaste formen av företag i Sverige, vilket är en bidragande faktor till 
ekonomin, sysselsättningen och tillväxten i landet. Familjeföretag, precis som alla andra 
företag, behöver styrning för att uppnå sina strategiska mål och sina visioner. Enligt tidigare 
forskning lägger familjeföretag mer vikt vid icke-finansiella mål, eftersom att familjeföretag är 
mer måna om en lång livslängd och att driva företaget vidare till nästkommande generationer. 
På grund av ett högt förtroende mellan familjemedlemmar används ofta en lägre grad av 
formalisering. Komplexitet och formalisering ökar i takt med tillväxt, vilket gör det intressant 
att undersöka medelstora företag eftersom de antagligen har funnits ett antal år och vuxit med 
tiden. Då tidigare studier inte påvisat liknande resultat i hur familjeföretags styrning ser ut, 
bestämde vi oss att göra en kvalitativ studie med problemformuleringen: Hur används formell 
styrning i medelstora familjeföretag?  

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur formell styrning används i medelstora 
familjeföretag. Vidare studeras vilka formella kontroller som företagen har implementerat och 
hur regelbundet dessa används, samt hur styrmixen för företag kan se ut. Den teoretiska 
referensramen baseras främst på personal-, handlings- och resultatkontroll, och litteratur är i 
synnerhet hämtad ur kurslitteratur samt vetenskapliga artiklar. Studien är avgränsad till två 
medelstora familjeföretag och är genomförd med huvudsakligen en induktiv ansats. Primärdata 
har samlats in genom personliga, semistrukturerade intervjuer. Studien mynnar ut i slutsatsen 
att de två studerade familjeföretagens styrning har en högre grad av formalisering jämfört med 
tidigare studier kring familjeföretag. Dessutom mynnar studien även ut i att styrmixen för ett 
företag inte kan förväntas fungera på samma sätt om den implementerats i ett annat företag. Vi 
har även sett att teorin och verkligheten skiljer sig från varandra då det finns en svårhanterlighet 
i att bara studera formella kontroller, då man även berör de informella kontrollerna.  

 

Nyckelord: Familjeföretag, formell styrning, medelstora företag, styrmix 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Familjeföretag är den vanligaste formen av företag i Sverige, vilket är en bidragande faktor till 
ekonomin, sysselsättningen och tillväxten i landet (Gustafsson, 2015). Det finns ingen generell 
och exakt definition av familjeföretag (Basu, 2004; Rutherford, Kuratko & Holt, 2008), men i 
en empirisk litteraturstudie som har gjorts av Senftlechner och Hiebl (2015) förtydligas det hur 
familjeföretag kan definieras. Senftlechner och Hiebl (2015) har studerat 34 olika artiklar där 
majoriteten av artiklarna utgår ifrån en definition av familjeföretag som baseras på ägarskapet, 
vilken säger att minst 20–50% av ägarskapet ska tillhöra samma familj. Således kommer även 
denna studie att förhålla sig till den definitionen. 

Alla företag använder sig av olika typer av styrning för att uppnå strategiska mål och visioner 
samt för att chefer och andra överordnade ska kunna kontrollera aktiviteter inom företaget. 
Styrning kan vara både formell och informell, och familjeföretag kännetecknas ofta av en lägre 
grad av formalitet på grund av att det ofta finns ett större förtroende mellan 
familjemedlemmarna (Senftlechner och Hiebl, 2015; Hiebl, Feldbauer-Durstmüller & Duller, 
2013). Management Control Systems (hädanefter förkortat till MCS) är ett system av styrning 
som ofta används och representerar de formella, informationsbaserade rutinerna och 
procedurerna inom företaget (Simons, 1995; Merchant & Van der Stede, 2017). Det finns ingen 
generell förklaring till vilka typer av styrning som är optimala för olika typer av företag, eller 
vilken specifik faktor inom styrningen som driver framgång (Malmi & Brown, 2008).  

Den formella styrningen innefattar dokumenterade rutiner och procedurer, och kan bland annat 
vara finansiella rapporter som görs varje månad för att se till att man håller sig till budget; eller 
handlingsplaner och uppförandekoder1 som finns dokumenterade, och som utgör en grund för 
företaget och dess värderingar och ståndpunkter. Merchant & Van der Stede (2017) skriver i 
sin bok om olika MCS och om vilka alternativ som finns, samt orsaker till problem och hur 
man undviker dessa. För att beskriva MCS utgår de ifrån tre huvudgrupper av kontroll; 
personal-, handlings- och resultatkontroll (PAR2). Merchant & Van der Stedes (2017) definition 
och indelning kan således förenkla förståelsen för vilka typer av formell styrning som finns.  

Den informella styrningen är något som inte förhåller sig till lika bestämda former, och 
innefattar exempelvis värderingar och kulturer, vilket många gånger gör att ägare och ledare 
sätter sin prägel på företaget (Senftlechner och Hiebl, 2015). Cassar och Holmes (2003) menar 
att ägare för SME3:s många gånger tar beslut baserade på personliga åsikter. Det är även viktigt 
med ett välfungerande ledarskap och enligt många organisationsteorier menar man att effektivt 
ledarskap är en av de största anledningarna till att företag fungerar. Ett företag utan ett 

                                                
1 eng. Code of Conduct 
2 eng. Personnel, Action & Results Control  
3 SME = små och medelstora företag, 0–249 anställda (Näringslivets Ekonomifakta, 2018) 
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välfungerande ledarskap jämförs ofta med ett sjunkande skepp utan kapten (Indermun och 
Karodia, 2013).  

1.2 Problemdiskussion 

Familjeföretag, precis som alla andra företag, behöver styrning för att uppnå sina strategiska 
mål och sina visioner. Ekonomistyrning behandlar olika typer av styrmedel om hur ett företag 
uppnår detta (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Ett system som används för att utvärdera och 
jämföra olika resursers prestationer och hur väl man når sina organisatoriska mål är MCS 
(Merchant & Van der Stede, 2017). Något som dock är viktigt att beakta, är att olika typer av 
styrningar inte fungerar separat och i sin enskildhet, utan de påverkar varandra på olika sätt. 
Olika typer av styrning kan tänkas fungera utan någon vidare koppling till varandra, men de är 
ofta byggstenar i ett större styrsystem (Chenhall, 2003).  

Vilka MCS företaget använder är deras egna kombination av formell och informell styrning, 
som in sin tur är deras individuella styrmix (Malmi & Brown, 2008). Formell och informell 
styrning går hand i hand, och företag kan inte utesluta den ena och bara använda sig av den 
andra. Som med MCS fungerar inte heller formell och informell styrning i sin enskildhet, och 
när formalitet studeras kommer man även att beröra det informella. Både formell och informell 
styrning är olika typer av ekonomistyrning som företag använder sig av (Chenhall, 2003).  

Trots detta har ekonomistyrning inte undersökts i någon vidare utsträckning inom 
familjeföretag (Songini, Gnan & Malmi, 2013). De studier som redan har gjorts inom 
familjeföretag är studier kring ledarskap och ägandeskap samt förtroende och formalitet 
(Senftlechner & Hiebl, 2015). Emellertid har dessa studier inte påvisat liknande resultat och 
därför skulle det behövas ytterligare forskning kring detta (Senftlechner & Hiebl, 2015). Studier 
inom familjeföretag har på senare tid ökat då man anser att strategiska beslut planeras över en 
längre tid, vilket beror på att besluten som fattas påverkar ett familjeföretag ur ett mer 
långsiktigt perspektiv jämfört med icke-familjeföretag (Senftlechner & Hiebl, 2015).  

En studie som gjorts av Davila & Foster (2007) undersöker 78 unga företag i Silicon Valley, 
Kalifornien, USA, och hur snabbt de inför olika MCS; detta med hjälp av 8 olika kategorier. 
De kom fram till att införandet av MCS är relevant för företagens utveckling och tillväxt. En 
annan studie av Davila (2005) undersökte hur snabbt företag implementerade MCS genom att 
studera 95 små̊ och unga företag inom en högteknologisk bransch lokaliserade i Silicon Valley. 
Här upptäcktes det att ålder och storlek var positivt korrelerat med införandet av flera MCS och 
en mer formaliserad styrning. Komplexitet och formalisering ökar i takt med tillväxt (Davila, 
2005), vilket gör att det mer intressant att se på medelstora företag som små stora företag istället 
för stora små företag. Medelstora företag har 50–249 anställda (Näringslivets Ekonomifakta, 
2018) och är följaktligen av intresse eftersom de antagligen har funnits ett antal år och vuxit 
med tiden.  
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Enligt tidigare forskning lägger familjeföretag mer vikt vid icke-finansiella mål, eftersom att 
familjeföretag är mer måna om en lång livslängd och att driva företaget vidare till 
nästkommande generationer. På grund av ett högt förtroende mellan familjemedlemmar 
används ofta en lägre grad av formalisering (Steier, 2001; Sundaramurthy, 2008; Hiebl et al, 
2013). Inom olika familjer finns olika strukturer och värderingar, och hur dessa interagerar med 
varandra kan också påverka styrmixen i företagen (James, Jennings & Breitkreuz, 2012).  

Vi kan således enas om att familjeföretag empiriskt sätt ofta har en lägre grad av formalitet 
(Senftlechner & Hiebl, 2015), men det tar inte bort det faktum att det inte finns så många studier 
gjorda kring just detta. Vidare kan vi konstatera att det i dagens läge finns studier gjorda kring 
hur mycket formell styrning som har implementerats i olika företag, dock inte i kontexten av 
familjeföretag. Med anledning av hur olika MCS och styrinstrument kombineras, har Malmi & 
Brown (2008) identifierat möjligheter till forskning i hur dessa MCS och styrinstrument 
förhåller sig till varandra.  

Kunskapen brister på så sätt att det inte finns några studier som har påvisat liknande resultat i 
hur familjeföretags styrning ser ut och denna studie strävar efter att bidra med ny kunskap kring 
detta område för medelstora företag.   

1.3 Problemformulering 

Hur används formell styrning i medelstora familjeföretag?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur formell styrning används i medelstora 
familjeföretag. 

Användning kommer i denna studie preciseras som om företagen regelbundet följer och 
efterlever olika dokument och rutiner.  

1.5 Nyckelord 

Ø Familjeföretag 
Ø Formell styrning 

Ø Medelstora företag 
Ø Styrmix 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Medelstora familjeföretag 

Som tidigare nämnt ökar komplexitet och formalisering i takt med tillväxt (Davila, 2005). 
Eftersom studien syftar till att bidra med ny kunskap kring formalisering i kontext av 
medelstora familjeföretag, följer nedan definitionerna denna studie kommer att förhålla sig till. 

99,9% av Sveriges alla företag är SME-företag, där det finns tre kategorier; mikro-, små och 
medelstora företag (Näringslivets Ekonomifakta, 2018). Av SME-företag utgörs 99,4% av 
mikro- och små företag, det vill säga företag som har 0–49 anställda. Således utgör medelstora 
företag 0,5% av företagen i Sverige, vilka har 50–249 anställda (Näringslivets Ekonomifakta, 
2018).  

Familjeföretag har ingen exakt definition, utan kan definieras på olika sätt. Senftlechner och 
Hiebl (2015) har studerat 34 olika artiklar och utifrån detta delat in definitionen av 
familjeföretag i tre underkategorier. Den första underkategorin är ägarskap, där minst 20–50% 
av ägarskapet ska tillhöra samma familj. Den andra är management4, vilken innebär att 
företaget, eller beslutsprocesserna i företaget, kontrolleras av en familjemedlem alternativt en 
hel familj. Den sista underkategorin är självuppfattande, där företagen har blivit tillfrågade om 
de uppfattar sig själva som ett familjeföretag eller inte. Av dessa 34 artiklar har 11 av dem 
använt sig av endast ägarskap som definition, samtidigt som 11 andra artiklar har använt sig av 
en kombination av ägarskap och management. Detta är en majoritet av det totala antalet artiklar 
i studien och således kommer denna studie att förhålla sig till ägarskap som definition; det vill 
säga att minst 20–50% av ägarskapet tillhöra samma familj.  

Som tidigare nämnt är familjeföretag ofta kännetecknade av en lägre grad av formalitet 
eftersom det finns ett högre förtroende mellan familjemedlemmar (Senftlechner och Hiebl, 
2015; Hiebl et al., 2013). Dessutom lägger familjeföretag ofta mer tid på att ta strategiska beslut 
och lägger större vikt vid de icke-finansiella målen. För familjeföretag anses det även viktigare 
att värna om en positiv familjebild, skydda sitt rykte och sitt företagsnamn än att fokusera på 
finansiella framgångar. Familjeföretag fokuserar på just dessa bitar med anledning av att 
företaget strävar efter att drivas vidare av nästkommande generationer, till skillnad från icke-
familjeföretag som kanske inte har samma inställning (Senftlechner och Hiebl, 2015; Hiebl et 
al., 2013).  

2.2 Management Control Systems 

MCS är formella, informationsbaserade rutiner och processer som chefer och andra 
överordnade använder för att bibehålla eller ändra beteenden och mönster i organisatoriska 
aktiviteter (Simons, 2000). Dessutom innebär det att säkerställa att de anställdas beteende 
stämmer överens med organisatoriska strategier och mål (Simons, 1995; Merchant & Van der 
                                                
4 management: på svenska ung. företagsledning 
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Stede, 2017). MCS är viktiga för att företaget ska bli mer professionellt, och består av olika 
rutiner som kännetecknas av att vara återkommande, formaliserade och informationsbaserade 
(Simons, 1995). MCS anses också underlätta tillväxt (Simons, 1995) och tillväxt i sin tur 
påverkar förmågan att överföra information till rätt beslutsfattare (Davila & Foster, 2007). MCS 
används med fördel även för att minska begränsningarna som kommer med mer informella 
system, som för övrigt ofta kräver ständig personlig interaktion (Davila & Foster, 2007). När 
MCS började studeras för ungefär 30 år sedan, innefattade det främst kvantifierbar information 
som var lätt att mäta, till exempel resultat mot budget, men på senare tid har en större mängd 
information inkluderats för att assistera chefer i sin beslutsfattning (Chenhall, 2003).  

De 78 företagen i studien av Davila och Foster (2007) som berördes tidigare, är alla yngre än 
10 år, har 50–150 anställda och är oberoende5 företag. Davila & Foster (2007) använder sig av 
8 olika kategorier för att dela in MCS; finansiell planering, finansiell bedömning, 
personalplanering, personalbedömning, strategisk planering, produktutveckling, 
försäljning/marknadsföring samt partnerskap. De studerar hur snabbt finansiell planering och 
finansiell bedömning införs i relation till de 6 resterande kategorierna. Davila (2005) undersökte 
hur snabbt 95 nystartade företag införde olika MCS och hur ålder och storlek korrelerade med 
införandet av olika MCS.  

De flesta företag inför ett grundsystem initialt för att chefer och andra överordnade skall kunna 
identifiera, mäta, analysera och förstå information samt göra kostnadsberäkningar som stöttar 
och vägleder företaget mot deras mål. Detta grundsystem innefattar oftast budgetar, 
prissättningssystem och inventariekontroller (Sandino, 2007). Budgetar är ofta den finansiella 
planering som införs först, och andra formella finansiella planeringssystem används mer i 
företag som ser sig ha långsiktig framgång (Davila & Foster, 2007).  

2.3 Styrmix - vad innehåller den? 

Styrmix, även kallat MCS-paket, är den uppsättning kontroller och styrning ett företag använder 
sig av (Davila, 2005; Malmi & Brown, 2008). För att öka en organisations möjligheter att 
prestera maximalt krävs en optimal styrmix. Detta är något som kan vara väldigt komplext då 
olika typer av styrning inte fungerar isolerat, utan det krävs stor förståelse kring hur de 
interagerar och påverkar varandra. Om ett styrmedel ändras kan det påverka andra styrmedel 
på så sätt att de måste justeras för att företaget ska kunna fortsätta prestera maximalt. Dessutom 
finns det andra externa variabler som gör att styrmixen utformas på olika sätt beroende på vilken 
situation företaget befinner sig i, exempelvis sådana faktorer som företaget inte själv kan 
påverka (Chenhall, 2003).   

Styrmix tolkas i denna studie som den mixen av de olika kontrollerna i PAR-ramverket. Davila 
(2005) utgår ifrån PAR-kategoriseringen av MCS i sin studie vilket Merchant & Van der Stede 

                                                
5 företag som är självständiga och inte ägs av ett större företag eller ingår i en större koncern. 
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(2017) också gör i sin bok, och således kommer dessa två att hjälpa oss förstå PAR-ramverket 
genom de förutsättningar som beskrivs.  

2.4 PAR – ramverket 

PAR-ramverket är grundpelaren i vår studies teoretiska referensram, och kommer därför att 
vara styrmixen vår studie baseras på. De tre huvudgrupperna är personal-, handlings- och 
resultatkontroll. I personalkontroll ingår även kulturell kontroll. Nedan presenteras dessa tre 
huvudgrupper i varsitt avsnitt. 

2.4.1 Personalkontroll 

Personalkontroll är baserad på att auktorisera de anställda till att kontrollera och motivera sig 
själva. Det finns tre grundläggande syften med personalkontroll: (1) Klargöra förväntningar på 
den anställde så att denne kan förstå vad det är företaget kräver, (2) säkerställa att varje enskild 
anställd har både kapacitet (till exempel erfarenhet och intelligens) och tillgång (till exempel 
information och tid) för att kunnat utföra ett bra jobb, och (3) öka sannolikheten att den anställde 
kommer engagera sig i självövervakning. Självövervakning är effektivt eftersom de flesta har 
en ansvarskänsla att göra vad som är rätt för deras egna samvete. När ett bra jobb görs och när 
företaget lyckas kommer positiva känslor av självrespekt och tillfredsställelse (Merchant & Van 
der Stede, 2017).  

Personalkontroll kan implementeras genom (1) urval och placering, där exempelvis 
referenstagning, utbildning och erfarenhet granskas, (2) arbetsutbildning, där den anställde får 
information om vad som krävs för att utföra arbetet på bästa möjliga sätt, och (3) 
arbetsutformning, att se till att jobbet är anpassat för att ge motiverade och kvalificerade 
anställda möjlighet att nå framgång. Här ingår även att se till att rätt resurser och utrustning 
finns tillgängliga för att utföra jobbet (Merchant & Van der Stede, 2017). I mindre företag 
implementeras ofta personalkontroll informellt, och med tiden företaget växer behöver 
personalkontrollen ofta formaliseras mer och mer. En formell personalkontroll säkerställer att 
nya medarbetare får en optimal introduktion till företagets kultur, istället för att förlita sig på 
att detta sker genom informella processer. Detta görs i samband med att nuvarande anställda 
påminns då och då om organisationens värderingar för att säkerställa att de fortfarande efterlevs 
(Davila, 2005). 

Företag ägnar avsevärt mycket tid och stor insats för urval och placering av anställda, för att få 
ut ett så bra arbete från dem som möjligt. Utbildning, erfarenhet, personlighet och social 
kompetens är några aspekter som är relevanta för att uppnå detta. Företag har börjat använda 
sig mer och mer av tidigare referenser för rekrytering av anställda för att försäkra sig om rättvis, 
innehållsrik och solidarisk rekryteringsprocess (Merchant & Van der Stede, 2017). Dock ligger 
den primära fokusen på att matcha jobbkraven med de sökande kandidaternas kompetenser, 
som bland annat kan göras i datasystem för effektivt resultat (Yukl, 2012). Sociala medier 
påverkar också rekryteringsprocessen i form av tidigare historik om de aktuella kandidaterna. 
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Negativ information på sociala medier kan ge avslag för anställning, medan en matchande 
personlighet till företagets kultur påvisar en positiv bild för rekrytering. Att hitta den optimala 
kandidaten kan vara en dyr kostnad för företaget (Merchant & Van der Stede, 2017) och 
Indermun och Karodia (2013) poängterar att personalen är så pass avgörande då de kan hjälpa 
eller stjälpa företagets rykte och framgång. I takt med att företag växer blir ofta den 
organisatoriska strukturen mer komplex (Moores & Yuen, 2001) och detta dokumenteras ofta 
via ett traditionellt organisationsschema (Bolman & Deal, 2015).  

Arbetsutbildning är en annan väg för att öka sannolikheten att anställda gör ett bra jobb. Den 
kan tillföra användbar information om vilka handlingar eller resultat som förväntas, och hur de 
bestämda uppgifterna bäst kan uträttas. Dessutom kan arbetsutbildning också ge en positiv 
motivationseffekt då anställda kan känna sig mer professionella, och de blir oftast mer 
intresserade av att uträtta arbetsuppgifter på ett bra sätt om de har bättre förståelse (Merchant 
& Van der Stede, 2017). Dessutom är det viktigt att låta sina anställda känna att de har en 
påverkan i beslut, eftersom detta kan öka motivationen ytterligare (Yukl, 2012). Många företag 
använder formella arbetsutbildningar för att förbättra kompetensen hos sin personal. Utöver 
den formella arbetsutbildningen görs mycket av utbildningen också informellt genom stora 
personalträffar där anställda får dela sina erfarenheter och lära sig utav varandra (Merchant & 
Van der Stede, 2017).  

Ett annat sätt att hjälpa sina anställda att göra ett bra jobb är att se till att arbetet är utformat och 
anpassat för den anställde; detta för att motiverade och kvalificerade anställda ska ha möjlighet 
att uppnå framgång i företaget. Vissa företag ger inte alla sina anställda chansen att lyckas då 
vissa jobb är för komplexa. Anställda behöver också de rätta resurserna för att göra ett bra jobb, 
vilket exempelvis kan vara att ha tillgång till rätt information, rätt utrustning, support och frihet 
under ansvar (Merchant & Van der Stede, 2017). Att ha tillgång till de rätta resurserna är även 
en förutsättning för att anställda faktiskt ska kunna ha frihet under ansvar, samt att de ska känna 
att de utvecklas på sitt arbete (Yukl, 2012). Kommunikation har en viktig betydelse för 
informationsflödet mellan anställda för att effektiva handlingar och beslut skall kunna tas 
(Merchant & Van der Stede, 2017).  

