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Sammanfattning 

Titel Belöningssystem, inga problem? – En studie i uppbyggnad och 
upplevda effekter av belöningssystem i svenska medelstora 
familjeföretag. 

 
Författare David Larsson & Victor Gerdén 
 
Handledare Joakim Winborg 
 
Nivå  Kandidatuppsats, företagsekonomi (61-90 hp), VT 2010 
 
Nyckelord Svenska medelstora familjeföretag, belöningssystem, agent- och 

principalproblem.   
 
Problemformulering Vilka upplevda effekter har belöningssystem på agent- och 

principalproblem i en ledningsgrupp i svenska medelstora 
familjeföretag och hur är de uppbyggda? 

 
Syfte Syftet är att undersöka hur uppbyggandet av belöningssystem till 

ledningsgruppen egentligen ser ut i svenska medelstora 
familjeföretag och vilka upplevda effekter det har på agent- och 
principalproblemen.  

 
Metod Uppsatsen är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Vi ger en 

överblick på hur vi har diskuterat oss fram till valen av metoderna 
samt det värde de tillför uppsatsen. 

 
Teoretisk referensram I kapitlet presenterar vi tillämpning av teorier, begrepp och 

modeller som används i studien. Vi ger en förklaring på begreppen 
som rör studier om familjeföretag, agent- och principalteorin, 
belöningssystem och deras samverkan med varandra. Dessa 
mynnar senare ut i en övergripande modell som förklarar vår 
problemformulering. Den teoretiska referensramen ligger senare 
till grund för analysen av det empiriska materialet. 

 
Empirisk metod I kapitlet förklarar vi hur undersökningen och insamlandet av 

material har gått till på ett metodiskt empiriskt sätt. I kapitlet 
presenteras de delaktiga företagen, tillvägagångssätt och 
urvalsramen. Datamaterialet består av en primär karaktär som 
skapats via intervjuerna. 

 
Empirisk referensram Här presenteras insamlad fakta utifrån våra djupintervjuer med 

respondenterna. 
 
Slutsats Studien visar att belöningssystemets uppbyggnad och upplevda 

effekter i en ledningsgrupp är starkt beroende på graden av 
upplevda agent- och principalproblem. De altruistiska motiven i 
familjeföretag är för utbredda för att helt och hållet elimineras. 
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Title Reward systems, no problem? - A study of structure and perceived 
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Question What are the perceived effects off the reward system on principal-

agent problems in a management team in the Swedish medium-
sized family firms and how are they structured? 

  
Purpose The aim is to examine how the construction of the reward systems 

to the management team really looks like in the Swedish medium-
sized family firms and the perceived impact it has on the principal-
agent problems. 

  
Method The essay is a qualitative study with a deductive approach. We 

give an overview of how we have discussed our way to the 
elections of the methods and the values they bring to the paper. 

  
Theoretical framework In this chapter we present the application of theories, concepts and 

models used in the study. We give an explanation on the concepts 
related to studies on family business, agent-principal theory, 
reward systems and their interaction with each other.  

  
Empirical method The chapter explains how the investigation and collection of 

materials has gone to in an orderly manner empirically. The 
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frame. Data set consists of a primary character created through the 
interviews. 

 
Empirical framework In this chapter we present data gathered from our interviews with 

respondents. 
 
Conclusion The study shows that the reward system structure and the 

perceived effects of a management team is highly dependent on 
the degree of perceived principal and agent problems. The 
altruistic motives in the family business are too widespread to be 
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1. Inledning C-uppsats 

I inledningen av c-uppsatsen kommer vi att gå igenom och presentera vår problembakgrund 
alltså varför vi har valt vårt ämne och varför det är en angelägen och intressant fråga. Vi 
kommer också att presentera syftet med vår studie och vår problemformulering. 

 

1.1 Problembakgrund 

Familjeföretag är och har alltid varit en viktig del av det svenska näringslivet, som till 
exempel det anrika kaffeföretaget Arvid Nordqvist H.A.B. och lokalt i Halland 
BERTEGRUPPEN AB som är Sveriges äldsta familjeföretag. Enligt Gandemo (2000) är en 
så stor andel som 95 procent av alla företag i Sverige familjeföretag. Till dem räknas även de 
små lokala affärsverksamheterna i din omgivning. I licentiatavhandlingen Svenskt 
familjeföretagande från år 2000 visar Emil Emling (esbri.se, 2003-11-06) att ungefär 54 
procent av de privata företagen är familjeföretag. Undersökningen baseras på företag med fler 
än 5 anställda och mer än 5 miljoner kronor i omsättning. Det handlar alltså inte bara om de 
allra minsta företagen och därför är andelen mindre. 
 