Kulturell kontroll är utformad för att uppmuntra gemensam kontroll i företaget, och används 
för att säkerställa att anställdas personliga normer och värderingar är i linje med företagets 
(Davila, 2005; Merchant & Van der Stede, 2017). Det blir ett kraftfullt grupptryck på individer 
som avviker från de gemensamma normer och värderingar som finns. Kultur uppstår genom 
delade normer, värderingar, attityder och beteenden. De kulturella normerna är inkluderade i 
skrivna som oskrivna regler, som kontrollerar anställdas beteenden. Kulturer inom företag 
förblir ofta detsamma över tid, trots att mål och strategier kan förändra företagens tillstånd. Att 
ha en stark kultur kan få anställda att jobba bra tillsammans, mot samma mål och skapa en stark 
sammanhållning. Trots att det finns många fördelar finns det också en del nackdelar. Starka 
kulturer kan ibland leda till en lägre effektivitet (Merchant & Van der Stede, 2017) och om 
kulturen inte är förenlig med företagets mål och strategier (Yukl, 2012) kan det hindra 
förändring. Företagskulturer kan vara skapta på många olika sätt, dels via ord, men också via 
uppförandekoder eller gruppbelöningar (Merchant & Van der Stede, 2017). 
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Uppförandekoder skapar företag oftast genom sina kulturer och allmänna regler att förhålla sig 
till. Dessa kan bland annat innefatta ledarskapsfilosofier, visioner och mål för företaget samt 
regler om etik (Hill & Rapp, 2014). Dessa formella, skrivna dokument tillför breda, generella 
och tydliga värderingar inom organisationen, vilka förpliktelser som finns gentemot 
intressenter, och på vilket sätt ledningen vill att det ska fungera inom företaget. Dessa regler är 
till för att hjälpa anställda att förstå vilka beteenden som förväntas av dem, även om det 
föreligger brist på en specifik nedskriven regel. För att uppförandekoderna ska vara effektiva 
måste de underbyggas av både formell träning, men även genom informella diskussioner eller 
handledningar mellan anställda och deras överordnade (Merchant & Van der Stede, 2017).  

När det kommer till gruppbelöningar kan det förekomma i form av bonus eller vinstutdelning. 
Gruppbelöningar kan uppmuntra grupparbete, lära sig av andra anställda och sätta jämna krav 
på individuella anställda att utveckla ett bra jobb i grupp. Även om individuella prestationer är 
bra, är det även bevisat att det är viktigt att främja grupparbete eftersom bra företagsresultat 
inte åstadkoms av endast en person (Merchant & Van der Stede, 2017). Yukl (2012) menar 
också att det inte bara beror på anställdas motivation och deras kunskap, utan också hur de är 
organiserade i grupper för att använda sin kunskap för att inte arbetet ska bli lidande (Yukl, 
2012).  

Personalkontroll har både för- och nackdelar. En mer mjuk personalkontroll har visat sig ha 
ekonomisk betydelse då forskare menar att det lönar sig att behandla sina anställda väl. Dock 
kan personalkontroll ha en varierande effekt, mycket beroende på individer och gruppdynamik 
då vissa är mer ärliga än andra. Kulturer som blir för starka kan istället stjälpa, framför allt när 
det nalkas förändring (Yukl, 2012). Hur som helst har personalkontroll fått en allt mer 
betydande roll bland de olika kontroller som finns då många företag har blivit mer platta och 
decentraliserade med tiden. Det är därför av stor vikt att se till att anställda har samma 
värderingar som företaget för att jobba i företagets intresse (Merchant & Van der Stede, 2017). 

2.4.2 Handlingskontroll 

Handlingskontroll är den mest direkta form av styrning i företaget då dessa kontroller ser till 
att anställda gör sitt bästa på sin arbetsplats, och att de vet vilka åtgärder som är nödvändiga i 
olika situationer (Davila, 2005; Merchant & Van der Stede, 2017). Handlingskontroll bygger 
på fyra grundläggande förutsättningar: (1) beteendemässiga begränsningar, (2) 
förhandsgranskning, (3) handlingsansvar och (4) redundans (Merchant & Van der Stede, 2017). 

Beteendemässiga begränsningar innefattar både fysiska och administrativa begränsningar för 
att kontrollera att en anställd inte utför något som denne inte har behörighet att utföra. Fysiska 
begränsningar innefattar exempelvis nyckellås till vissa områden eller dörrar, begränsad 
tillgång till viktig information, samt lösenord. Det finns även mer avancerade begränsningar 
som till exempel fingeravtrycksläsare eller kortläsare, vilka kan vara väldigt dyra. 
Administrativa begränsningar finns för att begränsa vad en anställd har tillgång till. Det kan 
exempelvis vara att det finns ett maximalt belopp som en anställd har till förfogande att 
investera för, till att delegera ut rätt ansvarsområden till rätt anställd. Ett konkret exempel kan 
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vara att det kommer upp en varningsruta i ett program som meddelar användaren att denne inte 
har behörighet att utföra åtgärden som den försöker utföra (Merchant & Van der Stede, 2017). 
Beteendemässiga begränsningar är ett sätt att försöka motverka eventuella stölder och tjänstefel 
som kan uppkomma inom företagen och dess olika nivåer (KPMG, 2008).  

Förhandsgranskning involverar granskning av handlingsplanen. Det innebär att företaget 
granskas på flera olika plan och granskarna kan välja att antingen godkänna eller neka 
exempelvis föreslagna handlingar, begära åtgärder eller be om en mer utförlig handlingsplan. 
Förhandsgranskning förekommer oftast i samband med handlingsplaner, investeringsförslag 
och budgetar (Merchant & Van der Stede, 2017).   

Handlingsansvar innebär att man definierar vilka handlingar som är accepterade och vilka som 
inte är accepterade inom företagen. Dessa kommuniceras ut till de anställda och eventuellt 
utförda handlingar följs sedan upp. Dessa ligger sedan till grund för belöningar eller 
bestraffningar. Handlingsansvar finns oftast med i form av regler inom företaget, 
företagspolicys, anställningskontrakt eller dylikt. Behovet att använda dessa former av regler 
växer ofta i takt med att företaget växer (Davila, 2005; Merchant & Van der Stede, 2017). 
Genom tester, handböcker och upprepade procedurer lär sig anställda vad som är viktigt. Ibland 
kan anställda inte bli helt förberedda med en utförlig handlingsplan, utan förväntas att handla 
på ett professionellt sätt. Även om handlingsansvar är mest effektiv genom god 
kommunikation, är det väldigt viktigt att de anställda vet vad som krävs av dem, och att de är 
bekväma med att deras handlingar uppmärksammas och får belöning eller bestraffning som 
följd. Med bestraffning menas till exempel att frihet under ansvar kan begränsas och den 
anställde måste återrapportera till en överordnade oftare än tidigare. Handlingarna följs upp via 
exempelvis övervakning, observationer eller aktivitetsrapporter. Handlingsansvar är ofta 
implementerat som något negativt då bestraffningen tar över belöningen (Merchant & Van der 
Stede, 2017). 

Med redundans menas att involvera fler resurser i arbetsuppgifterna än vad som egentligen är 
nödvändigt för att bygga upp en typ av stötdämpare mot fluktueringar i personalomsättningen. 
Det används inte inom alla områden och är oftast väldigt dyrt. Att ha mer än en anställd att 
utföra samma arbetsuppgift kan exempelvis resultera i konflikter, frustration och att den 
anställde känner sig uttråkad (Merchant & Van der Stede, 2017). 

Det finns både för- och nackdelar med handlingskontroll. Fördelarna är att det är den mest 
direkta formen av styrning i företaget. I många fall leder denna typ av kontroll till att 
dokumentering görs för att kunna se vad som fungerar bäst och detta kan plockas fram vid 
behov i ett senare skede. Nackdelarna kan dock vara att denna typ av kontroll endast passar 
inom företag som har rutinbaserade arbetsuppgifter (Davila, 2005; Merchant & Van der Stede, 
2017). Det kan leda till begränsade möjligheter inom anpassning, innovation, kreativitet och 
självförverkligande bland de anställda. Detta i sin tur kan leda till negativa attityder inom 
företaget. Handlingskontroll kan bli väldigt kostsamt och därav inte passa alla företag 
(Merchant & Van der Stede, 2017).  
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2.4.3 Resultatkontroll 

Resultatkontroll används för att kontrollera verksamhetens prestationer samt effekterna av de 
anställdas handlingar och vad dessa ger för utfall (Merchant & Van der Stede, 2017). 
Resultatkontroll är mekanismer som påverkar anställda genom att mäta resultat av deras 
handlingar (Davila, 2005). Det handlar även om att belöna anställda för att de bidragit till att 
verksamheten har uppnått goda resultat. För att resultatkontroll ska fungera så effektivt som 
möjligt finns tre förutsättningar: (1) kunskap om vilka resultat som man önskar uppnå, (2) 
möjligheten för individerna, vars beteende kontrolleras, att ha inflytande att påverka de 
önskvärda resultaten och (3) möjligheten att mäta kontrollerbara resultat på ett effektivt sätt 
(Merchant & Van der Stede, 2017). 

Vanliga exempel på belöningar för anställda är bonusar och rörlig lön (Merchant & Van der 
Stede, 2017). Dessa belöningar skapar en form av incitamentsstruktur som kan tänkas 
sammanföra verksamhetens och de anställdas mål. Incitamentsstrukturen är en del av 
kontrollsystemen som kan tänkas vara viktig för att säkerställa företagets prestationer (Christ 
& Vance, 2018). Resultatkontroll används flitigare inom befattningar på högre nivåer i företag, 
där denne har någon form av beslutsmandat och kan ha direkt inflytande över företagets mål. 
Detta kan exempelvis var en avdelningschef som är ansvarig för att uppnå ett resultat snarare 
än en anställd på en lägre nivå som ska utföra en specifik uppgift (Merchant & Van der Stede, 
2017).  

I de flesta fall används resultatkontroll på många olika nivåer i verksamheten, och är en indirekt 
form av kontroll på så sätt att den inte fokuserar direkt på de anställdas handlingar eller beslut, 
utan istället på vad handlingarna och besluten får för konsekvenser. På så sätt influerar 
resultatkontroll de anställdas beteenden eftersom de är angelägna om vilka konsekvenser deras 
handlingar får (Merchant & Van der Stede, 2017). Resultatkontroll är oftast som mest effektiv 
när önskvärda beteenden inte är helt tydliga, och istället för att styra de anställdas beteenden 
tillåter man dem att ta de beslut de tror leder till bäst resultat. Vidare är en hög grad av autonomi 
(självbestämmanderätt och ett oberoende) något som många anställda, vars beteende 
kontrolleras, uppskattar och svarar väl på. Olika typer av kontroll som anses vara användbara 
kan bidra med nöjda anställda och leder till att den anställde tar bättre beslut och bättre uppnår 
företagens mål (Chenhall, 2003).   Resultatkontroll uppmanar anställda att utvecklas och 
upptäcka nya talanger hos sig själva, samt att ta sig an arbetsuppgifter de vet att de utför väl 
(Merchant & Van der Stede, 2017). 

Resultatkontroll används mer frekvent i mer decentraliserade verksamheter där det finns större 
enheter och ansvarsområden; den som är chef för en specifik enhet hålls ansvarig för 
prestationerna som görs och resultaten som uppnås på grund av besluten som tas. Detta gör att 
chefer och andra överordnade ofta får kompensation för att de bär på denna typ av risk, och de 
förväntas bete sig på ett sätt och ta beslut som gör att verksamheten uppnår goda resultat 
(Merchant & Van der Stede, 2017). Resultatkontroll förväntas användas i högre grad ju större 
företaget är, eftersom anställda i ett större företag inte kan bli personligt utvärderade på 
individuell basis. De förlitar sig istället på fysiska belöningar, vilket ett mer formaliserat system 
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kan tillhandahålla (Davila, 2005). Även om resultatkontroll är mer inriktad på de som bär risken 
för resultatet, är inte resultatkontroll begränsad till endast chefer och andra överordnade; det 
kan även användas på lägre nivåer i företaget (Merchant & Van der Stede, 2017). 

Att ha kunskap om vilka resultat som önskas uppnå är den första förutsättningen för effektiv 
implementering av resultatkontroll. För att resultatkontroll ska fungera effektivt måste 
kommunikationen om vilka resultat som ska uppnås nå ut till de anställda i respektive enhet. 
Om kommunikationen inte fungerar optimalt kan det leda till att mätresultaten inte 
överensstämmer med företagens planerade mål, och anställda i lägre nivåer av företaget kan 
agera på ett felaktigt sätt jämfört med vad som är önskvärt (Merchant och Van der Stede, 2017). 

Möjligheten för anställda, vars beteende kontrolleras, att ha inflytande att påverka de önskvärda 
resultaten, är något som är nödvändigt eftersom de måste kunna kontrollera utfallen genom att 
påverka sina underordnades beteenden. Om de inte kan kontrollera utfallen, kommer inte heller 
resultaten att spegla vilka handlingar eller beslut som ledde fram till det specifika utfallet. 
Självklart finns det handlingar som inte går att kontrollera fullt ut eller överhuvudtaget, och då 
kan man inte heller säga om resultaten beror på det kontrollerbara eller på de okontrollerbara 
handlingarna. I dessa fall är inte resultatkontroll heller särskilt effektivt att använda (Merchant 
och Van der Stede, 2017).  

Den sista förutsättningen för effektiv resultatkontroll är möjligheten att mäta kontrollerbara 
resultat på ett effektivt sätt. Även om mycket kan mätas, kan oftast inte alla resultat mätas på 
ett effektivt sätt; det som är huvudkriteriet för att bedöma hur effektivt resultat kan mätas är 
förmågan att framkalla önskvärda beteenden hos de anställda. Om ett mätresultat framkallar 
rätt typ av beteende hos de anställda, det vill säga att mätresultatet överensstämmer med 
företagets planerade mål, är det ett bra mätresultat. Förutom att mätresultaten måste vara 
kontrollerbara och överensstämmande, måste de även vara precisa, lätta att förstå samt 
objektiva för att kunna framkalla önskvärda beteenden hos anställda (Merchant och Van der 
Stede, 2017).  

För att summera finns det för- och nackdelar även med resultatkontroll. Fördelarna är att 
autonomi erbjuds samtidigt som man kan påverka anställdas beteenden. Resultatkontroll skapar 
även engagemang och motivation till att uppnå önskade resultat, och är ofta kostnadseffektiva 
eftersom att mätresultaten ändå skall tas fram till olika typer av finansiella rapporter. 
Nackdelarna med resultatkontroll är att det kan vara svårt att få en fingervisning om vad som 
är och inte är ett önskvärt beteende, samt att kommunikationen mellan olika nivåer i företaget 
måste fungera väl. Ytterligare nackdelar kan vara att målen måste vara utmanande för att de 
anställdas motivation skall bibehållas, samt att det krävs kompensation för de anställda som bär 
riskerna.   
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2.5 Summering av PAR-ramverket 

PAR-ramverket är vad denna studies styrmix utgår ifrån. Som tidigare nämnt fungerar inte olika 
typer av styrningar separat (Chenhall, 2003), och därmed kan varken personal-, handlings- eller 
resultatkontroll användas i sin enskildhet; detta skulle kosta en förmögenhet. Resultatkontroll 
är endast effektivt om de önskvärda resultaten är tydligt definierade och går att mäta på ett 
effektivt sätt, där de uppmätta resultaten kan bli tillräckligt kontrollerade av de anställda. Som 
en konsekvens, används då personalkontroll för att fylla detta gap (Merchant & Van der Stede, 
2017). 

Personalkontroll kan vara ekonomiskt billigare att implementera och har oftast mindre skadliga 
bieffekter, men om personalkontroll används utan att använda handlings- och resultatkontroll 
kan både den finansiella och icke-finansiella förlusten blir stor (Merchant & Van der Stede, 
2017). Ett exempel på detta kan vara om ett företags huvudsakliga formalisering ligger i 
personalkontroll och man inte har begränsade behörigheter och åtkomster för personalen, eller 
att man inte följer upp resultat och jämför utfall mot budget, kan detta få negativa konsekvenser 
i företaget. Handlingskontroll kan på sitt sätt vara kostsamt eftersom det kan begränsa 
möjligheterna till bland annat anpassning och självförverkligande bland de anställda.  

Återigen är det ingen styrning som fungerar separat, utan det krävs en stor förståelse i hur olika 
typer av styrning influerar och interagerar med varandra (Chenhall, 2003). Olika typer av 
kontroller flyter ofta mellan de tre huvudgruppernas gränser och skulle ibland kunna 
komplettera varandra på ett fördelaktigt sätt. Även om vissa delar av den teoretiska 
referensramen inte är av lika stor relevans för denna studie, är den fortfarande av betydelse för 
att kunna stödja upp resterande delar av referensramen.  

Ett informellt tillvägagångssätt för företag blir ofta svårare och svårare ju större företaget blir, 
och det blir viktigare att införa en typ av infrastruktur av processer och rutiner för att möjliggöra 
tillväxt (Davila & Foster, 2007). Familjeföretag har empiriskt en lägre grad av formalisering på 
grund av att det ofta finns ett större förtroende mellan familjemedlemmar (Senftlechner & 
Hiebl, 2015), och vilken individuell styrmix ett företag har kan se olika ut. Med hjälp av PAR-
ramverket kan detta göras mer överskådligt och lättare att förstå, och olika företag kan använda 
olika mycket av kontrollerna i de tre huvudgrupperna i PAR. Nedan sammanfattas PAR-
ramverket i korthet i en tabell för att förenkla förståelsen. 
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 Personalkontroll Handlingskontroll Resultatkontroll 

Grundläggande 
syften/ 
förutsättningar 

- klargöra 
förväntningar på 
anställda 

- säkerställa kapacitet 
och tillgång till 
information för 
anställda 

- självövervakning 

- beteendemässiga 
begränsningar 

- förhandsgranskning 
- handlingsansvar 
- redundans  

- kunskap om 
önskvärda resultat 

- möjlighet för 
anställda att ha 
inflytande 

- mäta kontrollerbara 
resultat effektivt 

Fördelar 
- mjuk 

personalkontroll har 
ekonomisk 
betydelse 

- decentralisering 
gynnsamt  

- mest direkta formen 
av styrning 

- dokumentering som 
görs visar på vad 
som fungerar bäst 

- anställdas beteenden 
kan påverkas 

- skapar engagemang 
och motivation 

Nackdelar 
- varierande effekt 

beroende på 
individer 

- påverkar förändring 

- endast effektivt för 
företag med 
rutinbaserade 
arbetsuppgifter 

- kan förhindra 
förändring och 
utveckling 
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Figur 2.1 Teorimodell PAR-ramverket, författarnas egna tolkning 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

Inom vetenskapliga ansatser finns tre olika typer, deduktiv, induktiv och abduktiv. Att ha en 
deduktiv ansats menas med att dra slutsatser ur teorin, ställa frågor utifrån den och utforma 
eventuella hypoteser som testas i den empiriska studien. Vanligast är att deduktiv ansats 
används vid kvantitativa studier. Att ha en induktiv ansats innebär istället att slutsatser är 
grundade i den empiriska verkligheten och utgår från verkliga förhållanden. Induktiv ansats 
används vanligtvis i kvalitativa studier. Den sista ansatsen, abduktiv, innebär att undvika 
eventuella begränsningar som valet mellan deduktiv och induktiv kan medföra. Denna ansats 
inriktar sig istället på att empirin kan ändras under tiden och därför har författarna möjlighet att 
göra ändringar under arbetets gång (Söderbom & Ulvenblad, 2016).  

Denna studie har till största del utgått ifrån en induktiv ansats med inslag av deduktion. Vår 
empiri innehåller information från sex stycken intervjuer gjorda i två olika företag. Svaren vi 
fått av respondenterna är uttryckligen en bild av deras värld och något vi leds av. Teorin som 
studien utgår ifrån är baserad på vad som vill fås ut av empirin. Genom att läsa både relevant 
litteratur, såsom kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, har vi kunnat ta hjälp av den teoretiska 
referensramen för att skapa förståelse för problemformuleringen och vad som stämmer överens 
med verkligheten (Söderbom & Ulvenblad, 2016).  

Även om denna studie till största del har en subjektiv prägel, finns det delar som är objektiva. 
Intervjufrågorna är i grund och botten baserade på objektiva frågor ur teorin, vilket ger inslag 
av en deduktiv ansats, men eftersom att vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer 
leder det till att respondenterna kan utveckla sina svar med hjälp av våra följdfrågor. Detta i sin 
tur ger ett mer subjektivt synsätt, eftersom den tolkning vi gör inte kan göras identisk om någon 
annan tolkar vår data. På så sätt är våra slutsatser grundade i den empiriska verkligheten som 
vi får fram och kunskap skapas (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 

3.2 Forskningsmetod 

Det finns två olika metoder för att studera ett ämne, dessa är kvantitativ och kvalitativ. En 
kvantitativ metod innefattar främst att hantera kvantifierbara data, oftast i form av 
enkätundersökningar. En kvalitativ studie innefattar framtagning av data som sker genom 
intervjuer eller observationer, och ger en mer detaljerad och djup förståelse istället för att jobba 
med statistik och kvantifiering av data såsom en kvantitativ metod gör.  

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod, vilken syftar till att skapa djupare 
förståelse för det vi studerar. Eftersom att studien i huvudsak är induktiv, passar det väl 
tillsammans med en kvalitativ forskningsmetod. Studien är en fallstudie där data är framtagen 
genom att genomföra sex stycken personliga intervjuer i två olika företag. Intervjuguiden är 
framtagen genom kvantitativa frågor som jobbats igenom till kvalitativa frågor. Med hjälp av 
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följdfrågor, baserade på varje respondents svar, har gjort att vi som författare fått mer tydliga 
svar och en klarare bild. Dessutom ger en kvalitativ studie mer frihet till respondenten då de 
har chans att svara mer utförligt på frågorna.  

Studiens referensram är baserad på kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. Vidare är studien 
genomförd utifrån ett hermeneutiskt synsätt, vilket betyder att man försöker skapa förståelse 
för vad man kommit fram till. Detta görs genom att först förstå helheten för att sedan kunna 
förstå de olika delarna (Bryman & Bell, 2011).  

3.3 Val av ämne 

Studien började med efterforskning i vetenskapliga artiklar. Eftersom att vi båda författare 
tycker att det är intressant att studera familjeföretag, var det en självklarhet att familjeföretag 
på något sätt skulle beröras i vår studie. Eftersom en av oss har läst Företagsekonomi inriktning 
redovisning/verksamhetsstyrning och en av oss har läst Företagsekonomi inriktning ledarskap 
föll det sig naturligt att kombinera dessa inriktningar i samband med att studera familjeföretag. 
I vår efterforskning i tidigare studier upptäckte vi att det saknades homogena resultat vid studier 
av hur familjeföretags styrning ser ut. Med denna vetskap och våra inriktningar kom vi fram 
till att forskningsgapet gällande hur styrningen ser ut i familjeföretag var något som vi ville 
studera närmare. 

Efter valet av ämne, avgränsas studien genom att använda tratt-tekniken till att behandla 
familjeföretag, samt att det avgränsas till två företag. Slutligen avgränsas arbetet ytterligare 
genom att studien endast speglar företagens perspektiv och inte ett generellt perspektiv som 
gäller för alla medelstora familjeföretag. Genom litteraturen har vi skapat den styrmix som 
denna studie kommer att baseras på, vilken är PAR-ramverket. Vi har kommit fram till vår 
problemformulering genom det vår studie vill bidra med till tidigare kunskap. 

3.4 Litteraturgenomgång 

Vår teoretiska referensram grundar sig i PAR-ramverket, där Merchant & Van der Stede (2017) 
är vår största litteraturkälla. PAR-ramverket är uppdelat i tre olika huvudgrupper och har i den 
teoretiska referensramen lika stort utrymme, men har olika mycket utrymme i intervjuguiden 
som sedan lägger grunden i analys och slutsats. Anledningen till att de har fått olika utrymme i 
intervjuguiden är för att vi själva anser att handlingskontroll är en mer stödjande del till de 
andra två huvudgrupperna, och ges ändå lika stort utrymme i referensramen på grund av att 
kontrollerna interagerar med varandra och inte fungerar i sin enskildhet (Chenhall, 2003).  

Vi har kompletterat referensramen med relevant litteratur som stödjer styrmixen för denna 
studie. Merchant & Van der Stede (2017) anses vara en bra grund för studiens referensram, och 
med hjälp av studierna av Davila (2005) samt Davila och Foster (2007) är det därefter 
lättöverskådligt och okomplicerat att utforma studiens intervjuguide. Vi anser även att 
Merchant & Van der Stede (2017) hjälper oss besvara studiens problemformulering. Utöver 
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detta har vi även kompletterat med material från Yukl (2012), i hans bok Leadership in 
Organizations. Dessutom har stödlitteratur, i form av artiklar, hämtats från databasen 
OneSearch som kan nås via Högskolan i Halmstads hemsida under fliken Bibliotek 
(hh.se/bibliotek). 

3.5 Empirisk studie 

3.5.1 Val av respondenter 

Eftersom denna studie är en fallstudie och strävar efter att skapa förståelse för det vi undersöker, 
har studien avgränsats till att studera två medelstora familjeföretag. Initialt var det endast ett 
företag vi ville studera, men på grund av omöjligheten till jämförelse valde vi två företag 
istället. För att välja respondenter till vår studie använde vi oss utav Retriever Bolagsinfo som 
går att nå via Högskolan i Halmstads hemsida under fliken Bibliotek (hh.se/bibliotek). Här 
utgick vi från medelstora företag som var belägna i Halmstad med omnejd. Med tanke på att 
det inte framgick vilka företag som var familjeföretag, behövdes även vidare efterforskning 
göras på företagens egna hemsidor.  

Vi har valt att rikta in vår studie på medelstora företag eftersom det finns större chans att hitta 
personer med olika ansvarsområden jämfört med små företag, där det ofta kan vara en person 
som har ansvar för många områden samtidigt, till exempel HR och IT/säkerhet. Anledningen 
till att vi har valt bort stora företag, som har mer än 250 anställda (Näringslivets Ekonomifakta, 
2018), är för att vi anser dem vara för stora och för komplexa för den här studien. Vidare tror 
vi att ett så pass stort familjeföretag sannolikt har en högre grad av formalisering och 
komplexitet på grund av sin storlek, vilket vi tror kan vara till nackdel för vad vi har som syfte 
att studera. Ytterligare en anledning till att stora företag valdes bort är på grund av att de endast 
utgör 0,1% av Sveriges alla företag (Näringslivets Ekonomifakta, 2018), medan medelstora 
företag utgör 0,5%. Därmed bedömer vi det enklare att få tillgång till medelstora företag.  

Eftersom urvalet av respondenter kan påverka vad vi får för svar, ville vi hitta personer som 
kunde tänkas motsvara varje huvudgrupp i PAR-ramverket; det vill säga någon som är mer 
insatt i respektive kontroll; personal-, handlings- och resultatkontroll. Även om många anställda 
kan ha lite kunskap om många olika ansvarsområden, ville vi få ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna. Följaktligen påverkades vi av PAR-ramverket vid diskussioner kring vilka 
respondenter på företagen som skulle kunna tänkas besvara de olika delarna ur olika synvinklar. 
Om exempelvis en ekonomichef som kan tänkas ha bäst koll på resultatkontrollfrågor inte har 
full koll på alla personalkontrollfrågor, och de frågorna känns informationsfattiga efter 
intervjun, ville vi kunna stödja upp personalkontrollfrågor genom att intervjua någon med 
personalansvar.  

När vi hittat 5 stycken företag och konstaterat om företagen i fråga var familjeföretag eller inte, 
valde vi därefter att maila ut förfrågningar till dessa där vi berättade om studiens problem och 
syfte. Vi frågade även om de ville ställa upp på personliga intervjuer (se Bilaga 3). 
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Intervjuförfrågan gick om möjligt ut till VD:n, annars till en generell informationsmail för att 
sedan förhoppningsvis nå rätt person. Tre av företagen som tillfrågades tackade nej till att delta 
medan två företag tackade ja till att delta i studien. Dessa två företagen är båda helägda av en 
respektive två familjemedlemmar, vilket faller inom ramen för vår definition av att vara ett 
familjeföretag. När företagen som svarat ja till att delta i vår studie, bokade vi in intervjuer med 
de personer vi fick access till av VD:n. VD:n i sin tur fick hjälp av våra exempel i 
intervjuförfrågan, för att kunna matcha in de respondenter som vi tror kan täcka in alla tre 
huvudpelarna i PAR-ramverket. Respondenterna kommer att nämnas efter titel eftersom vi 
anser att det kan ha betydelse för eventuella oenigheter i hur de har svarat på intervjufrågorna.   

På de två företagen som ville delta i studien var VD:n en självklar intervjuperson eftersom 
denne troligtvis kunde bidra med information om många olika områden i företaget. Vi ansåg 
även det intressant att se om svaren VD:n gav eventuellt skiljde sig från övriga respondenter. 
De övriga två respondenterna i Företag A blev ekonomichefen och personal- och 
löneadministratören (hädanefter förkortad personaladministratör), och i Företag B blev det 
platschefen och den som är IT-ansvarig. Anledningen till att det blev dessa personer var för att 
det var där vi initialt fick access; dock var båda företagen öppna för att vi fick göra ytterligare 
intervjuer vid behov.  

På företag A var VD, ekonomichef och personaladministratör en gynnsam kombination även 
om både VD:n och ekonomichefen satt på mycket information kring resultatkontroll. Dock hade 
VD:n väldigt bra insikt och kunde svara utförligt på alla frågor, allt från kulturell kontroll i 
personalkontroll till handlings- och resultatkontroll. Ekonomichefen gav som väntat mest 
utförliga svar kring resultatkontroll, men hade bra poänger kring övriga frågor och även om de 
svaren var något mer informationsfattiga. Personaladministratören gav en väldigt bra inblick i 
personalkontroll vilket vi var ute efter, samt att hen inte hade arbetat på företaget särskilt länge 
och såg på företaget med lite yngre ögon.  

På Företag B var VD:n och platschefen redan innan respondenter vi ansåg kunna besvara frågor 
kring resultatkontroll respektive personalkontroll, samtidigt som vi var lite skeptiska till att den 
IT-ansvarige skulle kunna bidra med särskilt mycket information överlag. Efter den intervjun 
fick vi däremot medge att vi haft lite förutfattade meningar kring vem som kan svara på vilka 
frågor, eftersom hen hade arbetat på företaget ett bra tag och var ganska insatt i det mesta och 
bidrog mer än vad vi förväntat oss.  

3.5.2 Datainsamling 

Insamlingen av primärdata är gjord genom personliga semistrukturerade intervjuer som i 
genomsnitt tog ungefär 45 minuter vardera. Vi har gjort totalt sex intervjuer på två olika företag, 
tillika tre intervjuer per företag. Insamling av sekundärdata, bland annat information om 
företagens storlek och ålder, samlades in från Retriever Bolagsinfo och företagens egna 
hemsidor innan intervjuerna ägde rum.  
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Innan vi började vår insamling av primärdata strukturerade vi upp en intervjuguide baserad på 
frågor ur studierna av Davila (2005) samt Davila och Foster (2007). Efter att ha arbetat igenom 
vår teoretiska referensram kom vi fram till att ge handlingskontroll mindre utrymme än de andra 
två huvudgrupperna eftersom denna kontroll är en mer stöttande del enligt oss. En annan 
anledning till att vi har med handlingskontroll är att vi kan titta på interaktionen mellan de tre 
huvudgrupperna. Eftersom vi undersöker familjeföretag anser vi att personalkontroll är mest 
intressant och av störst vikt att undersöka, och således har den del i referensramen fått störst 
utrymme i intervjuguiden. Resultatkontroll var i våra ögon fortfarande relevant på grund av att 
vi ville se om företagen hade det i kombination med personalkontroll, medan handlingskontroll 
inte utgjorde så stor relevans för vårt problem och den gavs minst utrymme. Ytterligare en 
anledning att fördelningen ser ut så är eftersom studien huvudsakligen är induktiv och det vi 
vill få ut av empirin styr vilken teori vi vill använda oss av i vår intervjuguide. 

Vi anser att studierna av Davila (2005) och Davila och Foster (2007) är fördelaktiga 
utgångspunkter för att studera vilka formella kontroller företagen i vår studie har, och kommer 
därför att utgå från dessa frågor initialt i vår intervjuguide. Eftersom båda dessa studier vi har 
hämtat inspiration från är kvantitativa, har vi arbetat igenom frågorna för att de ska kunna 
användas i vår kvalitativa studie. Intervjuguiden är den del i studien som gör att vi har inslag 
av en deduktiv ansats, men eftersom vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer där 
vi ställer följdfrågor för att respondenterna ska kunna utveckla sina svar, har vi hanterat den 
objektiva delen och gjort den mer subjektiv och öppen för tolkning. Detta leder i sin tur till att 
våra slutsatser kommer grundas sig i den empiriska verkligheten. Vi har dock valt att inte ta 
med alla frågor ur de två studierna; några frågor på grund av att de är dubbletter som finns med 
i båda studierna, och ett fåtal frågor på grund av de anledningar vi precis förklarat ovan, att vi 
har gett de tre huvuddelarna i referensramen olika mycket utrymme i intervjuguiden.  

Vi började intervjuerna med att få samtycke till att spela in dessa, för att på bästa sätt kunna 
återge den information som kommer fram. Vi berättar även att vi kommer att transkribera 
intervjuerna och att respondenten i fråga kommer att få ta del av sin transkribering när den är 
klar, och återkomma om det är något som är konstigt eller felaktigt. Därefter ställdes några 
allmänna inledande frågor om företaget för att se om respondenterna hade någon förutfattad 
mening kring hur styrningen ser ut i verksamheten.  

Under intervjuernas gång ansåg vi att det var väldigt fördelaktigt att vi hade valt att genomföra 
semistrukturerade intervjuer, eftersom detta lät oss ställa följdfrågor om respondenten i fråga 
inte uppfattade frågan på rätt sätt eller om vi inte tyckte att vi fått ett tillräckligt bra svar på 
frågan vi ställt. Detta är något som gör att personliga intervjuer har en fördel jämfört med 
exempelvis enkätfrågor med öppna svar, eftersom frågor kan tolkas på olika sätt av olika 
personer. Detta kände vi gav oss en större säkerhet att vi verkligen fick ordentliga svar på våra 
frågor, och vi hade chans att omformulera oss om budskapet i frågan inte gick fram till 
respondenten på önskvärt sätt. Genom personliga intervjuer bedömde vi även att det var enklare 
att vara lyhörda inför kroppsspråk och hur respondenten reagerade på de olika frågorna. Ju fler 
intervjuer vi gjorde, desto lättare var det att ge förklaringar på frågor som ofta fick 
omformuleras. De frågor som fick omformuleras var oftast om respondenten inte förstod något 
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specifikt begrepp i frågan, och i så fall hjälpte vi till genom att ge konkreta exempel eller genom 
att förklara med andra ord. Vi var försiktiga med att lägga ord i munnen på respondenten då vi 
inte ville att vi skulle påverka deras svar med för många exempel. Vi vill även påpeka att om 
respondenterna svarat tveksamt på någon av frågorna och inte riktigt vet om de har den 
specifika rutinen eller det specifika dokumentet, har vi valt att ta det som ett nej. På några av 
frågorna finns det N/A (not applicable) som svar, då respondenten i fråga sagt att det är bättre 
för oss författare att kolla med de andra respondenterna och hens svar anses därmed ej vara 
tillämpligt.  

Efter två genomförda intervjuer kände vi oss mer säkra på vilka frågor som passade väl ihop 
och flyttade om frågorna för att få ett bättre flyt under intervjuerna. Vi märkte under senare 
intervjuer att frågorna flöt på bättre med den nya ordningsföljden, och det var lättare att låta 
intervjun bli mer som en öppen kommunikation än en mer strikt utfrågning. På grund av detta 
kommer empirin även innehålla data som inte motsvaras av någon fråga, utan data som kommit 
av den öppna kommunikationen med respondenterna.  

När intervjuerna var genomförda har vi lyssnat igenom ljudinspelningarna och transkriberat 
respektive intervju. Därefter har respondenterna fått en kopia av sin transkribering för att kunna 
återkoppla till oss om det är något som de inte tycker stämmer överens med vad vi har skrivit 
ner, se Bilaga 4. Därefter har vi skrivit ner allt av relevans för vår studie som sades på 
intervjuerna, vilket utgör vår empiri.  

3.5.3 Analysmetod 

När empirin väl är sammanställd tar vi steget in i analysen och tolkningen av vår data. 
Intervjuerna har i genomsnitt tagit ungefär 45 minuter vardera, varav två intervjuer var något 
kortare och fyra intervjuer var något längre. Den kortaste intervjun var 30 minuter och den 
längsta intervjun var 75 minuter lång. Att intervjuerna är olika långa är något vi tror kan ha 
betydelse för resultatet, då den kortaste intervjun var mer informationsfattig jämfört med den 
längsta intervjun som var väldigt informativ och mer djupgående. De svar vi har fått ta del av i 
intervjuerna har påverkat vårt beteende under intervjuerna då de varit semistrukturerade och 
inte identiska, och med hjälp av referensramen och vårt hermeneutiska synsätt har vi försökt 
skapa förståelse för vad vi har kommit fram till. 

För att ge en tydligare bild av vilka formella kontroller respektive företag har, har vi använt oss 
av en tabell i början av vår analys för att på så sätt ge en mer överskådlig och lätthanterad bild 
för att uppnå syftet med den här uppsatsen; att skapa förståelse för hur formell styrning används 
i medelstora familjeföretag. Analysen har vidare jämfört respondenternas svar med varandra 
och därefter har en teoretisk analys gjorts där vi har kopplat empirin till de olika delarna i teorin 
utifrån vår teoretiska referensram. Vi har även gjort en återkoppling till tidigare forskning, där 
vi gjort jämförelser och försökt hitta mönster. Analysen är således baserad på jämförelser och 
mönster mellan empirin och den teoretiska referensramen, det vill säga verkligheten i relation 
till teorin.  
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Interaktionen mellan formell och informell styrning skapar en typ av svårhanterlighet då ingen 
av dessa två kan användas utan att den andra typen av styrning berörs. Även om denna studie 
övervägande behandlar formalisering och användningen av formella kontroller, leder detta till 
att informaliteten också kommer att behandlas i vår analys. Vi anser att det är svårt att bygga 
studien endast på renodlad formalitet och därför kommer således även informalitet att hanteras. 
Analysen avslutas med en analysmodell kopplad till den teorimodell som finns i den teoretiska 
referensramen. 

3.5.4 Intervjuernas begränsningar  

Det finns både för- och nackdelar med de genomförda intervjuerna. En begränsning som kan 
vara till nackdel för vår studie är att vi inte kan vara helt säkra på att vi har gjort rätt urval av 
respondenter till att besvara våra frågor. Det är mycket möjligt att någon annan anställd på 
företagen kan ha specifik och mer ingående kunskap kring vissa frågor. Ytterligare en 
begränsning kan vara att vid den avslutande frågan om respondenten har något att tillägga, 
hämmas respondentens tankegång på så sätt att vi har ställt avgränsade frågor under hela 
intervjun och de inte tänker på styrning ur något annat perspektiv.  

Vi har även varit begränsade på det sätt att vi bokade intervjuer med de personer på företagen 
vi initialt fick access till att träffa, och utifrån det fått bedöma om deras svar har täckt in 
tillräckligt med relevant information för att kunna analysera och dra slutsatser för att besvara 
vår problemformulering.  

3.6 Trovärdighet 

Reliabilitet används för att belysa tillförlitligheten och förklarar frågan om studien är 
slumpmässig eller om det finns möjlighet att upprepa den. Validitet används som ett mått på att 
man verkligen analyserar vad man har som avsikt att analysera (Bryman & Bell, 2011). 
Reliabiliteten och validiteten hänger ihop på så sätt att hög validitet förutsätter hög reliabilitet, 
men hög reliabilitet garanterar inte hög validitet (Lincoln & Guba, 1985).   

Vi genomför en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och är huvudsakligen 
baserade på en induktiv ansats. Vi gör även subjektiva tolkningar av svaren som respondenterna 
ger, vilket leder till att möjligheten till upprepning av denna studie och få samma resultat är 
nästintill omöjlig. Med tanke på att intervjuerna är semistrukturerade och det ges utrymme för 
följdfrågor beroende på respondenternas svar och i vilken riktning svaren går, är det därmed 
även svårt att följa exakt samma mönster i intervjuerna. Att få en hög validitet är inget studien 
strävar efter eftersom att studien inte går ut på att statistiskt generalisera för alla medelstora 
familjeföretag. Dock kan studien analytiskt generalisera för hur resultat har uppnåtts, eller inte 
uppnåtts, utifrån studiens problem (Yin, 2013). Studien kan även teoretiskt generalisera för 
interaktionen mellan formell och informell styrning, samt interaktionen av styrning i PAR-
ramverket. Studien går ut på att se olikheterna och besvara vårt syfte, vilket är att skapa 
förståelse för hur formell styrning används i medelstora familjeföretag. Detta leder till 
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svårigheter att fånga det objektiva synsättet eftersom att de olika företagen samt respondenterna 
har olika verklighetsbilder och ger ett subjektivt synsätt.  

Studien är dock trovärdig på så sätt att vi får tydliga och klara svar av respondenterna som 
utvecklas under intervjuernas gång, vilket medför högre reliabilitet. Våra frågor är inte 
begränsade då vi utför personliga intervjuer, och följdfrågor görs kontinuerligt under 
intervjuerna för att kunna se logiken i svaren samt komplettera dem med varandra. Under en 
intervju tyckte en av respondenterna att det var svårt att svara på en fråga rörande strategiska 
milstolpar. Då gavs svarsexempel från en tidigare intervju för att hjälpa respondenten att förstå 
och förtydliga vad intervjufrågan syftar på.  

Validiteten i denna studie är låg eftersom att den inte kan vara högre än reliabiliteten (Lincoln 
& Guba, 1985). Dock, analyserar vi vad vi har för avsikt att analysera, och i och med att 
reliabiliteten ökar som vi förklarat ovan, ökar även validiteten något. Genom personliga 
intervjuer kan man dessutom läsa av kroppsspråket vilket indikerar på att det respondenterna 
svarar ger en högre trovärdighet än vid till exempel en enkätundersökning. Vi är fullt 
införstådda med att endast två företag är studerade, och endast tre respondenter per företag. 
Som vi nämnt tidigare strävar studien inte efter att statistiskt generalisera, utan istället anser vi 
att det är historien bakom företagen som är intressant. 

3.7 Etiska överväganden 

Arbetet behandlas ur ett etiskt förhållningssätt. Vid genomförandet av samtliga intervjuer 
poängteras frivillighet och anonymitet vid presentationen av studien inför intervjun. 
Hanteringen av data hanteras endast mellan oss som är författare till studien och vi undviker all 
form av läckage för att bibehålla respondenternas anonymitet om så önskas.  

Informationen som samlas in under intervjuerna ska återges på ett så korrekt sätt som möjligt. 
Den ska stämma överens med respondenternas verkliga svar och får således inte vinklas på 
något sätt (Jacobsen, 2002). Genom att transkribera våra intervjuer och låta respektive 
respondent läsa igenom sin intervju i skrift och påpeka eventuella fel, minimerar vi risken att 
återge informationen på ett felaktigt sätt.  
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4 Empiri 

4.1 Företag A 

4.1.1 Företagspresentation 

Företag A startades 1916 av en nära släkting till nuvarande VD och är lite mer än 100 år 
gammalt. Idag drivs företaget av fjärde generationen och ägs till 100 % av VD:ns far sedan 
2003. Den nuvarande VD:n har suttit på posten sedan 2016. Företaget har över 100 anställda 
och är verksamma inom bygg-, design och inredningsverket samt El-VVS och 
bygginstallationer (Retriever Bolagsinfo, 2018). Här följer den information som kommit fram 
genom de tre intervjuerna som gjorts med VD, ekonomichef och personaladministratör på 
Företag A. 

4.1.2 Inledande frågor 

VD:n börjar med att berätta att hen tror att Företag A har överlevt så länge just för att det finns 
en generation som vill ta över och att företaget har behållits som familjeföretag inom närmsta 
familjen. VD:n menar att ju färre man är som ägare desto mer passion och engagemang känner 
man för företaget än om man endast äger en liten. I detta fall har nuvarande ägare haft möjlighet 
att köpa loss sina andra syskon och vara själv med att äga det. Däremot menar VD:n också att 
det finns andra faktorer som gör att företaget levt så länge; dels har man lyckats bygga upp ett 
bra varumärke under företagets livslängd, dels har man rekryterat in bra personal. Dessutom 
tror hen också att det kan ha att göra med företagets placering då Halmstad växer som stad och 
även är residensstad i Halland, vilket medför mer jobb. 

Styrningen i Företag A är mestadels formellt enligt alla tre respondenter. De tror att det beror 
på att det är väldigt strukturerat bland avdelningarna, men att det kan bli lite informellt i 
styrningen mellan avdelningscheferna och VD:n innan de har ett färdigt koncept eller beslut 
som går ut till resterande anställda. Personaladministratören tycker att informella ledare inte 
har en tendens att lyckas då mycket bollas tillbaka till chefen och i detta företaget är det inte så. 
Hen tycker att det är korta beslutsvägar och ett rätt platt företag. 

“Det har väl också med den här formella styrningen att göra, det var väldigt formellt förr, det 
är ett gammalt företag. Vi förändrar lite saker och man är van vid att det bestäms över 

huvudet på dem och jag tror att det är därför som det fortfarande är formellt. En gammal 
anda som fortfarande sitter i.” (Personaladministratör, personlig kommunikation, 5 april 

2018). 

På företaget finns en stark kultur enligt alla tre respondenter. VD:n menar att detta kan bero på 
att det är ett väldigt gammalt företag, även om varje generation har påverkat på sitt sätt. 
Ekonomichef och personaladministratör menar att arbetskulturen är rätt gammal, att personalen 
inte alltid är vana vid förändring och lätt blir oroliga samt att det inte alltid går så snabbt. 
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Ekonomichefen menar att det blir en viss trygghet och att det har sin “gilla gång” och menar att 
det är så företaget alltid har varit. Hen menar att det kan ha att göra med vem som äger företaget 
och att det avspeglar personligheten, samt att det beror på att det just är ett familjeföretag. 
Personaladministratören säger att det är lite trögrörligt, men att det kan bero på att det är ganska 
hög medelålder på tjänstemannasidan och för att de är vana vid att jobba på samma sätt som de 
alltid har gjort. Eftersom att sättet fungerar som de jobbar på, blir det svårare att förändra för 
att det fungerar bra som det gör, men den gamla andan sitter fortfarande i. Dessutom menar hen 
att det kan bero på den formella styrningen i företaget, att man är van vid att bestämma över 
“huvudet” på personalen. Dock har det förändrats sen den nya VD:n tillsattes, hen är mer öppen 
för förändring och har ett större sug nu på att ta tag i saker. VD:n bidrar alltså till att den gamla 
andan börjar ebba ut som den förra VD:n hade påverkat under en längre tid. 

4.1.3 Personalkontroll 

När det kommer till om företaget sammanställer värderingar i nedskrivet dokument och hur de 
ska jobba för att nå sina mål tycker VD:n att de jobbar mycket med mål och värderingar ut mot 
anställda och att de sedan ett år tillbaka håller på att uppdatera och skriva ner vad företaget 
exakt står för. Ekonomichefen håller med om att det finns värderingar sedan ett år tillbaka och 
att det är mycket tack vara den nuvarande VD:n. Enligt ekonomichefen finns också mål, men 
att de inte jobbar nitiskt mot det och att det inte finns på avdelningsnivå utan mer överskådligt. 
Enligt hen är det något man kan bli bättre på. Personaladministratören menar att det inte bara 
finns mål de följer upp varje år, som miljö- och kvalitetsmål, utan även policys. VD:n menar 
att vision, affärsplaner och strategi inte används så mycket för att företaget är familjeägt. Det 
finns dokument, men att de knappt kommer till användning, det görs ingen regelbunden 
uppföljning och är inte något som efterfrågas. Detta är en självklar del i företaget och är rätt 
enkel i jämförelse med företag som inte är familjeägda. VD:n menar att sitter man som extern 
ägare är de ofta riskkapitalägare och vill ha en viss styrning, då är dokumenten avgörande för 
att det är just dem som styr; tvärtemot än vad de själva gör på företaget. Krav från institut 
påverkar, såsom banker, vilket ställer krav på företag att ha allt dokumenterat, men VD:n från 
Företag A menar att de inte är i någon beroendeställning och har så höga krav på sig från 
instituten. Detta i sin tur kan även påverka att det inte är så strikta med de nedskrivna 
dokumenten på företaget. Detta går in i arbetskulturen som hen menar att varje generation har 
påverkat.  

Hur de olika delarna i företaget hänger ihop med hjälp av dokumenterat organisationsschema 
finns i företaget. Personaladministratören är lite osäker på om det är uppdaterat sedan de nya 
förändringarna som gjorts under våren med namn, men det finns. Enligt alla tre respondenter 
finns dock inte dokumenterade uppförandekoder i företaget. Däremot menar VD:n och 
personaladministratören att anställda inte får bete sig hur som helst eftersom att de jobbar mot 
privatpersoner och företag. Som tidigare nämnt finns det policys som måste efterföljas. 
Alkohol- och drogpolicyn efterföljs till 100 %, men personaladministratören menar att det 
handlar mycket om hur man ska bete sig och att det inte finns skriftligt exakt hur man 
exempelvis ska köra en företagsbil. Oavsett om tjänstemännen vet vad som gäller, bryter de 
ändå ibland mot att köra som man ska. VD:n menar att de anställda vet hur de ska bete sig, det 
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sitter i väggarna och man vet vad som är accepterat och inte. Hen menar att det går in i 
arbetskulturen som finns, det är lätt för de nyanställda att komma in i kulturen när 99 av 100 
personer följer den och de anställer personer som passar in. Företaget är väldigt öppet och är 
det några oklarheter kan man alltid fråga någon. VD:n menar också att det finns 
uppförandekoder på arbetsställena där projekten utförs, vilka de tar hänsyn till, men det finns 
inga internt på företaget.  

“… det sitter väldigt mycket i väggarna i företaget, man vet hur man beter sig och behandlar 
och vad som är okej och inte okej, och är man tveksam så går man bara till mig och frågar 
vad det är som är okej. Vi tittar i så fall mer på uppförandekoder på arbetsplatserna rent 

arbetsmiljömässigt, men det är ju något helt annat.” (VD, personlig kommunikation, 20 mars 
2018). 

Att rekrytera personal, både internt och externt, görs inte utefter en ansökningsmall enligt VD:n. 
Här handlar det om vilket typ av tjänst som de söker och att det är olika varje gång. Hen menar 
också att det inte alltid bara har med tjänsten att göra utan att det också handlar om vad för 
personlighet personen i fråga har; framför allt när det är någon speciell tjänst de söker. Här 
söker de inte bara kunskapen utan man förlitar sig också på hur det känns i magen med 
anställningen. Ekonomichefen menar istället att man inte försöker uppfinna hjulet varje gång, 
utan man justerar det som behövs ändras på de gamla annonserna, men att det ändå finns någon 
slags mall man försöker följa. Personaladministratören menar också att det finns mallar för 
nyrekrytering då de är ett certifierat bolag och det finns dokumentmallar för precis allt. 
Dessutom menar hen att det finns en checklista som man använder när man anställer nya 
medarbetare, dels för att dela med sig av all information som behövs och veta vad som gäller, 
dels för att allt ska hanteras i systemet.  

När det kommer till företagets kompetensutveckling- och rekryteringsplan är de tre 
respondenterna överens om att de tänker ett steg längre än de gjort innan. Det handlar inte bara 
om att ersätta utan också få den kompetens som de tror att organisationen kan behöva i 
framtiden; vad som är bäst för kunden och marknaden. VD:n menar att det finns lite mer av 
detta på informell basis, inget nedskrivet utan mer vilket håll företaget vill styras åt och hur de 
ska säkerställa framtiden. Personaladministratören tror att det har väldigt mycket att göra med 
vem som är VD, att det nu har fått ett lyft för företaget med ny VD och att man idag funderar 
mer på hur man vill att framtiden ska se ut jämfört med vad man gjorde tidigare.  

Bakgrundskontroller är något alla tre respondenter säger att de gör på Företag A. 
Personaladministratören är mer specifik och säger att de tar referenser från tidigare arbetsplatser 
för att man vill veta vilka man anställer och av eget intresse även via sociala medier, medan 
VD:n hävdar att de även kan göra bakgrundskontroller via sociala medier utöver referenser 
också. Dessutom menar hen att de lärlingar de tar in gör de inga bakgrundskontroller på, då de 
märker under lärlingstiden hur de fungerar i företaget. 

När det kommer till arbetsbeskrivningar säger ekonomichefen att det finns på de flesta 
tjänsterna förutom några tjänster som är mer breda och mer diffusa. Hen menar att trots att den 
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finns, följs de inte till punkt och pricka, utan man hjälps åt och slår inte ifrån sig arbetsuppgifter. 
Personaladministratören berättar att hen inte vet om det finns på alla avdelningar, men det finns 
på kollektivsidan och tjänstemannasidan, vilka är de största avdelningarna. 
Arbetsbeskrivningarna finns i både grupp för de som har samma befattning, men även enskilt 
som de anställda får skriva signera vid nyanställning. VD:n styrker detta med att hen fastställer 
att det finns för varje anställning, exakt vad den tjänsten ska utföra. Ju större tjänst, desto större 
arbetsbeskrivning och desto mer specificerat blir det. Här står det också klart och tydligt vem 
de anställda ska vända sig till och vem som delegerar uppgifter till dem. Hen säger att detta är 
en naturlig process och att alla projekt har struktur och blir en naturlig befattningsbeskrivning 
anpassad för serviceuppdragen eller projekten. 

När det kommer till orienteringsprogram för nyanställda i form av introduktionsutbildning 
säger VD:n att det finns beroende på vilka tjänster de söker. Om de nya rörmontörerna inte är 
certifierade blir de lärlingar direkt och måste sedan göra ett prov för att visa att de klarar av allt 
som krävs, medan ventilationsmontörerna måste ha 5 års yrkeserfarenhet för att bli en fullbetald 
montör. Personaladministratören säger att det inte finns någon introduktionsutbildning, men att 
det ska finnas en personalhandbok. Dock påpekar hen att den inte används och är inaktuell. 
Både personaladministratören och ekonomichefen menar att man använder sig mer av 
checklistorna som innehåller många punkter om vad de anställda ska kunna. Dessa punkter 
genomförs i största mån samma dag som den anställde börjar, går sedan via avdelningscheferna 
in på personaladministratörens kontor och checklistorna behålls till den anställde i fråga slutar. 

“Om det finns en personalhandbok skulle jag vilja påstå att den är ganska inaktuell.” 
(Personaladministratör, personlig kommunikation, 5 april 2018). 

Utbildningar internt och externt är något som alla tre respondenterna är eniga om att de gör. 
VD:n menar att det de har utbildningskrav för att få vistas på arbetsplatser och därav har de en 
del utbildningar som ges generellt till alla som behöver det. Hen menar att under lågsäsong kan 
man kollektivt ge utbildningar. I vissa fall ges utbildningar internt eller externt om till exempel 
en anställd får en ny roll i företaget, men det ges aldrig som incitament. Dock menar 
ekonomichefen och personaladministratören att man i vissa fall kan ge utbildning som 
incitament till någon som har potential att växa inom företaget, eller om man behöver hålla sig 
ajour med vad som händer på marknaden.  

På företaget har de inga regelbundna möten som involverar alla anställda. VD:n menar däremot 
att eftersom de företräder ett byggnadskollektiv finns det en medbestämmandegrupp, där det 
sitter en från varje avdelning som är fackligt ansluten, som träffas för att uppdateras om 
information gällande företaget. Hen säger att det är svårt att hålla möten med alla anställda 
samtidigt då 75 % av dem är ute och arbetar på andra platser. Innan exempelvis en julavslutning 
kan ett informationsmöte förekomma, då är de flesta samlade. Enligt alla tre respondenter är de 
eniga om att det finns regelbunden korrespondens internt. De har ett nyhetsbrev som kommer i 
samband med lönekuvertet som fungerar som en informationskanal, vilket innehåller allmän 
och väsentlig information just för att de inte kan ha regelbundna möten. Det är VD:n som är 
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ansvarig utgivare och personaladministratören är ansvarig för layouten. Dessutom berättar 
ekonomichefen att nyhetsbrevet finns digitalt på intranätet som alla de anställda kommer åt. 

Angående individuella incitamentsprogram är man enig om att det inte finns i form av bonus. 
Det finns ackordsystem, men detta kommer förklaras längre ner. Ekonomichefen berättar att 
det fanns bonusar förr i tiden, men det är inget de har längre. Detta är i så fall något som var 
och en har förhandlat fram, medan personaladministratören menar att detta är inget hen har 
betalat ut och är medveten om. VD:n säger att det finns nedskrivna strategiska milstolpar på 
styrelsenivå, lite för att hen ska veta vad som förväntas av hen som VD. Milstolparna förmedlas 
i sin tur vidare till de anställda. Personaladministratören säger att kundnöjdhet är en sådan sak, 
vilket görs med hjälp av undersökningar. Det finns exempelvis i form av friskvårdsbidrag, där 
målet är de anställda ska bli mer friska och utnyttja bidraget mer än förra året. Ett annat exempel 
är miljömål, där de bland annat värnar om vilka bilar som köps in. Ekonomichefen menar 
istället att de finns vissa dokumenterade milstolpar inom ungefär en 5-årsperiod, men dessa är 
inget man följer upp regelbundet och hen tror att större strategiska frågor kommer upp på 
styrelsemötena. 

Missnöje- och klagomålsblanketter finns inte på företaget enligt de alla tre respondenterna. 
Däremot har de för första gången under hösten 2017 haft en medarbetarundersökning som gav 
alla anställda en möjlighet att tycka till om vad som är bra och mindre bra. Ekonomichefen 
berättar att medarbetarundersökningen var gjord avdelningsvis, vilket gjorde att de kunde se 
resultat per avdelning, men också för hela företaget. Denna undersökning kunde sedan jämföras 
med resten av VVS-företagen i branschen. VD:n säger också att det finns avvikelserapporter, 
men att ingen utnyttjar dem då det varken finns tid eller ork till att göra det. Istället framförs 
missnöjet muntligt där man antingen meddelar en kollega, VD:n själv eller 
medbestämmandegruppen. Är det riktigt illa menar VD:n att man bör gå till facket, men oftast 
når informationen projektledaren, avdelningschefen eller VD:n själv och i största mån försöker 
de hålla det inom företaget. Hen menar att i detta företaget vill de ha en öppen kommunikation 
och det ska vara högt i tak mellan varandra, vilket är en del av kulturen. För 30–40 år sedan kan 
hen tänka sig att det var mer strikt med ett mer hierarkiskt organisationsschema. Nu har det 
förändrats med tiden och ett modernare organisationsschema är en anpassning i sig. 
Personaladministratören håller med om den öppna kulturen och muntliga dialogen som finns 
på företaget. Hen försöker lyssna mycket på sina raster och prata runt så mycket det går, just 
för att det är en del av arbetet. Hen försöker även få montörerna att gå och prata med VD:n 
direkt om det är någonting. På så sätt tycker personaladministratören att det är väldigt platt på 
företaget med tanke på den öppna kommunikationen. Ekonomichefen tycker att det är högt i 
tak mellan anställda, men att det kan vara svårt ibland att ta tag i klagomål, något man skulle 
kunna bli bättre på. 

I själva medarbetarundersökningen fanns det frågor angående hur de anställda upplever sin 
arbetsmiljö, både i företaget i sig, men också i sin externa arbetsmiljö ute i projekten. Här menar 
alla respondenter att det ska göras uppföljningar regelbundet. Ekonomichefen upplever att 
medarbetarundersökningen var positiv då alla fick tycka till. VD:n menar också att 
medarbetarundersökningen också är bra att ha för att jämföra med resten av branschen för att 
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se hur de som företag ligger till. Dessutom menar hen att medbestämmandegruppen är till för 
att få en så bred uppfattning om arbetsmiljön som möjligt och från olika infallsvinklar.  

4.1.4 Handlingskontroll 

När det kommer till om det finns ett forum där anställda kan lyfta fram förslag och 
förbättringsmöjligheter, menar personaladministratören att förr fanns det en låda där man kunde 
lämna skriftliga förslag på förbättringar där montörerna kunde framföra sina idéer, men denna 
möjlighet finns inte längre. Däremot, menar alla tre respondenter, att på 
medarbetarundersökningen kunde alla skriva kommentarer på de tomma raderna som fanns, 
både ris och ros. Dessutom menar de alla att eftersom att det är så öppen kommunikation på 
företaget, kan de anställda framföra sina idéer muntligt, vilket personaladministratören 
verkligen försöker få dem att göra. Ekonomichefen berättar också att de anställda även kan fylla 
ut missnöje på webben, men att hen inte vet om det används. 

Enligt personaladministratören finns det nedskrivna handlingsplaner på de olika avdelningarna, 
vilket är avdelningarnas egna ansvarsområde. VD:n menar också att det finns handlingsplaner 
som är utförliga, men hen menar att det inte alltid följs upp. Vidare menar hen det inte finns 
dokumenterat vad som ska användas vart. Ekonomichefen menar att det finns en del 
rutinbeskrivningar, framför allt på lönavdelningen och hur det ska gå till i receptionen. Hen 
menar dock att det inte finns beskrivit exakt vilka resurser som ska användas till vad, 
exempelvis hur mycket arbetstid som allokeras till olika projekt och avdelningar. En sådan typ 
av resursmätning görs inte.  

När det kommer till standardiserade dokumenterade prestationsutvärderingar för anställda 
menar de tre respondenterna att det finns medarbetarsamtal, vilket dokumenteras ner och görs 
oftast årligen, med undantag på entreprenadavdelningen där det endast görs var tredje år då det 
är den största avdelningen med 55 anställda. Personaladministratören berättar att det är 
avdelningschefernas ansvar att medarbetarsamtalen blir av och det har inte alltid varit så noga, 
men hen tror att det kommer bli bättre med den nya VD:n. Det är också avdelningschefernas 
ansvar att det följs upp regelbundet. VD:n menar att en hel del kommer fram via dessa 
medarbetarsamtal då de anställda kan ventilera med sina avdelningschefer och oftast har lättare 
att tala ut än om de sitter i grupp och diskuterar.  

“Det är lättare med en person också, så får man en bättre bild. Det är svårt om man jobbar 
ihop och sen plötsligt “nu ska vi sitta här och ha medarbetarsamtal”, då är det bättre att det 

kommer in en person som är ansvarig för avdelningen som tar det.” (VD, personlig 
kommunikation, 20 mars 2018). 

VD:n berättar för oss att det inte finns så många prestationsmål för chefer, utan en del olika tal 
som ska uppnås. Det finns också mjuka parametrar som ska uppnås, såsom kundnöjdhet, vilka 
inte får bli lidande på bekostnad av att de ekonomiska siffrorna ska bli bra. Snarare vill hen att 
det är bättre att de mjuka parametrarna är positiva och talen lite sämre än tvärtom. För 
ekonomichefen och personaladministratören handlar det mycket om att de följer upp resultat 
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och mål. Marknad- eller säljavdelningen ska till exempel uppnå ett visst antal nya kunder och 
projektledarnas resultat följer man upp för att se hur det går lönsamhetsmässigt. Här behöver 
de dock inte tjäna in uppsatta målprocent.  

4.1.5 Resultatkontroll 

På företaget är respondenterna eniga om att det finns prestationsbaserad lön i form av ackord 
och finns endast inom ett visst segment anställda. Personaladministratören menar att det är 
väldigt invecklat och beroende på vilken tjänst man har, till exempel lärling eller projektledare, 
får man olika mycket pengar för samma arbete. På så sätt är det både på individ- och gruppnivå. 
Hen menar att det tyvärr kan påverka arbetets kvalité på de olika projekten, att montörerna blir 
mer giriga och vill ha mer pengar, samtidigt som projekten får en sämre kvalité. Dessutom 
menar hen att vissa projekt är större och det går att tjäna mer prestationsbaserad lön. På de 
större projekten vill man då ha duktiga montörer vilket i sin tur kan leda till konkurrens och 
osämja bland de anställda. Ekonomichefen säger också att ackordsystem kan leda till att det blir 
en tävling bland montörerna. VD:n menar att trots att det finns ackordsystem fokuserar 
montörerna mycket på kvalité. 

Kassaflödesprognos finns enligt alla tre respondenter, något de helt och hållet förlitar sig på att 
ekonomichefen gör. De har likviditetsflödesrapporter som är ett in- och utflöde på 30 dagar. 
Detta gör ekonomichefen var 14:e dag och mäter hur det ser ut, men hen menar också att man 
jobbar olika mycket med kassaflödet beroende på hur det ser ut. Om kassaflödet ser bra ut, 
vilket det har gjort väldigt länge, gör man endast ett konstaterande men inte mycket mer än så. 
På företaget finns en övergripande budget för den närmaste tidsperioden och även ner på 
avdelningsnivå. Personaladministratören vet att det görs, men har minst insikt, medan VD:n 
och ekonomichef har full insikt i vad som gäller. Varje avdelning har en budget och den görs i 
november-december för kommande år. Därefter görs avstämningar, ändrar om något behöver 
justeras och blir därmed lite av en prognos. Den följs sedan upp ungefär tre gånger om året, just 
för att entreprenadavdelningen jobbar med successiv vinstavräkning för att se hur lönsamheten 
ser ut. Med tanke på att det tar rätt mycket tid, hinner man inte göra det månadsvis utan gör det 
istället några gånger om året. 

På företaget tittar man på en handfull nyckeltal som är viktigast när det kommer till vilka 
procedurer eller rutiner de har för att jämföra finansiella resultat, något de alla tre 
respondenterna är överens om. VD:n och ekonomichefen berättar att det är lite historik såsom 
likviditeten, debiteringsgrad och fakturering, förfrågningar som kommer in till företaget samt 
hur order- och anbudsstocken ser ut. De jämför hur mycket de har förväntat att få i utfall och 
hur mycket de egentligen ska utföra, vilket VD:n och ekonomichefen berättar visar på vad de 
har att förvänta sig med framtiden och hur framförhållningen ser ut. Detta följs upp månadsvis 
och jämförs mot budget och mot föregående år, där alla avdelningschefer får en månadsrapport. 
Dessutom visas en del nyckeltal i nyhetsbreven som kommer med lönespecifikationen till alla 
anställda. Här syns bland annat sjukfrånvaro, likviditet, budget och anbud. 
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Alla tre respondenterna berättar att försäljningsprognos finns. VD:n och ekonomichefen säger 
att själva försäljningsprognosen blir en typ av intäkt i budgeten och får justeras efter hand. Här 
visas vad de själva tror att de kan sälja, hur många timmar de kan sälja och intäkten per timme 
som de kan sälja. Resten av budgeten är en kostnadsbudget berättar VD:n. 

“I budgeten finns det också försäljningssiffror som vi får skruva på lite upp och ned beroende 
på hur det ser ut.” (Ekonomichef, personlig kommunikation, 20 mars 2018). 

När det kommer till procedurer och rutiner berättar alla tre att det finns olika nivåer för att 
godkänna investeringar. VD:n berättar att vid investeringar på avdelningsnivå är det 
avdelningschefen som är ansvarig, där de har ett visst belopp de får investera för. Annars går 
det vidare till VD:n som tar beslutet. Samma gäller för övriga investeringar, såsom projekt och 
anbud, där projektledaren får skicka upp till ett visst belopp och sedan får avdelningscheferna 
skriva på. När det når ett för högt belopp får VD:n skriva på och sist styrelsen tillsammans med 
VD:n vid väldigt höga belopp. Detta har att göra med att det inte ska vara lätt att skicka iväg 
stora anbud på kort tid, utan det är en process i sig. Ekonomichefen hävdar dock att det alltid 
är VD:n som attesterar och godkänner alla investeringar med tanke på att det är ett företag som 
inte investerar så mycket. Hen menar vidare att avdelningscheferna har en muntlig, öppen 
dialog med VD:n, och behöver VD:ns godkännande. 

VD:n och ekonomichefen säger att de gör lönsamhetsanalys där man gör projektanalys på 
enskilda stora kunder eller några mindre kunder ihop som utgör ett projekt. Om en mindre kund 
till exempel beställer ett blandarbyte hemma, samlar de allting som arbetsordrar i ett projekt. 
Här samlas då alla privatpersoner med blandarbyten och en lönsamhetsanalys görs på detta. 
Vissa byggföretag och fastighetsägare är större kunder, där görs det löpande jobb och sedan 
analys på projekten i fråga. Varje projekt har också sina lönsamhetsanalyser där de gör 
projektprognoser, vilket de sedan har med sig till kommande kalkyler. Alltså följer de antingen 
upp alla små som blir en total eller också ett enskilt stort. Personaladministratören litar på att 
VD:n och ekonomichefen har full insikt i detta, och menar att det inte är hens område. 

VD:n berättar att de inte gör några analyser vad det kostar att skaffa nya kunder och menar att 
det är samma sak som vad det kostar att behålla en kund. I nuläget har de i så fall många kunder 
att slå ut kostnaden på, vilket VD:n inte tycker lönar sig eftersom de har lång relationer med 
flertalet av dessa kunder. Ekonomichefen menar att de har analyser, att de försöker hålla sig 
ajour med marknaden och vara med i branschen. Hen menar att de pratar mycket om vad det 
finns för möjligheter och har god insikt i vilka som äger vilka fastigheter runt om i staden. 
Personaladministratören har ingen insikt i den här frågan, men har fullt förtroende för VD:n 
och litar på att hen har full kontroll och många idéer för framtiden.  

När det kommer till utvecklingsplan för företagets kundmarknad menar VD:n att det inte finns 
en sådan plan nedskrivet, utan det är mer naturligt att kunderna kommer till dem och att det 
bygger på en långvarig relation. Hen menar dock att det bevakar vilka aktörer som finns på 
marknaden, vilka hus som köps och säljs, och vart i Halmstad med omnejd de nya företagen 
etablerar sig. Detta görs endast verbalt, och det är fortfarande inte något som finns nedskrivet 
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och inget de söker aktivt på. Ekonomichefen är osäker på om de jobbar aktivt för en 
kundmarknad, men att de hade som mål att uppnå ett visst antal kunder föregående år. 
Personaladministratören å andra sidan, menar att det är säljaren på företaget som jobbar med 
den biten och som mest troligen jagar jobb hela tiden. Dock berättar hen att företaget är så pass 
etablerat på orten och marknaden att de inte behöver jaga jobben för att överleva. Vidare tror 
hen att konkurrensen är hård och prissättningar naturligtvis är väldigt viktigt om man ska vinna 
jobben. Hen tror att en viss procent kommer naturligt, medan man måste jaga resterande procent 
om man vill gå med vinst. 

4.1.6 Avslutande fråga 

När vi frågar om de har något att tillägga till de frågor vi berört, eller vill komplettera med något 
om den formella styrningen, säger både VD:n och ekonomichefen att de är nöjda. 
Personaladministratören säger att hen skulle kunna berätta hur mycket som helst. Hen berättar 
då för oss att det finns mycket att titta på när det kommer till motsatsen av den formella 
styrningen, den informella delen. Hen säger att det finns tydliga grupperingar i företaget, till 
exempel i fikarummet, där man sätter sig där man alltid har suttit. Hen tror att det beror på vad 
man jobbar med, då de som till exempel jobbar som ventilationsmontörer har jobbat i en annan 
byggnad förr i tiden, vilket kan ge en naturlig förklaring till varför de alltid sitter tillsammans 
och inte byter plats. De nyanställda som sedan kommer in på företaget får helt enkelt ta de 
platserna som är lediga. Dessutom menar hen att det kanske kan vara svårt att bryta mönstret. 
Däremot är personaladministratören mer öppen för att placera sig lite var som helst i 
fikarummet, just för att hen inte vill bli placerad i något “fack” och på grund av sin roll på 
företaget är det viktigt att hen cirkulerar. Hen säger dock att tjänstemännen ibland placerar sig 
bland montörerna för att de också har något speciellt att prata om, de sätter sig oftast där det 
finns ett ämne som tangerar. Vi får också det förklarat för oss att det finns en grupp kvinnor 
som oftast sitter tillsammans i fikarummet. Ibland kan männen ansluta, men kvinnorna sluter 
sällan upp med männen. Här tror personaladministratören att det mest sannolikt sitter något 
gammalt kvar i väggarna. Vi får också klart för oss att det nästan bara finns kvinnliga 
administratörer på företaget och de flesta på teknik- och projektsidan är män. 
Personaladministratören tror att detta kan bero på vart intresset finns på utbildningar idag, att 
tjejer kanske inte lockas av teknik eller projektledning/VVS och att det kan vara en gammal 
anda som sitter kvar i företaget. Hen vill tro att företaget anställer utifrån kompetens och inte 
att de försöker rekrytera mer tjejer bara för att få in fler tjejer på teknik- och projektsidan. Med 
detta sagt menar hen att det ska bli intressant med ett generationsskifte, när 40-talisterna går i 
pension och se om arbetskulturen ändras eller om det haft så hårt inflytande redan att det 
kvarstår. Vidare tycker hen dessutom att det ska bli intressant att se vad som händer med 
grupperingarna som finns på företaget. Hen avslutar med att säga att hen tror det kommer bli 
mycket förändring och att hen har full tilltro till VD:n. Med detta sagt är 
personaladministratören nöjd med sin intervju.  

“Jag tror att det kommer att bli stora förändringar och jag har full tilltro att XXX (VD:n) 
kommer att göra något bra utav det här.” (Personaladministratör, personlig kommunikation, 

5 april 2018). 
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4.2 Företag B 

4.2.1 Företagspresentation 

Företag B startades 1986 av svärföräldrarna till VD:n och är idag lite mer än 30 år gammalt. 
VD:n är gift med en av de två bröderna som sedan 2000 äger och driver företaget ihop med 
VD:n, och det är således andra generationen som för närvarande driver familjeföretaget. 
Företag B är inom restaurangbranschen och bedriver även specialiserad butikshandel med fisk 
och skaldjur (Retriever Bolagsinfo, 2018). Här följer den information som kommit fram genom 
de tre intervjuerna som gjorts med VD, IT-ansvarig och platschef på Företag B. 

4.2.2 Inledande frågor 

VD:n berättar kort att anledningen till att de har överlevt så pass länge är på grund av sitt goda 
rykte och att ryktet har spridit sig genom mun-mot-mun-metoden. Både VD:n och IT-ansvarig 
ser företaget som mest informellt, medan platschefen tycker det är en blandning mellan formellt 
och informellt. Anledningen till att VD:n tycker att det är övervägande informellt är för att det 
är ganska öppet, högt i tak som hen själv benämner det; hen berättar att de jobbar mer 
tillsammans med alla än att de i ledningsgruppen sitter på kontoret och bestämmer saker. 
Ledningsgruppen på Företag B består av de två ägarna, VD:n, platschefen, köksmästaren och 
restaurangchefen. IT-ansvarig berättar att hen tycker det är mer informellt just på grund av att 
det är ett familjeföretag och att det är närmare relationer. Hen berättar också att man får mer 
direktkontakt med ägarna när de har sitt kontor i samma byggnad som restaurangen och butiken, 
och har inga problem att prata med ägarna när deras feedback behövs. Hen nämner dock att det 
naturligtvis finns ett led från ledningen och ner till de anställda när information behöver nå ut, 
men det är fortfarande övervägande informellt i företaget som helhet. Platschefen håller inte 
riktigt med då hen anser att det är informellt i den mening att de inte är så toppstyrda även fast 
de har riktlinjer och rutiner. Hen berättar att de inte riktigt känns som någon hierarki utan mer 
som ett team. Även om den administrativa personalen har sina ansvarsområden, sitter de inte 
bara på ett kontor bakom en dator. Platschefen är ofta nere och jobbar i driften, och berättar att 
de andra i administrationen också gör det. 

När det kommer till arbetskulturen berättar VD:n att företaget inte drivs som många andra 
företag i branschen kan drivas. Hen berättar att många företag i hotell- och restaurangbranschen 
präglas av brist på ordning och reda och att det inte finns någon struktur i när man får sitt 
schema eller när lönen betalas ut. VD:n berättar att det hen tycker utmärker Företag B är att det 
drivs som ett vanligt företag, inte som det typiska hotell- och restaurangföretaget som precis 
blivit beskrivit. Hen tycker det är just det som utmärker Företag B från andra företag inom 
samma bransch, och med den struktur och ordning de har skapar de en trygg och behaglig 
arbetsmiljö. IT-ansvarig tycker inte det är några problem att prata med ägarna och till skillnad 
från andra företag är VD:n lättillgänglig och sitter inte bara i möten hela tiden. Hen tycker att 
det är mer nära och sammanbundet, vilket gör det lättare att prata. Hen tror att det även beror 
på att de inte har så många olika företag som håller de upptagna, utan ägarna och VD:n känns 
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mer närvarande. Platschefen utmärker det familjära som ett karaktärsdrag i företaget, där det är 
många i personalen som är återkommande när de varit ute och provat på andra arbetsplatser och 
andra branscher, just för att det är sådan god stämning mellan arbetskamrater och en god 
arbetsmiljö. Platschefen nämner att anledningen till att hen själv varit där i 13 år, är för att hen 
tycker det är roligt att gå till jobbet och upplever att företaget tar tillvara på personalen genom 
att vara väldigt måna om dem. Allt detta tycker hen är ett gott kvitto på en god arbetskultur, 
och berättar även att något som utmärker företaget är att hierarkin inte riktigt syns; ägarna sitter 
med och äter i personalmatsalen, det känns väldigt platt i organisationen och det är korta 
kommunikationssträckor mellan de flesta. 

“Alltså vi har ju våra riktlinjer men vi är inte så toppstyrda, vi har ingen sådan hierarki.” 
(Platschef, personlig kommunikation, 5 april 2018). 

4.2.3 Personalkontroll 

Alla tre respondenterna berättar att det finns en gedigen personalmanual som alla i företaget får 
när de blir anställda, som de måste läsa igenom och signera för att visa att de tagit del av 
informationen. I personalmanualen finns företagets värderingar, mål, policys, 
organisationsschema, serviceideal och uppförandekoder. Personalmanualen revideras 
regelbundet för att den ska vara uppdaterad, och organisationsschemat i manualen finns även 
uppsatt vid det fysiska schemat i restaurangen. IT-ansvarig berättar att det finns en generell 
personalmanual för alla, men även en mer befattningsspecifik beroende på vilken avdelning 
man arbetar på. Platschefen berättar att personalmanualen är något som det pratas väldigt aktivt 
om vid nyanställningar, och att all nödvändig information finns samlad i den. Hen berättar 
också att även om det finns manualer för specifika befattningar spelar det ingen roll egentligen, 
eftersom alla ska jobba mot samma mål med kunden i fokus och en skön atmosfär. 

Jobbansökningar internt är inget som riktigt finns standardiserat, då det oftast är återkommande 
säsongsarbetare inför sommaren och den kommunikationen sker genom telefonsamtal, sms 
eller mailkontakt. När de söker ny personal berättar platschefen att de oftast lägger ut annonser 
och att de vill ha in CV och personligt brev. Både VD:n och platschefen berättar att det handlar 
mycket om de mjuka värdena när de anställer eftersom de befinner sig i servicebranschen, och 
att man ska passa in i den goda stämningen som redan finns på arbetsplatsen. Det är det som är 
viktigt i det första skedet, och om det är en befattning med en större ansvarsposition tittar de 
även på andra saker som är relevanta. Företaget har inte någon nedskriven 
kompetensutvecklings- och rekryteringsplan, VD:n säger att företaget jobbar mer med var de 
är i nuläget. IT-ansvarig säger att det är något som fungerar mer genom verbal kommunikation 
och inget som finns nedskrivet, medan platschefen berättar att det är något man tittar på direkt 
vid varje anställning, att man ser möjligheter och potential hos varje individ.  

“Vi jobbar inte ‘vart är vi om 5 år, vart är vi om 10 år’, det är mer ‘go with the flow’.” (VD, 
personlig kommunikation, 5 april 2018) 
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Bakgrundskontroller görs enligt VD:n inte på säsongsanställda inför sommarperioden, dock 
görs det på mer långvariga anställningar. Bakgrundskontrollerna görs enligt VD:n och 
platschefen genom att kontakta referenser från tidigare arbetsplatser, men även genom sociala 
medier enligt VD:n. Platschefen berättar dock att hen inte tycker att sociala medier används 
som en rutin utan mer för hens egen del då hen tycker det är roligt att få ett ansikte på den 
person man ska träffa. När vi pratar vidare om personalen och frågar om det finns något 
orienteringsprogram refererar alla tre respondenterna till personalmanualen som nyanställda får 
vid anställning. Både IT-ansvarig och platschefen berättar att manualen innehåller all den 
praktiska information kring företaget, och när man väl är på plats får man utbildning på 
respektive avdelning man ska arbeta på; när man jobbar aktivt i det lär man sig mycket under 
tidens gång. IT-ansvarig nämner dock att det inte finns någon speciell checklista att följa under 
en introduktionsutbildning, utan det enda dokumenterade som finns är personalmanualen som 
måste signeras att den är läst. 

Arbetsbeskrivningar finns allmänt för varje avdelning, men IT-ansvarig är osäker på om det 
finns mer specificerade beskrivningar på individnivå. Platschefen berättar att för de flesta i 
driften finns en generell arbetsbeskrivning med de ”mest förekommande arbetsuppgifterna” 
som framgår i anställningsavtalet. För de med en ansvarsposition eller någon typ av ledarskap 
finns individuella arbetsbeskrivningar. Hen berättar att det dock är väldigt mycket muntlig 
dialog kring arbetsuppgifter, men hänvisar tillbaka till personalmanualen där det framgår hur 
man ska vara och hur man ska bete sig. 

Platschefen berättar att det finns flexibilitet i att rotera i arbetsuppgifter, speciellt i servicedelen 
där man är ute och serverar kunder. Där finns det många olika stationer och avdelningar man 
kan vara på. Det finns även rotation i köket, dock något färre stationer, endast 2–3 stycken. 
Dessutom finns det specificerat för varje station vad som ska göras där, och platschefen menar 
att de är väldigt organiserade när det kommer till detta. IT-ansvarig håller inte riktigt med, då 
hen menar att det inte finns något nedskrivet att man ska rotera i arbetsuppgifterna, hen menar 
att det kommer sig mer naturligt och självgående, men att den dokumentation som finns är vad 
som ska göras varje dag. VD:n anser inte heller att de har något rotationsprogram i den mening 
att man måste vara på många olika stationer om man inte tycker att något är lika roligt som 
något annat. Hen menar på att de jobbar väldigt mycket med att se personen och vad hen gillar, 
och inte att de anställda ska behöva vara på en station eller avdelning bara för att. Dock nämner 
VD:n att det finns vissa som gillar variationen och då försöker man tillgodose det så bra som 
möjligt. Alla tre respondenterna är dock eniga om att på den administrativa sidan, på kontoret, 
finns inte alls den typen av flexibilitet då man sköter sitt ansvarsområde och att de är mer 
specialiserade på sitt område; exempelvis har inte vem som helst specifik kunskap om 
bokföring eller IT-frågor. VD:n berättar dock att administrationen i form av restaurangchefen 
och köksmästaren, som har hand om bland annat beställningar och bokningar, har andra i 
personalen som kan deras uppgifter också. Detta görs för att man ska vara flexibel om någon 
blir sjuk eller vill vara ledig, så att det inte bara är en person som kan utföra just de 
arbetsuppgifter som krävs för dagen. Hen menar att de inte kan stänga restaurangen för att det 
finns arbetsuppgifter som endast en person i hela personalen kan utföra.  
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De anställda får tillgång till utbildningar både internt och externt enligt alla tre respondenterna. 
Vissa utbildningar är det krav på att genomföra så som brandutbildning och hjärt- och 
lungräddning, samt vissa utbildningar inom Miljö och Hälsa som Livsmedelsverket kräver. 
Andra utbildningar kan ges till individer som intresserar sig för saker, som exempelvis 
ledarskapsutbildningar till de i personalen med lite mer ansvar eller om det är någon som är 
intresserad av bakning. Både VD:n och platschefen refererar tillbaka till det här med att ta 
tillvara på personalen, och menar att det utvecklar både individen i sig och företaget som helhet 
att skicka iväg personer på olika utbildningar. De har även kollektiva utbildningar och projekt 
ibland. Dock ges inget av detta som incitament eller belöning till en specifik individ enligt 
VD:n, men platschefen tänker lite annorlunda då hen säger att man kan uppmärksamma 
personer som visar framfötterna genom att erbjuda denne en plats till någon utbildning som 
exempelvis en leverantör tillhandahåller. IT-ansvarig berättar även att det sker en typ av mindre 
utbildningar internt under vissa möten där man går igenom saker som behöver förbättras eller 
förändras, och hur detta ska genomföras. 

“Ingen kan ju säga ‘ja men jag har inte sett det’ eller ‘jag har inte fått det’.” (VD, personlig 
kommunikation, 5 april 2018) 

Företaget har inga individuella incitamentsprogram, det är löner enligt avtal och vad de har 
kommit överens om. Nedskrivna strategiska milstolpar verkar inte finnas i särskilt stor 
utsträckning. IT-ansvarig nämner inga milstolpar, men berättar att de har en arbetsmiljöpolicy 
som de arbetar utefter. VD:n berättar att de har fyra ledord som de jobbar utifrån, och under 
dessa fyra finns det en mer detaljerad förklaring vad varje ledord står för. Enkäter för 
arbetsmiljön är inget som finns då alla tre respondenterna refererar till medarbetarsamtal som 
varje anställd har med platschefen varje år. Platschefen berättar att hen har ett formulär som 
hen följer under alla samtal, och att en av punkterna som tas upp är just arbetsmiljön. Samma 
gäller för missnöje och klagomål; där finns det inte heller några blanketter som fylls i utan det 
sker istället verbalt. VD:n berättar att de är ganska öppna i just den kommunikationen, små ting 
som inte fungerar i vardagen på arbetsplatsen kommer ofta upp till närmsta chef som tar det 
vidare till fredagsmötena. Medarbetarsamtalen är mer djupgående där större problem kan tas 
upp när man sitter och pratar mer privat, om det är något som någon anställd kanske inte vill ta 
direkt med hela gruppen. 

IT-ansvarig nämner än en gång att det är den verbala kommunikationen som är nyckel i 
företaget. Platschefen berättar att när man är nere och arbetar i driften där majoriteten av de 
anställda arbetar känner man väldigt snabbt av tendenser till vad som skulle kunna blossa upp 
och bli ett problem. Hen berättar även att de är väldigt duktiga på att snabbt släcka bränder om 
det är något som ligger och pyr, och sätter sig då ner och pratar med personen i fråga. Det 
handlar om att vara proaktiv så att det inte blir större och mer allvarligt än vad som är 
nödvändigt. Hen berättar också att även om man inte kan se allt själv, finns det ansvariga för 
varje avdelning som är hens ögon och öron. 
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4.2.4 Handlingskontroll 

Förslag och förbättringsmöjligheter är också någonting som kommer fram genom verbal 
kommunikation. VD:n berättar att det är mycket som diskuteras fram och tillbaka på 
fredagsmötena med ledningsgruppen. Hen berättar även att de har lappar uppsatta i 
personalutrymmen där personalen får skriva upp feedback, både ris och ros, från såväl kunder 
som från dem själva. Om det inte kommer upp i någon av de här forumen kan det även komma 
upp på medarbetarsamtalen. Även IT-ansvarig och platschefen nämner lapparna för personalen 
samt att dialog aktivt förs om det är något som behövs förbättras eller andra förslag.  

“Där kan vi skriva ner både från kunder, såsom feedback, eller från våra egna anställda. Det 
handlar mycket om vad vi tycker, hur det ska fungera och vad vi vill ändra på och så vidare.” 

(IT-ansvarig, personlig kommunikation, 5 april 2018). 

Handlingsplaner finns enligt VD:n och IT-ansvarig inte till allt, även om de är väldigt 
organiserade i allt arbete som görs. VD:n nämner att det är svårt att ha handlingsplaner för 
sällsynta saker, men det finns nedskrivna rutiner för allt regelbundet som görs och hur det ska 
utföras. Både VD:n och platschefen berättar att det finns handlingsplaner för säkerhetsrutiner 
så som rutiner om brand utbryter, om strömmen går eller liknande. Platschefen nämner även att 
det finns rutiner för öppning och låsning samt kassahantering. 

Nedskrivna och dokumenterade prestationsutvärderingar är ingenting som företaget har, utan 
det är ytterligare en sak som kan komma att diskuteras på medarbetarsamtalen. VD:n berättar 
att de jobbar mer med de mjuka värdena som inte är så kvantifierbara, speciellt kundnöjdheten, 
vilket tas upp för diskussion på de olika mötena som hålls. Hen berättar även att det är på det 
sättet de gör nästan all sin marknadsföring, och att det är på så sätt de som företag har vuxit och 
blivit stora; nöjda kunder tar med sig sina bekanta eller rekommenderar det till dem. De lägger 
väldigt stor vikt vid just kundnöjdhet; VD:n menar inte att ekonomiska siffror är oviktiga, men 
de är inte lika viktiga som att gästerna är nöjda. Platschefen säger att under medarbetarsamtalen 
pratas det bland annat lite om vad man jobbar med, hur det fungerar med arbetsuppgifterna och 
hur det fungerar i gruppen. Hur man presterar som individ är dock inget som skrivs ner. 

VD:n och IT-ansvarig säger att skriftliga prestationsmål för chefer är ingenting som finns, 
medan platschefen nämner arbetsbeskrivningen som en typ av prestationsmål, eftersom 
arbetsbeskrivningen innefattar vilka krav som ställs och hur företaget ska skötas. Arbetsmiljön 
är också av relevans eftersom det står i personalmanualen hur man ska bete sig. Sköts inte detta 
uppnår man heller inte sina mål. Enligt platschefen blir man då inte särskilt långvarig på 
företaget, eftersom de tittar mycket på gruppdynamiken och att de anställda tycker det är roligt 
att gå till jobbet. 
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4.2.5 Resultatkontroll 

Alla tre respondenterna är överens om att det inte finns någon typ av prestationsbaserad lön, 
varken på individ- eller gruppnivå. VD:n och platschefen berättar att det finns en 
kassaflödesprognos, även om ingen av dem arbetar med den hela tiden. Alla tre respondenterna 
säger att det finns en budget för den närmaste tidsperioden, och platschefen har en viss 
årsbudget som främst är för lönerna och för att kunna planera schemana. Platschefen berättar 
att budgeten även är indelad i delar så som för köket och butiken, men att det är helheten som 
är viktigast i slutändan. 

Budgeten jämförs mot utfallen hela tiden, just för att se att inte exempelvis kostnaderna eller 
resultaten rinner iväg år fel håll. Jämförelsen mellan budget och faktiskt utfall är något som 
ledningsgruppen och de ansvariga som är med på fredagsmötena får ta del av, men inte något 
som alla anställda tar del av varje vecka. IT-ansvarig berättar att jämförelsen tas upp verbalt på 
fredagsmötena, och att de kan jämföra med föregående år och hur siffrorna såg ut då. 
Platschefen berättar att de nyckeltal som får mest fokus är personalprocenten och försäljning 
per arbetad timme, för att se om man ligger i fas eller om det är bättre eller sämre än normalt. 
Dock nämner hen att det är svårt att se månad för månad utifrån en årsbudget just på grund av 
att de är så säsongsberoende, och att det kan vara oroväckande att titta på siffror i februari om 
man hänger med jämfört med budget eller inte. När man sedan kollar efter sommaren kan det 
se betydligt bättre ut. Hen nämner också att de inte riktigt jobbar med siffror, grafer och 
nyckeltal, utan de pratar med varandra om att hålla nere kostnaderna. 

“Det kan vara jättestressande att titta på siffror i januari, februari här, för då mår man lite 
illa och tänker att ’det här går aldrig’. Men sen kommer juli månad och allt lättar liksom.” 

(Platschef, personlig kommunikation, 5 april 2018). 

VD:n berättar att det finns en försäljningsprognos och att den ser ganska jämn ut. Även om det 
är väldiga säsongsskillnader är det sällan de har beräknat fel. Hen berättar även att det 
underlättar schemaläggningen mycket, och att man nästan kan säga hur mycket försäljningen 
kommer ge per dag genom att titta ut genom fönstret och se vad det är för väder. När vi sedan 
pratar om investeringar säger alla tre respondenterna att det inte finns några rutiner för att 
godkänna investeringar. VD:n berättar att ansvariga i exempelvis köket har mandat att köpa in 
förbrukningsinventarie så som porslin och allt annat som behövs. Om de däremot behöver köpa 
in en ny ugn för 300 000 kr blir ledningsgruppen inblandade, men det finns inga skriftliga 
rutiner på något utan det är återigen verbal kommunikation som gäller. 

Lönsamhetsanalys görs enligt VD:n och platschefen väldigt noga på produktnivå, men inte på 
kundnivå. På produktnivå är det väldigt detaljerat och de vet precis vilken marginal vilken 
produkt har. VD:n berättar att lönsamhetsanalys inte görs på kundnivå eftersom de tycker om 
att jobba med sådant som är roligt, och inte bara det som drar in mest pengar. Hen berättar att 
de har en konferensdel i den gamla restaurangbyggnaden, och att hålla konferenser inte är 
särskilt lönsamt, men det är något som de tycker är roligt att kunna erbjuda ändå. Det görs inte 
heller några analyser vad det kostar att skaffa nya kunder, dock tillägger platschefen att det 
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egentligen inte kostar så mycket att skaffa nya kunder i hennes ögon eftersom företaget har haft 
tillväxt och utveckling genom mun-mot-mun-metoden. Hen fortsätter med att annonsering och 
reklam aldrig riktigt varit deras grej, utan de har istället fått folk att snacka om dem som företag 
vilket gjort att kundtillströmningen har ökat. Hen nämner även att om de har gjort rekryteringen 
rätt och de anställda gör det de är anställda att göra, vinner de nöjda kunder på köpet, vilket gör 
att hen inte tycker det kostar dem något extra. 

“Det är därför vi är där vi är idag, för att nöjda kunder som går härifrån berättar ju det för 
andra och det sprider sig.” (Platschef, personlig kommunikation, 5 april 2018). 

Alla tre respondenterna berättar att det inte finns någon utarbetad utvecklingsplan för 
kundmarknaden. VD:n berättar att de anställde en marknadskommunikatör då de märker att 
sociala medier blir allt större och viktigare. Hen berättar även att det diskuteras på möten hur 
man kan få dit nya kunder, men det finns inte som en nedskriven plan. IT-ansvarig håller med 
och berättar att det inte finns några konkreta mål de utgår ifrån, utan det är lite annonser då och 
då, men inget specifikt. Platschefen berättar att det ständiga målet är självklart att utöka 
kundkretsen, men att de inte har hittat det optimala sättet på hur det ska göras än. Hen nämner 
också att detta är något som diskuteras på fredagsmötena, men att det inte finns någon skriftlig 
plan. 

4.2.6 Avslutande fråga 

Avslutningsvis frågade vi om det var något vi inte berört som de önskade tillägga, men det var 
ingen av respondenterna som kände att det behövdes utan de var nöjda med sina intervjuer.  
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5 Analys 
5.1 Inledning 

Nu tar vi steget in i analysen och tolkningen av vår data. Inledningsvis följer en tabell vad 
respektive respondent har svarat under sin intervju, för en mer överskådlig bild och en lättare 
förståelse. Analysen följer samma uppbyggnad som den teoretiska referensramens grundpelare 
PAR-ramverket, och har stöttats upp med övriga delar i referensramen. I huvudsak följer 
analysen av vår empiriska data samma struktur som studiens intervjuguide; dock är vissa frågor 
som inte ligger i följd ihopkopplade med varandra för ett mer naturligt flöde i texten. Här tas 
även upp information som inte motsvaras av någon fråga i intervjuguiden, eller som är svar på 
någon följdfråga som ställts och som vi anser är av relevans för analys. I den empiriska analysen 
har även kopplingar till den teoretiska referensramen och tidigare studier gjorts. Efter att 
respektive huvudgrupp i PAR-ramverket är analyserad kommer ett avsnitt om interaktionen 
mellan de tre huvudgrupperna. Slutligen har en helhetstolkning gjorts, där respondenternas svar 
har kopplats samman med teorimodell i Figur 2.1 och analysen avslutas med en tabell där vi 
positionerar in företagen utifrån deras egenskaper.  

  Företag A Företag B 
Generation 4:e 2:a 
Antal ägare 1 2 
Respondent VD Ekonomichef Personaladm. VD IT-ansvarig Platschef 

Upplevd styrning Formellt Formellt Formellt Informellt Informellt Blandning 
Arbetskultur Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

1 X X X X X X 
2 X X X X X X 
3       X X X 
4   X X X X X 
5 X X X       
6 X X X X X X 
7 X X X X X X 
8       X X X 
9           X 

10 X X X X X X 
11             
12 X X X X X X 
13             
14 X X X       
15             
16 X X X       
17       X X X 
18 X X X X X  X 
19 X X X       
20 X X X       
21 X X X       
22 X X X X N/A X 
23 X X X X X X 
24 X X X X N/A X 
25 X X X X N/A X 
26 X X X       
27 X X N/A X N/A X 
28   X N/A       
29   X X       

Avslutande fråga Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Figur 5.1. Respondenternas svar, författarnas egna illustration.  
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5.2 Inledande frågor 

I Företag A beskriver alla tre respondenterna styrningen överlag som formell, men som en platt 
organisation med korta beslutsvägar. I Företag B upplever VD:n och IT-ansvarig styrningen 
överlag informell medan platschefen upplever det som en blandning mellan formell och 
informell, men att det inte finns någon hierarki och kommunikationsvägarna är korta. Dock 
indikerar respondenternas svar att styrningen överlag är formell i båda företagen.  

Arbetskulturen beskrivs i Företag A som gammal, vilket till viss del beror på företagets ålder 
och att kulturen sitter i väggarna. Det beror även på att den nuvarande ägaren, som satt som VD 
innan hans son tog över den posten, satt länge som VD vilket är något de tror påverka den 
arbetskultur som finns idag. Företaget upplevs mer öppna för förändring nu med sonen som 
VD. Arbetskulturen i Företag B beskrivs enligt VD:n som att det drivs som ett riktigt företag 
och inte som det typiska hotell/restaurang-företaget, och av IT-ansvarig och platschefen som 
ett familjärt företag.  

5.3 Personalkontroll 

Första huvudgruppen i PAR-ramverket är personalkontroll. En av de tre grundläggande syftena 
med personalkontroll är att klargöra förväntningar på den anställde så att denne kan förstå vad 
det är företaget kräver (Merchant & Van der Stede, 2017) och detta kan kopplas samman med 
att båda företagen har dokument där de sammanställer bolagets värderingar och hur de ska 
jobba för att uppnå mål. Kulturell kontroll används för att säkerhetsställa att anställdas 
personliga normer och värderingar är i linje med företagets (Davila, 2005; Merchant & Van der 
Stede, 2017), vilket VD:n på Företag A anser är av betydande roll. Den enkla arbetskulturen 
som råder är lättförståelig och självklar för alla anställda, vilket hen menar kan bero på att det 
är ett familjeföretag och skiljer sig från företag som inte är det. För att säkerställa att anställdas 
personliga normer och värderingar överensstämmer med företagets, har Företag B en 
personalmanual som används väldigt flitigt där bland annat företagets värderingar, mål, policys 
och uppförandekoder finns. Personalmanualen är något som varje nyanställd måste signera och 
förhålla sig till. 

Det finns dokumenterat hur de olika delarna i företagen hänger ihop i form av 
organisationsschemana. Detta kan tänkas vara implementerat eftersom att båda företagen är 
medelstora och komplexiteten sannolikt ökat under deras år som verksamma, eftersom att den 
organisatoriska strukturen ofta blir mer komplex i takt med att företag växer (Moores & Yuen, 
2001). När det kommer till uppförandekoder, som företag ofta skapar genom sina kulturer och 
allmänna regler att förhålla sig till (Hill & Rapp, 2014), skiljer det sig åt mellan företagen. 
Företag A menar att de inte har det, men att anställda inte får bete sig hur som helst, och Företag 
B berättar att det finns dokumenterat i personalmanualen. Detta hjälper anställda att förstå vilka 
beteenden som förväntas av dem (Merchant & Van der Stede, 2017). 
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Frågan angående hur jobbansökningar hanteras internt och externt fanns en likhet mellan 
företagen då majoritet av respondenterna berättade att det finns en rutin. Den enda respondenten 
som nekade att det fanns dokument för jobbansökningar i Företag A var VD:n, medan de andra 
två respondenterna berättade att man utgår från gamla annonser och de förnyas med tiden. I 
Företag B var alla respondenter överens om att det inte finns något standardiserat dokument för 
jobbansökningar internt, men det finns för externa ansökningar. Detta kan kopplas till Yukl 
(2012) som menar att den primära fokusen ligger på att matcha de sökande kandidaternas 
kompetenser med de jobbkraven som den specifika tjänsten kräver. I Företag A är det 
certifierade montöryrken, vilket innebär att de kan matcha kompetenserna hos de sökande 
utefter jobbkraven. I Företag B är det dock lite annorlunda eftersom man exempelvis som 
servitör i restaurangen inte behöver någon speciell arbetserfarenhet, och de behöver därför inte 
heller matcha några jobbkrav. Det enda som krävs är en serviceinriktad inställning.    

Yukl (2012) kan också kopplas till hur företagen svarade när det kommer till 
kompetensutveckling- och rekryteringsplan. Företag A jobbar väldigt mycket med att hitta 
kompetenta medarbetare, inte bara för att ersätta tidigare anställda, utan för att försöka få den 
kompetens som de tror att organisationen kan behöva i framtiden; vad som är bäst för kunden 
och marknaden. Att jobba mer i nuet är något Företag B gör, de strävar inte efter vad som 
behövs om 5–10 år och därför finns heller ingen plan för detta. Här är det mer den verbala 
kommunikationen som är i fokus, samt att se möjligheter och potential hos varje individ.  

Indermun och Karodia (2013) poängterar att personalen är så pass avgörande då de kan hjälpa 
eller stjälpa företagets rykte och framgång och som redan nämnt är båda företagen angelägna 
om vilka de anställer. Därför är det inte onaturligt att det finns en likhet i att de båda gör 
bakgrundskontroller via referenser vid nyanställning. Dock finns ett undantag för 
säsongsarbetare på Företag B, där det inte görs några bakgrundskontroller alls. Merchant & 
Van der Stede (2017) menar att tidigare referenser för rekrytering av anställda görs för att 
försäkra sig om rättvis, innehållsrik och solidarisk rekryteringsprocess, vilket alltså är 
gemensamt för båda företagen. Dessutom använder sig båda företagen utav sociala medier, men 
inte som rutin utan endast i ren nyfikenhet. Att använda sig utav sociala medier menar Merchant 
& Van der Stede (2017) att det dels kan vara positivt då det kan påverka rekryteringsprocessen 
i form av tidigare historik och en matchande personlighet till företagets kultur, men också att 
negativ information kan ge avslag för anställning.  

Arbetsbeskrivningar kan vara ett sätt att klargöra förväntningar på den anställde så att denne 
kan förstå vad det är företaget kräver av individen (Merchant & Van der Stede, 2017) och detta 
är en annan gemensam nämnare för företagen. På Företag A har de flesta tjänsterna 
arbetsbeskrivningar, både på individ- och gruppnivå enligt två av respondenterna. Dock menar 
VD:n att det finns på alla tjänster, exakt vem som gör vad och vem man ska vända sig till. Enligt 
de andra två finns det inte arbetsbeskrivningar på de mer omfattande tjänsterna som har en 
större ansvarsposition. Anställda med mer omfattande ansvar kan tänkas engagera sig i 
självövervakning, och kontrollerar samt motiverar sig själva (Merchant & Van der Stede, 2017). 
På Företag B är det generella svaret att det finns för de mer omfattande tjänsterna, vilket är 
tvärtom gentemot Företag A. De som jobbar i driften har istället en generell arbetsbeskrivning 
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och platschefen säger att det är mycket muntlig dialog kring arbetsuppgifter samt att 
personalmanualen beskriver hur man ska vara och bete sig.  

Enligt Davila (2005) säkerställer en formell personalkontroll att nya medarbetare får en optimal 
introduktion till företagets kultur, istället för att förlita sig på att detta sker genom informella 
processer. Detta görs i sin tur i samband med att nuvarande anställda påminns då och då om 
organisationens värderingar för att säkerställa att de fortfarande efterlevs (Davila, 2005). En 
parallell kan dras till orienteringsprogram för anställda, vilken finns hos Företag B i 
personalmanualen, som återigen är av vikt; dessutom får de nyanställda utbildning på respektive 
avdelning de ska jobba på. Företag A å andra sidan, har inget orienteringsprogram för 
nyanställda. Däremot finns checklistor som behöver fyllas ut vid nyanställning och VD:n menar 
också att det beror lite på tjänst; rörmontörer måste ha certifikat och ventilationsmontörer måste 
ha yrkeserfarenhet. I Företag A finns det en personalhandbok enligt personaladministratören, 
vilken inte används och är inaktuell, och kan därför inte heller ses som en formalisering.  

En annan övervägande likhet mellan företagen är jobbrotationsprogam. I Företag A berättar alla 
tre respondenter att det inte finns någon vidare flexibilitet eller rotation kring arbetsuppgifter 
mer än att projekten kan variera. I Företag B instämmer VD:n och IT-ansvarig med varandra 
och säger att det inte finns nedskrivet någonstans att man ska rotera i arbetsuppgifterna då det 
faller sig mer naturligt under arbetets gång för att få ut ett så bra arbete som möjligt. Företagen 
kan därmed anses ägna mycket tid och stor insats för urval och placering av anställda för att få 
ut ett så bra arbete från dem som möjligt. Erfarenhet, personlighet och social kompetens är 
några aspekter som är relevanta för att uppnå detta (Merchant & Van der Stede, 2017). Dock 
påpekar platschefen på Företag B att det finns en rotation i arbetsuppgifterna då man roterar 
mellan olika stationer under dagen i exempelvis servisen. Platschefens svar talar därför emot 
vad Merchant & Van der Stede (2017) menar på.  

Merchant & Van der Stede (2017) menar också att arbetsutbildning är en annan väg för att öka 
sannolikheten att anställda gör ett bra jobb och använder formella arbetsutbildningar för att 
förbättra kompetensen hos sin personal. För båda företagen finns det utbildningar både internt 
och externt, där det finns lagkrav på vissa utbildningar att de måste genomföras. 
Respondenterna på Företag A nämner utbildningskrav som finns på vissa arbetsplatser för att 
kunna få vistas där, bland annat liftutbildning. Detta kan vidare kopplas till vad Merchant & 
Van der Stede (2017) skriver, då arbetsutbildningar kan ge en positiv motivationseffekt genom 
att de anställda kan känna sig mer professionella och oftast mer intresserade av att uträtta 
arbetsuppgifter på ett bra sätt om de har bättre förståelse för det. VD:n på Företag A säger att 
det inte ges som incitament, medan ekonomichefen och personaladministratören menar att det 
ibland kan hända på grund av att man behöver hålla sig ajour med marknaden samt om någon 
ska växa och utvecklas inom företaget. Respondenterna på Företag B nämner utbildningar som 
brandutbildning och hjärt- och lungräddning samt en del från Miljö och Hälsa som 
Livsmedelsverket kräver. Övriga utbildningar kan ges till de individer som är intresserade av 
att utvecklas och som de själva ser potential i och som gynnar företaget. Här menar VD:n att 
de inte ger utbildningar som incitament eller belöning, medan platschefen menar att det ibland 
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kan ges utbildning till någon som visar framfötterna på arbetsplatsen. Detta kan leda till att 
motivationen ökar då den anställde kan vara med och påverka beslut (Yukl, 2012).  

Att ha regelbundna möten för alla anställda på företaget finns varken på Företag A eller Företag 
B, utan detta sker 1–2 gånger per år, bland annat vid julavslutning. Anledningen till detta är för 
att på Företag A har man många anställda som arbetar ute på olika projekt och inte är inne på 
kontoret särskilt mycket. På Företag B finns väldigt många säsongsarbetare som inte arbetar 
mycket under andra delar av året, däremot har företaget morgonmöten med de som arbetar för 
dagen och fredagsmöten där ledningsgruppen och alla ansvariga per avdelning är med. Detta 
kan kopplas till Yukl (2012) som menar att det är en förutsättning för anställda att ha tillgång 
till de rätta resurserna för att de ska kunna ha frihet under ansvar och utvecklas på sitt arbete. 
Dessutom menar Merchant & Van der Stede (2017) också att det är viktigt att anställda har 
tillgång till rätt information, utrustning och support för att göra ett bra jobb. För att ta del av all 
information har därför Företag A ett nyhetsbrev som innefattar all väsentlig information och 
regelbunden intern korrespondens. I Företag B berättar respondenterna att de använder sig av 
ett löneprogram som har en tillhörande app där all väsentlig information samt 
personalmanualen finns. Enligt VD:n och platschefen är det ett sätt att se till så att alla har 
tillgång till informationen och inte kan neka att de missat något när det finns lättillgängligt. 
Detta är något som kan kopplas till att kommunikation har en viktig betydelse för 
informationsflödet mellan anställda för att effektiva handlingar och beslut skall kunna tas 
(Merchant & Van der Stede, 2017).  

Varken Företag A eller Företag B har några individuella incitamentsprogram enligt alla 
respondenter, utan båda företagen har endast löner enligt avtal eller vad var och en har 
förhandlat fram. Därför finns heller inga gruppbelöningar i form av vinstutdelningar. Dessa 
incitament finns till för att kunna uppmuntra grupparbete, lära sig av andra anställda och sätta 
jämna krav på individuella anställda att utveckla ett bra jobb i grupp (Merchant & Van der 
Stede, 2017), men detta är inget som någon av företagen använder sig av.  

Företag B verkar inte ha särskilt stor utsträckning av nedskrivna strategiska milstolpar, men 
arbetar mycket utifrån sin arbetsmiljöpolicy och sina fyra ledord. Företag A, å andra sidan, 
använder sig utav miljömål, att ha hög kundnöjdhet och strävar efter att få friskare anställda 
gentemot föregående år som sina strategiska milstolpar. Att lägga mer tid på att ta strategiska 
beslut och lägga större vikt vid de icke-finansiella målen är något familjeföretag ofta gör enligt 
Senftlechner & Hiebl (2015) och Hiebl et al. (2013). Dessutom menar dessa studier på att det 
även anses vara viktigare för familjeföretag att skydda sitt rykte och företagsnamn än att 
fokusera på finansiella framgångar för att de strävar efter att drivas vidare av nästkommande 
generationer, till skillnad från icke-familjeföretag.  

Som anställd på Företag A eller Företag B kan man inte fylla i några missnöje- och 
klagomålsblanketter. På Företag A har man under hösten 2017 haft en medarbetarundersökning 
som ska följas upp i framtiden för att anställda ska ha en möjlighet att tycka till. Förutom 
medarbetarundersökningen menar VD:n att det till största del handlar om att ha en muntlig 
kommunikation, att ha högt i tak, vilket kan ha varit en skillnad gentemot förr då det rådde en 
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mer strikt arbetskultur på företaget. VD:n för Företag B menar att de vardagliga situationerna 
som inte fungerar på arbetsplatsen oftast kommer upp till närmsta chef och som sedan tar det 
vidare, men förespråkar i huvudsak öppen kommunikation. Detta är en del av kulturerna på 
företagen som bland annat har uppstått genom attityder och beteenden (Merchant & Van der 
Stede, 2017). Att ha en stark kultur kan få anställda att jobba bra tillsammans, mot samma mål 
och skapa en stark sammanhållning (Merchant & Van der Stede, 2017), vilket kan påverka 
arbetsmiljön som råder och som gärna följs upp genom att föra en öppen dialog med de anställda 
på båda företagen. Företag B har inga enkäter för att få fram hur anställda upplever 
arbetsmiljön, medan Företag A haft medarbetarundersökningen.  

I Företag A är majoriteten av de anställda, bland annat rör- och ventilationsmontörerna, ute och 
arbetar i olika projekt och har inte någon fast punkt i företagets lokaler i sitt dagliga arbete. 
Detta kan innebära att många av dessa anställda engagerar sig i självövervakning, något som vi 
tidigare nämnt att även anställda med en ansvarsposition kan tänkas engagera sig i. 
Självövervakning kan också tänkas ge en ansvarskänsla att göra vad som är rätt för deras egna 
samvete, vilket i sin tur kan leda till positiva känslor av självrespekt och tillfredsställelse när de 
utför ett bra jobb (Merchant & Van der Stede, 2017).  

Enligt Merchant & Van der Stede (2017) kan kulturer inom företag ofta bli detsamma över tid, 
trots att mål och strategier kan förändra tillståndet i företaget. Dessutom menar de att en stark 
kultur kan ge företagen fördel på så sätt att de anställda jobbar bra tillsammans, mot samma 
mål och skapar stark sammanhållning. Dock kan det även ha sina nackdelar då stark kultur kan 
leda till lägre effektivitet genom att förhindra förändring. Yukl (2012) menar att detta också 
kan ske om kulturen inte är förenlig med företagets mål och strategier, något som 
ekonomichefen på Företag A håller med om. Hen menar att det är en viss trygghet på företaget, 
att man är rädd för förändring och lätt blir orolig. Dessutom tycker personaladministratören att 
det är trögrörligt på företaget då hen menar att det dels kan bero på en hög medelålder och 
arbetsrutiner som de är vana vid. En gammal anda sitter i där den formella styrningen har 
påverkat företaget, och de anställda är vana vid att beslut tas över huvudet på dem. Detta kan 
kopplas till Senftlechner & Hiebl (2015) som menar på att värderingar och kulturer är en del av 
den informella styrningen som gör att ägare och ledare många gånger sätter sin prägel på 
företaget. Dock verkar det som att de båda respondenterna märker skillnad sedan den nya VD:n 
blev tillsatt, då de tror att en ny generation kan påverka. 

5.4 Handlingskontroll 

När det kommer till forum för anställda att lyfta förslag och förbättringsmöjligheter, finns det 
inte på Företag A; här är det återigen öppen kommunikation som är A och O. På Företag B har 
man satt upp lappar i personalutrymmena där anställda kan fylla i både förslag och 
förbättringsmöjligheter från dem själva, men även från kunderna. Detta är en typ av 
dokumenterad kontroll för att se vad som fungerar bäst och kan plockas fram vid ett senare 
skede (Davila, 2005; Merchant & Van der Stede, 2017). Återigen poängteras det på Företag B 
att öppen kommunikation är en viktig faktor, och mycket kommer även fram på de olika mötena 
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och medarbetarsamtalen de har. När det kommer till nedskrivna prestationsutvärderingar finns 
det ingen standardiserad mall i Företag B, vilket finns i Företag A. Medarbetarsamtalen är något 
som båda företagen har, dock är samtalen mer regelbundna på Företag B än på Företag A. 

Förhandsgranskning involverar granskning av handlingsplanen, som innebär att företaget 
granskas på flera olika plan och granskarna kan välja att antingen godkänna eller neka olika 
handlingsplaner (Merchant & Van der Stede, 2017). Handlingsplaner är något som finns 
dokumenterat på båda företagen, dock verkar det vara delade meningar i om de finns till allt 
eller om det bara finns i viss mån. Det finns även en osäkerhet om de används i särskilt stor 
utsträckning eller om de finns bara för att. Det som alla respondenter i båda företagen dock är 
eniga om, är att det finns handlingsplaner för olika säkerhetsrutiner. 

I Företag A säger alla tre respondenterna att det finns skriftliga prestationsmål för chefer, något 
som Företag B inte har. I Företag B säger VD:n och IT-ansvarig att skriftliga prestationsmål 
inte finns, medan platschefen nämner arbetsbeskrivningen som en typ av prestationsmål 
eftersom den innefattar vilka krav som ställs på den anställde i fråga.  

5.5 Resultatkontroll 

Majoriteten av frågorna kring resultatkontroll påvisar likheter mellan de båda företagen. 
Resultatkontroll är mekanismer som påverkar anställda genom att mäta resultat och handlar 
även om att belöna anställda för att de bidragit till att verksamheten uppnått bra resultat (Davila, 
2005; Merchant & Van der Stede, 2017). Vanliga exempel på detta är prestationsbaserad lön i 
form av bonusar och rörlig lön (Merchant & Van der Stede, 2017). Prestationsbaserad lön är 
ingenting som finns i Företag B, däremot finns det i Företag A i form av ackord; dock är det 
inget som alla anställda kan ta del av, utan bara den del av personalen som jobbar på vissa 
projekt. Även om resultatkontroll är mer inriktad på de som bär risken för resultatet, är inte 
resultatkontroll begränsad till endast chefer och andra överordnade; det kan även användas på 
lägre nivåer i företaget (Merchant & Van der Stede, 2017). Detta är något som Företag A 
använder på olika nivåer då ackord-beloppet skiljer sig åt mellan exempelvis en projektledare 
och en montör på grund av skillnaden i ansvarsåtagande. 

Många företag inför ett typ av grundsystem initialt som stöttar och vägleder företaget mot deras 
mål. Grundsystemet innefattar oftast budgetar, prissättningssystem och inventariekontroller 
(Sandino, 2007). Företag A har en hög formalisering gällande resultatkontroll utifrån vår 
intervjuguide, medan Företag B har något lägre formalisering. Båda företagen har dock 
kassaflödesprognos, budget för den närmaste tidsperioden och försäljningsprognoser, vilket 
kan ses som en del av deras grundsystem. I Företag A finns det en övergripande budget och 
även ner på avdelningsnivå, vilket det även finns i Företag B där platschefen också noterar att 
det är helheten som är viktigast i slutändan. I Företag A följs budgeten inte upp mer än 3 gånger 
per år eftersom det tar upp så mycket tid, medan budgeten följs upp mer kontinuerligt i Företag 
B för att se om man ligger i fas eller om något behöver justeras. Detta görs för att se så att 
resultaten eller kostnaderna inte rinner iväg åt fel håll. 
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Som tidigare nämnt är försäljningsprognos något som båda företagen har, där VD:n och 
platschefen i Företag B berättar att de har en ganska jämn prognos som sällan är felberäknad, 
medan IT-ansvarig inte kan svara på om det finns eller inte. Försäljningsprognoser för Företag 
A är alla tre respondenter eniga om att det finns. Detsamma gäller för lönsamhetsanalys; alla 
tre respondenter i Företag A är eniga om att det finns, och i Företag B berättar VD:n och 
platschefen att det finns, men IT-ansvarig kan inte svara på om det finns eller inte. I Företag A 
görs lönsamhetsanalys på projektnivå, och i Företag B görs det väldigt detaljerat på produktnivå 
men inte på kundnivå.  

Att ha kunskap om vilka resultat man önskar uppnå är en av tre förutsättningar för att 
resultatkontroll ska fungera så bra som möjligt (Merchant och Van der Stede, 2017). Att sätta 
upp en budget och sedan jämföra den mot det faktiska utfallet är något som båda företagen gör, 
som kan tänkas hjälpa till att ha kunskap om vilka resultat man önskar uppnå. 
Kommunikationen om vilka resultat som ska uppnås måste nå ut till de anställda i respektive 
enhet för att resultatkontroll ska fungera effektivt. Om den kommunikationen inte fungerar 
optimalt kan det leda till att mätresultaten inte överensstämmer med företagens planerade mål, 
och anställda i lägre nivåer av företaget kan agera på ett felaktigt sätt jämfört med vad som är 
önskvärt (Merchant & Van der Stede, 2017). Ovan nämnda resultatmått kommuniceras inte ut 
till alla anställda i någon av företagen, utan endast ner till avdelningscheferna. Budgeten 
jämförs som sagt mot utfall i båda företagen, men det är olika nyckeltal som får mest fokus.  

Ytterligare en förutsättning för effektiv resultatkontroll är möjligheten att mäta kontrollerbara 
resultat på ett effektivt sätt. Om ett mätresultat framkallar rätt typ av beteende hos de anställda, 
det vill säga att mätresultatet överensstämmer med företagets planerade mål, är det ett bra 
mätresultat (Merchant och Van der Stede, 2017). Om jämförelserna som företagen gör mellan 
budget och utfall och deras kassaflödes- och försäljningsprognoser stämmer överens med deras 
planerade mål kan de tänkas vara bra mätresultat. Företag B följer upp bland annat budgeten 
med jämna mellanrum för att se att de ligger i fas med utfallet, och Företag A följer upp sin 
kassaflödesprognos var 14:e dag. Även om detta görs kan det inte konstateras om deras 
resultatkontroll är effektiv i den benämning att det inte finns belägg för om mätresultaten 
framkallar önskvärda beteenden hos de anställda eller inte. 

Det finns skillnader mellan företagen kring frågan om de gör analyser av vad det kostar att 
skaffa nya kunder samt frågan om de har någon nedskriven utvecklingsplan för respektive 
kundmarknad. I båda frågorna säger ekonomichefen och personaladministratören i Företag A 
att det finns rutiner och dokument för detta, samtidigt som VD:n nekar till att det finns. 
Ekonomichefen säger att de även behöver hålla sig ajour med marknaden genom att ha en 
utvecklingsplan och personaladministratören säger att det är säljavdelningen som utför planen, 
medan VD:n motsätter sig detta och säger att kunderna kommer naturligt och att det inte har 
någon sådan. I Företag B är alla respondenterna eniga i båda frågorna och säger att det varken 
görs analyser eller finns utvecklingsplaner, och att det är mun-mot-mun-metoden som lett till 
företagets tillväxt och att det inte kostar något extra, samt att utvecklingsplaner för marknaden 
endast diskuteras verbalt på olika möten. 
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Rutiner för investeringar finns väldigt strikt i Företag A och går genom olika nivåer i företaget, 
speciellt för större belopp för att förhindra felaktigheter och problem. Detta är något som inte 
alls finns i Företag B, där det återigen är den verbala kommunikation som är i fokus och det 
finns inga skriftliga rutiner för att godkänna investeringar.  

5.6 Interaktionen mellan kontrollerna i PAR-ramverket 

5.6.1 Personalkontroll & Handlingskontroll 

Personalmanualen som används i Företag B är en gedigen handbok för de anställda där de hittar 
all information kring företaget, bland annat regler och policys. Personalmanualen kan ses som 
en del av både personal- och handlingskontroll eftersom att den klargör förväntningar på den 
anställde (Merchant & Van der Stede, 2017), samt att den berör det handlingsansvar som 
handlingskontrollen innefattar. Något som kan tänkas ligga till grund för personalmanualen kan 
vara storleken på företaget, och behovet att använda dessa former av regler ökar ofta i takt med 
att företaget växer (Davila, 2005; Merchant & Van der Stede, 2017). Handlingsansvar är mest 
effektivt om kommunikationen i företaget är välfungerande (Merchant & Van der Stede, 2017), 
något som Företag B återkommande nämner som nyckeln till deras goda arbetsmiljö.  

Ytterligare en parallell som kan dras mellan personal- och handlingskontroll är 
handlingsplanerna som båda företagen säger sig ha. Handlingsplaner är en del av 
förhandsgranskningen i handlingskontroll, men är även en del av personalkontroll på så sätt att 
handlingsplanerna tydliggör vad som förväntas av de anställda i olika situationer som 
exempelvis brandrutiner.  

En tredje sak som involverar både personal- och handlingskontroll är jobbrotationsprogram. 
Jobbrotationsprogram finns inte uttalat på någon av företagen, men de pratar om att de hjälps 
åt med olika arbetsuppgifter vid behov och det är inte bara en enda person som har kunskap om 
något arbetsmoment. Detta kan ses som en del av handlingskontrollens redundans, där man 
involverar fler resurser i arbetsuppgifterna än vad som egentligen är nödvändigt. Även om en 
ökning i resurser kan vara dyrt kan det vara fördelaktigt att använda för att minska risken att 
någon del av företaget stjälps vid exempelvis sjukdom eller ledighet. Ett exempel är i Företag 
B, där köksmästarens uppgifter inkluderar att ta hand om bokningar och göra beställningar; hela 
restaurangen kan inte hålla stängt för att denne är sjuk eller ska åka iväg på semester. 

Blanketter för missnöje och klagomål samt för förslag och förbättringsmöjligheter är frågor ur 
personal- respektive handlingskontroll som kan tänkas beröra båda huvudgrupperna. Båda 
dessa dokumenteringar berör personalkontroll på så sätt att arbetet är utformat och anpassat för 
att motivera anställda och ge dem möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. De berör även 
handlingskontroll eftersom dokumenteringen som görs kan hjälpa företagen att se vad som 
fungerar bäst och kan plockas fram vid behov (Davila, 2005; Merchant & Van der Stede, 2017). 
Varken Företag A eller Företag B använder sig av dessa blanketter, något som dock skulle 
kunna tänkas fungera bra med tanke på att båda företagen har rutinbaserade arbetsuppgifter 
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(Davila, 2005; Merchant & Van der Stede, 2017). Återigen poängterar båda företagen att den 
verbala kommunikationen används istället för att använda sig av pappersarbete. 

I Företag B pratas det mycket om hur kommunikation är nyckeln till deras framgång och detta 
kan förklara varför många delar upplevs och är mer informella än andra. Exempel på detta kan 
vara mycket formalisering kring blanketter och formulär som de istället väljer att ta verbalt vid 
de individuella medarbetarsamtalen. Dock har de en intern kommunikationsväg via sitt 
löneprogram där de kan säkerställa att de anställda har tillgång till rätt information. Att ha 
tillgång till rätt information i samband med support och frihet under ansvar kan vara faktorer 
som påverkar de anställda att göra ett bra jobb (Merchant & Van der Stede, 2017). Detta är även 
en förutsättning för att känna att de kan utvecklas på sin arbetsplats (Yukl, 2012), vilket Företag 
B kan anses uppfylla då de försöker ta tillvara på, och se potential, i den enskilda individen. 

5.6.2 Personalkontroll & Resultatkontroll 

Båda företagen har dokument där de sammanställer mål och värderingar för företaget, något 
som berör både personal- och resultatkontroll. Att använda sig av både personal- och 
resultatkontroll kan anses bidra med nöjda anställda och leder till att den anställde tar bättre 
beslut och bättre uppnår företagets mål (Chenhall, 2003). Dock verkar inte Företag A använda 
sig av dessa typer av dokument just för att företaget är familjeägt och att det istället genomsyras 
i arbetskulturen som finns på företaget. På så sätt finns det formaliserade dokument, men blir 
en informell del i företaget på grund av att det inte följs upp och används regelbundet. I Företag 
B däremot, sammanställs detta i personalmanualen som verkar följas upp betydligt mer 
regelbundet. Personalmanualen kan således vara till hjälp för de anställda på Företag B att ta 
bättre beslut i olika arbetssituationer och kan bidra med nöjda anställda (Chenhall, 2003).  

Utöver utbildningarna som ges av båda företagen på grund av olika lagkrav, ges även 
individuella utbildningar på Företag B till anställda som anses ha potential att utvecklas eller 
om de visar intresse för något nytt kunskapsområde. Även om utbildningar berör 
personalkontroll, kan dessa individuella utbildningar ses som en del av resultatkontroll. 
Resultatkontroll uppmanar anställda till utveckling och att de ska upptäcka nya talanger hos sig 
själva, samt att ta sig an arbetsuppgifter de vet att de utför väl (Merchant & Van der Stede, 
2017). Dessa individuella utbildningar som de anställda kan få möjlighet att delta på kan leda 
till att de utvecklas och vågar utmana sig själva att prova på nya arbetsuppgifter med hjälp av 
tryggheten en utbildning inom området kan ge.  

5.6.3 Handlingskontroll & Resultatkontroll 

Skriftliga prestationsmål för chefer finns som tidigare nämnt i Företag A, men inte i Företag B. 
Detta är en del av handlingskontroll, men kan även kopplas till resultatkontroll eftersom att 
cheferna tar på sig ett större ansvar och därmed en större risk, samt att de förväntas bete sig på 
ett sätt och ta beslut som gör att verksamheten uppnår bra resultat (Merchant & Van der Stede, 
2017). Ytterligare skäl är att resultatkontroll innefattar mekanismer som påverkar anställda 
genom att mäta resultat av deras handlingar (Davila, 2005). Detta är något som kan tänkas vara 
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en typ av kontroll Företag A använder, då de följer upp resultat och mål för bland annat 
marknads- och säljavdelningen som till exempel har ett mål att uppnå ett visst antal nya kunder.  

Resultatkontroll innefattar investeringsbeslut, men om ett företag använt sig av resultatkontroll 
i sin enskildhet hade inte de beteendemässiga begränsningarna i handlingskontroll kunnat 
implementeras för att begränsa vad en anställd har tillgång till (Merchant & Van der Stede, 
2017). I Företag A finns dessa i form av administrativa begränsningar för att förhindra att en 
anställd investerar ett högre belopp än vad denne har förfogande att göra (Merchant & Van der 
Stede, 2017). I Företag B finns ingen formalisering kring investeringsbeslut. Detta leder till att 
de beteendemässiga begränsningar som finns till för att förhindra eventuella stölder och 
tjänstefel som kan uppkomma inom företagen och dess olika nivåer (KPMG, 2008) inte heller 
existerar. Investeringsbeslut kan även kopplas till handlingskontrollens förhandsgranskning, 
där granskarna kan godkänna eller neka ett investeringsförslag (Merchant & Van der Stede, 
2017), vilket Företag A har.  

5.7 Helhetsintryck 

Ovan har vi sett flertalet anledningar till varför en kontroll inte kan fungera i sin enskildhet, 
utan att olika typer av kontroller påverkar varandra på olika sätt (Chenhall, 2003). Detta påvisas 
i båda företagen som har implementerat kontroller som interagerar med varandra och inte kan 
isoleras ut till en av de tre huvudgrupperna i PAR-ramverket. Detta kan anses vara deras 
optimala styrmix som driver utveckling och tillväxt, och deras förutsättningar för att prestera 
maximalt (Chenhall, 2003). Med tanke på företagens ålder och storlek har de sannolikt en 
förståelse kring hur just deras kontroller interagerar och påverkar varandra. Något som dock är 
viktigt att poängtera är att den styrmix som är optimal för ett företag kanske inte alls fungerar 
om den exakta styrmixen hade implementerats i ett annat företag, eftersom alla företag har olika 
förutsättningar.  

Personal-, handlings- och resultatkontroll har alla tre sina grundläggande syften och 
förutsättningar. De grundläggande syftena för personalkontroll syns i Företag A genom 
nyhetsbrev och certifikat, som säkerställer kapacitet och tillgång till information för de anställda 
(Merchant & Van der Stede, 2017), samt genom frihet under ansvar för montörerna som kan 
anses engagera sig i självövervakning. Självövervakning är även något som berör de anställda 
som innehar en större ansvarsposition. I Företag B syns detta genom deras personalmanual, 
som klargör förväntningar på de anställda, samt genom deras informationsflöde via 
löneprogrammet, som säkerställer tillgång till information.  

Handlingskontroll har fyra grundläggande förutsättningar (Merchant & Van der Stede, 2017) 
som syns i Företag A genom deras processer vid investeringsbeslut, eftersom det finns både 
beteendemässiga begränsningar vid investeringar samt förhandsgranskning av 
investeringsförslag. I Företag A syns även förhandsgranskning i deras säkerhetsrutiner samt att 
handlingsansvar syns i företagets policys. För Företag B syns förutsättningarna genom 
säkerhetsrutiner, en typ av handlingsplaner i förhandsgranskningen. Policys syns även här i 
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handlingsansvar, samt att redundans syns i hur de involverar flera anställda i sina 
arbetsuppgifter.  

Resultatkontrollens förutsättningar syns i båda företagen genom försäljningsprognos, som ger 
kunskap om önskvärda resultat, samt i deras jämförelser mellan budget och utfall, vilket gör att 
de kan mäta kontrollerbara resultat effektivt (Merchant & Van der Stede, 2017). I Företag A 
syns möjlighet för anställda att ha inflytande genom deras information om nyckeltal, och i 
Företag B genom deras information om resultat jämfört med föregående period (exempelvis 
storhelger jämfört med föregående år).  

Personal-, handlings- och resultatkontroll har även sina för- och nackdelar. Fördelar med 
personalkontroll är att en mjuk personalkontroll visar sig ha en ekonomisk betydelse då det 
lönar sig att behandla sina anställda väl, samt att decentralisering kan vara gynnsamt (Merchant 
& Van der Stede, 2017). Företag A har ingen mjuk personalkontroll som lyser igenom på det 
sätt som det gör i Företag B, där man vill ta tillvara på de anställda och ser den enskilda 
individen. Dock syns decentraliseringen i båda företagen, då de beskriver sig som platta och att 
de har korta kommunikationsvägar. Fördelar med handlingskontroll syns i Företag A genom 
deras medarbetarundersökningar och i Företag B genom feedbacken som de anställda har 
möjlighet att skriva upp. Detta är fördelar då båda dessa dokumenteringar sedan kan plockas 
fram vid senare skede för att se vad som fungerar bäst (Merchant & Van der Stede, 2017). När 
det kommer till resultatkontroll syns fördelarna genom information om nyckeltal i Företag A, 
och genom information om resultat jämfört med föregående period i Företag B. Dessa är 
fördelaktiga eftersom anställdas beteenden kan påverkas och de kan även tänkas skapa 
engagemang och motivation om det är goda resultat.  

En nackdel med personalkontroll kan vara att den kan ha varierande effekt beroende på 
individer. Denna nackdel är inget som någon av företagen verkar ha problem med på grund av 
att de har så pass utförliga rekryteringsprocesser. Ytterligare en nackdel med personalkontroll 
är att det påverkar förändring (Merchant & Van der Stede, 2017), något som kan vara ett 
problem i Företag A på grund av deras trögrörliga arbetskultur (Yukl, 2012). Detta är även en 
av nackdelarna med handlingskontroll, då en trögrörlighet kan förhindra innovation och 
kreativitet (Davila, 2005; Merchant & Van der Stede, 2017). I Företag B finns det inget som 
visar på dessa nackdelar då de verkar vara öppna för förändring, utveckling samt nya 
utmaningar. En annan nackdel med handlingskontroll är att det endast är effektivt om företaget 
har rutinbaserade arbetsuppgifter, vilket båda företagen har och således är det inte till nackdel 
för dem. I resultatkontroll är nackdelarna att det kan vara svårt att  få en fingervisning om vad 
som är och inte är ett önskvärt beteende (Merchant & Van der Stede, 2017), vilket kan tänkas 
vara ett problem i Företag A om de anställda inte förstår nyckeltalen som presenteras i det 
månatliga nyhetsbrevet. I Företag B kan detta ses som ett problem då resultatinformationen inte 
når ut till alla anställda och de således inte får någon uppfattning om deras egna beteende. 
Ytterligare en nackdel med resultatkontroll kan vara att målen måste vara utmanande för att 
bibehålla motivationen, samt tillhandahålla kompensation till “riskbärare” (Merchant & Van 
der Stede, 2017). Detta är något som kan vara ett problem för båda företagen då det inte finns 
någon prestationsbaserad lön alls i Företag B, medan det finns till vissa anställda i Företag A.  
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Nedan syns en tabell där vi utgått från Figur 2.1 och positionerat in företagen utifrån 
respondenternas svar och vår egen tolkning. 

 Personalkontroll Handlingskontroll Resultatkontroll 

Grundläggande 
syften/ 
förutsättningar 

- klargöra förväntningar 
på anställda 

- säkerställa kapacitet 
och tillgång till 
information för 
anställda 

- självövervakning 

- beteendemässiga 
begränsningar 

- förhandsgranskning 
- handlingsansvar 
- redundans  

- kunskap om önskvärda 
resultat 

- möjlighet för anställda 
att ha inflytande 

- mäta kontrollerbara 
resultat effektivt 

Företag A - nyhetsbrev 
- certifikat 
- frihet under ansvar för 

montörer 

- investeringsbeslut  
- säkerhetsrutiner 
- företagspolicys 

- försäljningsprognos 
- information om 

nyckeltal 
- jämföra budget mot 

utfall 

Företag B - personalmanual 
- information via 

löneprogram 

- säkerhetsrutiner 
- policys i 

personalmanual 
- involverar flera i 

arbetsuppgifter  

- försäljningsprognos 
- information om resultat 

jämfört med 
föregående period 

- jämföra budget mot 
utfall 

Fördelar - mjuk personalkontroll 
har ekonomisk 
betydelse 

- decentralisering 
gynnsamt  

- mest direkta formen av 
styrning 

- dokumentering som 
görs visar på vad som 
fungerar bäst 

- anställdas beteenden 
kan påverkas 

- skapar engagemang 
och motivation 

Företag A - korta kommunikations-
vägar 

- medarbetar-
undersökning 

- information om 
nyckeltal 

Företag B - ser den enskilda 
individen 

- korta kommunikations-
vägar 

- feedback skrivs upp 
från kunder och 
anställda 

- information om resultat 
jämfört med 
föregående period 

Nackdelar - varierande effekt 
beroende på individer 

- påverkar förändring 

- endast effektivt för 
företag med 
rutinbaserade 
arbetsuppgifter 

- kan förhindra 
förändring och 
utveckling 

- svårigheter med 
önskvärt beteende 

- utmanande att 
bibehålla motivation 
och tillhandahålla 
kompensation till 
“riskbärare” 

Företag A - utförliga 
rekryteringsprocesser 

- arbetskulturen är 
trögrörlig 

- har rutinbaserade 
arbetsuppgifter 

- arbetskulturen är 
trögrörlig 

- svårt att förstå 
nyckeltal 

- alla har inte 
prestationsbaserad lön 

Företag B - utförliga 
rekryteringsprocesser 

- har rutinbaserade 
arbetsuppgifter 

- att resultatinformation 
inte når ut till alla 
anställda 

- har ej 
prestationsbaserad lön 

Figur 5.2 Positionering av företagen utifrån figur 2.1, författarnas egna illustration 
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6 Slutsats & fortsatt forskning 

6.1 Slutsats & diskussion 

Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur formell styrning används i medelstora 
familjeföretag, och för att uppfylla syftet har studien följande problemformulering:  

Ø Hur används formell styrning i medelstora familjeföretag?  

Studien visar på att de två studerade medelstora familjeföretagen har en högre grad av 
formalisering än vad vi först trodde när vi gjorde efterforskning i tidigare studier, då bland annat 
Senftlechner & Hiebl (2015) kommit fram till att familjeföretag ofta är mindre formaliserade. 
De två studerade företagen skiljer sig åt något, men har ändå många av de tillfrågade 
kontrollerna implementerade via dokument och rutiner. Företag A präglas av en trögrörlig 
arbetskultur och arbetar inte särskilt mycket med dokument kring värderingar och mål på grund 
av att de är ett familjeföretag med över 100 år på nacken. Dock är Företag A mestadels formellt 
sett till frågorna i studiens intervjuguide. Företag B präglas mer av den verbala 
kommunikationen och dess goda arbetsmiljö, och även om de ser sig själv som väldigt 
informella har även de implementerat många av de formella kontrollerna som finns i studiens 
intervjuguide. Vidare visar denna studie att det kan skilja sig åt mellan olika branscher, men 
det är ingenting studien har undersökt närmare. 

Det intressanta med problemet som studien behandlar är att det finns en oklarhet mellan de 
olika delarna i den teoretiska referensramen; det inte är bara var kontroll för sig, utan det finns 
rutiner och dokument som berör två eller flera av huvudgrupperna i PAR-ramverket. Rutiner 
och dokument som olika typer av kontroller kan därmed tänkas vara svåra att ha helt renodlade 
i en av de tre huvudgrupperna, vilket vi sett i flertalet exempel i 5.6 Interaktionen mellan 
kontrollerna i PAR. Detsamma gäller för de formella och informella; rutiner och processer kan 
tänkas vara svåra att ha helt renodlade formella, utan kan istället tänkas vara en blandning av 
formella och informella. Det kan även vara svårt att visa processer och rutiner i ett företag som 
endast formella eftersom man naturligt kommer in och berör även de informella delarna. Båda 
företagen kan anses ha en blandning av formella dokument och rutiner samt informella kulturer, 
värderingar och en hel del verbal kommunikation.  

Värt att påpeka är att i vissa frågor, svarade VD:n i respektive företag annorlunda jämfört med 
de andra respondenterna. Detta kan tänkas bero på att VD:n vill att företaget ska framstå i god 
dager. Det behöver inte alltid vara bra att ha alla kontroller formella, utan genom att studera 
detta problem har vi sett att det kanske kan vara bättre att ha en god balans i sin styrmix. På det 
sätt som vi har ställt våra frågor kan respondenterna ha varit benägna att vilja svara att de har 
den formella kontrollen, även fast företaget egentligen inte använder den typen av rutin eller 
dokument regelbundet. Ett exempel kan vara personalhandboken i Företag A, som enligt 
personaladministratören är väldigt inaktuell; det är en formell kontroll på så sätt att det finns en 
nedskriven handbok för de anställda, men det verkar inte vara någon som använder sig av den. 
Ett annat exempel kan vara att Företag B enligt VD:n inte är familjärt och säger att styrningen 
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överlag kan ses som informell, men när man tittar på vilken formalitet som finns i företaget ser 
man att det finns mycket formella rutiner som används.  

När vi blickar tillbaka på intervjuerna anser vi att det var enklare att förstå sig på företagen när 
vi haft de intervjuer som tog längst tid. De intervjuer som var kortare var mer 
informationsfattiga och det var svårt att få grepp om känslan i företagen. De två längsta 
intervjuerna, en i varje företag, var de intervjuer vi tror ledde fram till en ökad förståelse av 
deras styrmix och blandning av formella och informella kontroller. Utan dessa intervjuer tror 
vi att denna studie hade fått ett helt annat resultat, och vi tror att det var en stor fördel att dessa 
tog längre tid.   

Vi får också en känsla av att båda företagen ser sig själva som väldigt informella och att de inte 
alltid använder sig av alla dokument och rutiner studien frågar efter. Dock påvisar båda 
företagen mycket formalisering sett till studiens intervjuguide. I och med detta kan vi besvara 
studiens problemformulering, vilken är att det finns formell styrning i medelstora 
familjeföretag. Hur den formella styrningen används i företagen skiljer sig dock åt; Företag A 
har mer formella kontroller jämfört med Företag B sett till intervjuguiden, men Företag A 
använder inte alla sina formella rutiner och dokument lika regelbundet som Företag B. Vidare 
kan vi även konstatera att Företag B regelbundet använder majoriteten av sina formella 
kontroller, medan Företag A har mycket formalisering som inte används lika regelbundet.  

Slutligen, hamnar vi i ett resultat som skiljer sig åt från studien av Senftlechner & Hiebl (2015) 
på så sätt att de resultat vi får visar på en högre grad av formalisering än vad deras studie gör. 
Dock strävar inte denna studie efter att statistiskt generalisera för alla familjeföretag. Vi hamnar 
även i ett resultat liknande det resultat Malmi & Brown (2008) kommer fram till i sin studie, 
vilken säger att det inte finns någon generell förklaring till vilka typer av styrning som är 
optimala för olika typer av företag. Alltså, visar denna studie att det inte går att flytta en styrmix 
mellan två företag. Den typ av styrmix som fungerar i Företag A kan inte förväntas fungera lika 
optimalt om den hade implementerats i Företag B; och tvärtom. Detta ändrar inte vår syn på 
styrmix särskilt mycket då vi initialt hade en förståelse för hur styrmixen kan se olika ut för 
olika företag (Chenhall, 2003; Malmi & Brown, 2008). Givet det vi ser i vår empiri har vi skapat 
förståelse genom att göra jämförelser och dra paralleller mellan empirin och vår teoretiska 
referensram, samt att vi har skapat förståelse genom interaktionen mellan alla tre 
kontrollgrupperna. Vi har även sett att teorin och verkligheten skiljer sig från varandra då det 
finns en svårhanterlighet i att bara studera formella kontroller.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Resultaten i vår studie ger möjligheten att studera samma problem i en studie som innefattar ett 
större antal observerade företag. Ytterligare en möjlighet till fortsatt forskning kan vara att 
undersöka om det finns skillnader i hur formell styrning används beroende på vilken bransch 
familjeföretagen befinner sig i. En tredje möjlighet till fortsatt forskning är att applicera 
studiens problem på andra storlekskategorier av familjeföretag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Ursprungliga frågor 
Davila (2005) 
Documents: 
Not applicable – Month/year developed – Month/year last modified 

1. Mission or values statement     
2. Organization chart 
3. Standardized employment application 
4. Written job descriptions 
5. Personnel manual or handbook 
6. Written employment tests 
7. Written performance evaluations 
8. Standard performance evaluation 
9. Written affirmative action plans 
10. Standard employment contract for exempt employees 
11. Employee grievance or complaint form 
12. Legal agreements about intellectual property/non-competition 
13. Regular employee morale survey 
14. Newsletter or other regular company-wide correspondence 

Systems and practices: 
Not applicable – Month/year developed – Month/year last modified 

15. Human resources information system 
16. Company-wide electronic 
17. Employee suggestion system 
18. Employee involvement programs (e.g. quality circles) 
19. Background checks of prospective employees 
20. Employee orientation program 
21. Job rotation program 
22. In-house training 
23. Regular company-wide meetings 
24. Regular company-sponsored social events  

 
Davila & Foster (2007) 
Financial planning: 

1. Cash flow projections 
2. Operating budget 
3. Sales projections 

Financial evaluation: 
4. Capital investment approval procedures 
5. Operating expenses approval procedures 
6. Routine analysis of financial performance against target 
7. Customer acquisition costs analysis 
8. Customer profitability analysis 
9. Product profitability analysis 

Human Resource planning: 
10. Core values 
11. Mission statement 
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12. Organizational chart 
13. Codes of conduct 
14. Written job descriptions 
15. Orientation program from new employees 
16. Company-wide newsletter 

Human Resource evaluation: 
17. Written performance objectives for managers 
18. Written performance evaluation reports 
19. Linking compensation to performance 
20. Individual incentive program 

Strategic planning: 
21. Definition of strategic (nonfinancial) milestones 
22. Customer development plan 
23. Headcount/human capital development plan 
24. Product portfolio plan (plan about future products) 
25. Investment budget 
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Bilaga 2 - Studiens frågeformulär 
Inledande frågor 

• Vilken generation drivs det av? 
o Varför har ni överlevt så länge? 

• Hur många ägare har företaget? 
o Hur stort är ägandet inom familjen? 

• Om du skulle beskriva styrningen överlag i företaget, är det övervägande formellt eller 
informellt? 

• Har ni något specifikt karaktärsdrag som ni tycker utmärker en viss arbetskultur hos 
er? 

o Är detta något som alltid har funnits i “ryggmärgen” inom företaget?  
  
Personalkontroll 

1. Har ni något nedskrivet dokument där ni sammanställer bolagets värderingar och hur 
ni ska jobba för att uppnå era mål? 

2. Finns det något nedskrivet/dokumenterat organisationsschema? (hur olika delar av 
företaget hänger ihop) 

3. Har ni någon dokumenterad uppförandekod (Code of Conduct)? 
o Efterlevs den? 

4. Hur hanterar ni jobbansökningar både intern och externt? 
o Finns det någon ansökningsmall eller liknande här eller på internet? 

5. Görs det bakgrundskontroll av potentiella anställningar? 
o Hur? Genom referenser, sociala medier eller liknande? 

6. Finns det några arbetsbeskrivningar och i sådana fall på vilka avdelningar? 
o Rutiner/procedurer? 

7. Finns det orienteringsprogram för nyanställda? 
o Någon introduktionsutbildning/”nybörjarguide”? 
o Finns detta formaliserat även för ”äldre” anställda? Personalhandbok? 

8. Finns det något jobbrotationsprogram? 
o Möjligheten till flexibilitet i arbetsuppgifter? 

9. Får anställda tillgång till utbildningar internt/externt? 
o I sådana fall vilka och i vilken omfattning? 
o Ges det som belöning/incitament? 

10. Har ni regelbundna möten som involverar alla anställda? 
11. Finns det nyhetsbrev eller annan typ av regelbunden korrespondens internt? 
12. Finns det individuella incitamentsprogram? 

o T.ex. få bonus om företaget går med bra vinst? 
13. Har ni några nedskrivna strategiska (icke-finansiella) milstolpar? 

o Görs det uppföljningar, efterlevs dem? 
14. Finns det någon kompetensutvecklings- och rekryteringsplan? 

o Vet ni vilka typer av kompetenser ni kan behöva i framtiden? 
15. Finns det missnöje- och klagomålsblanketter för anställda? 
16. Finns det enkäter kring hur anställda upplever arbetsmiljön? 

o Görs det uppföljningar? 
  
Handlingskontroll 

17. Finns det ett forum av något slag där anställda kan lyfta förslag och 
förbättringsmöjligheter? 

18. Finns det några nedskrivna handlingsplaner? 
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o Vad ska göras? Varför ska det göras? Vem ska göra det? När ska det göras? 
Vilka resurser ska användas? 

19. Finns det dokumenterade/nedskrivna prestationsutvärderingar 
o Är dessa standardiserade? Hur genomförs det? Medarbetarsamtal? 

20. Har ni skriftliga prestationsmål för chefer? 
 
Resultatkontroll 

21. Har ni någon prestationsbaserad lön? 
o Provision? 
o Är detta gruppbaserat eller på individnivå? 

22. Kassaflödesprognos (inbetalningar och utbetalningar) 
23. Budget för den närmaste tidsperioden 

o Ner till vilken nivå? 
24. Procedur/rutin för att jämföra finansiella resultat mot plan/budget 

o Vilka nyckeltal är viktigast, vilka får mest fokus? 
25. Försäljningsprognos 
26. Procedur/rutin för att godkänna investeringar 

o Har t.ex. en mellanchef mandat att ta investeringsbeslut upp till en viss 
summa? 

27. Gör ni lönsamhetsanalys på 
o Produktnivå 
o Kundnivå 

28. Gör ni analyser av vad det kostar att skaffa nya kunder? 
29. Har ni någon utvecklingsplan för er kundmarknad? 

 
Avslutande fråga: 
Har du någonting du känner att du vill tillägga som vi inte har berört?  
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Bilaga 3 - Studiens intervjuförfrågan 

Hej! 

Vi är 2 studenter som studerar Företagsekonomi på Högskolan i Halmstad, och vi håller i 
skrivande stund på med vårt examensarbete. Vårt syfte är att skapa förståelse för hur 
familjeföretag använder formell styrning i sina verksamheter. Vi kontaktar Er för att vi tycker 
att XXX hade varit ett väldigt intressant företag att få studera inom detta område. Självklart är 
det även roligare för oss studenter att få möjlighet att studera ett företag som vi har en lokal 
anknytning till, och kännedom om sedan tidigare. 

Vår studie bygger på teorier kring personal-, handlings- och resultatkontroll, och vi är således 
ute efter att intervjua 3–4 personer hos Er som ansvarar för olika enheter; förslagsvis någon på 
ekonomiavdelningen, någon på personalavdelningen och även till exempel någon som har hand 
om säkerhet och/eller handlingsansvar, eller någon på IT-avdelningen. Det vi vill göra är att 
ställa frågor rörande verksamheten och hur den styrs med allt från målsättning av finansiella 
mått till hur personalfrågor hanteras. Vi estimerar att intervjuerna kommer ta ungefär 45 min 
per tillfälle, och vi är väldigt flexibla och kan rätta oss helt efter hur ni har möjlighet att ses. 

Vi ser fram emot Er respons då vi hade tyckt att det hade varit intressant att ha med Er i vår 
studie! 

För mer info, kontakta oss gärna. 

Med vänliga hälsningar, 
Ida Petersson & Michaela Davidsson 
Ekonomprogrammet, Högskolan i Halmstad 
 
Ida Petersson 
idape15@student.hh.se 
07xx xx xx xx  
 
Michaela Davidsson 
micdav15@student.hh.se 
07xx xx xx xx 
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Bilaga 4 - Återkoppling transkribering 
 

Hej xxx! 

Hoppas att allt är bra med dig. Här kommer transkriberingen av intervjun vi gjorde tillsammans 
med dig. Du får mer än gärna läsa igenom den och återkomma om det är något som ser fel ut. 
Om vi inte har hört något ifrån dig inom en vecka, förmodar vi att allt ser bra ut.  

Tusen tack igen för din tid, det betyder väldigt mycket för oss i vårt examensskrivande. 

Ha en fortsatt trevlig dag! 

Med vänliga hälsningar, 
Ida Petersson & Michaela Davidsson 
Ekonomprogrammet, Högskolan i Halmstad 
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