Belöningar till de ledande aktörerna i svenska företag är ett flitigt debatterat ämne som 
dagligen diskuteras i media. De verkställande direktörerna i flera stora svenska företag har 
mött skarp kritik för sina höga löner och bonusar. Socialminister Göran Hägglund skriver i en 
artikel publicerad i DN Debatt: Jag har kommit att bli alltmer irriterad i mitt arbete för ett 
bättre företagarklimat. Varje gång vi gör ett framsteg dyker det upp ett nytt bonusavslöjande. 
Det handlar om en grupp direktörer som skor sig själva, som inte längre förstår pengars värde 
och arbetarnas insatser och som anser sig värda mängder av miljoner för ett ansvarstagande de 
ändå inte förmår ta. Jag är inte beredd att fortsätta min satsning på näringslivet om dessa 
direktörer ska tillåtas sväva fritt i moraltunn atmosfär. (dn.se, 2006-06-29)  
 
Trots att belöningssystem och familjeföretag i dagsläget är två angelägna ämnen finns det 
enligt Carrasco-Hernandez och Sánchez-Marín (2007) väldigt lite forskning om belöningar till 
ledningsgruppen inom familjeföretag. En av anledningarna är att begreppet familjeföretag är 
svårdefinierat och att det därför inte finns någon vedertagen definition på familjeföretag 
(Karlsson Stider, 2000). En annan anledning är att framstående forskare med Jensen och 
Meckling i spetsen ansett att agentproblem i familjeföretag är obefintliga och att 
belöningssystem därför inte behöver förekomma (Schulze, Lubatkin, Dino & Buchholtz 
2001). Schulze et al., (2001) och Schulze, Lubatkin och Dino (2003) tar dock upp andra 
agent- och principalproblem såsom exempelvis altruism som inte förekommer i andra företag. 
Dessa problem tillsammans med empiriska studier visar att belöningssystem är nödvändigt 
även i familjeföretag.   
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1.2 Problemdiskussion 

De flesta forskare är överens om att den verkställande direktörens ersättning i form av lön och 
anda belöningar är en viktig faktor för företagets prestation. En högre ersättning ska enligt 
agent- och principalteorin öka de verkställande direktörernas incitament att prestera optimalt. 
En ökad grad av ersättning ska därför öka företagets prestation (Block, 2008). Äldre forskning 
av till exempel Hall och Liebmann (1990) antyder att företagets prestation är oberoende av 
belöningssystemets uppförande och en större del prestationsbaserad belöning inte 
nödvändigtvis betyder att företaget presterar bättre. Det senaste decenniet har dock situationen 
ändrats, prestationsbaserade belöningar som exempelvis aktier i företag har ökat och 
sambandet mellan ledningens lön och företagets prestation har växt starkare (Jensen & 
Meckling, 1976). 
 
När det gäller belöningssystemets utförande i familjeföretag råder det dock enligt Block 
(2008) spridda meningar, på ena sidan finns det de forskare som utgår från Jensens och 
Mecklings klassiska agent- och principalmodell från 1976. Den antyder att agent- och 
principalproblem i familjeföretag elimineras eftersom agenten och principalen ofta är samma 
person och att det därför ligger i den verkställande direktörens intresse att företaget sköts på 
ett optimalt sätt. Prestationsbaserade belöningar blir därför överflödiga och familjeföretag bör 
därför ha en stor andel ”vanlig” baslön och en liten andel prestationsbaserad lön (Block, 
2008). Dessa antaganden stämmer överens med dels Blocks egen studie från Tyskland (Block, 
2008), Carrasco-Hernandez och Sánchez-Maríns studie från Spanien (Carrasco-Hernandez & 
Sánchez-Marín, 2007) och med McConaughys studie från USA (McConaughy, 2000).  
 
Som motpol till den klassiska teorin finns det enligt Block (2008) en alternativ teori med 
forskare som Schulze et al., (2001) och Steier (2003) i spetsen.  De anser att agent- och 
principalproblemen inte elimineras i familjeföretag utan att det istället skapas nya 
agentproblem som uppkommer främst på grund av altruism. Altruistiska beteenden kan enligt 
Steier (2003)  vara positiva i form av ökad lojalitet men de negativa altruistiska problemen 
överträffar oftast fördelarna.  De negativa aspekterna kan enligt Steier (2003) vara exempelvis 
ineffektivt beteende i form av slack i verksamheten. Ett tydligt exempel är när företag väljer 
att ta in familjemedlemmar istället för utomstående personal som har bredare kompetens och 
är bättre lämpade för företaget. Konsekvenserna kan bli att tillväxten i företaget stagnerar och 
de förlorar viktiga skalfördelar. Prestationsbaserade belöningar kan därför bidra till att det 
altruistiska beteendet sätts åt sidan och att företagets prestation blir prioritet nummer ett 
(Block, 2008). Det är alltså oklart ur ett agent- och principalteoretiskt perspektiv hur 
belöningssystemen bör se ut i ledningsgruppen i familjeföretag vilket gör det till ett intressant 
område att undersöka.  Enligt den klassiska agent- och principalteorin bör belöningssystemen 
i familjeföretag bestå av en liten andel prestationsbaserade incitament och en stor andel 
vanliga löner medans den alternativa agent- och principalteorin säger att belöningssystemet i 
familjeföretag bör ha en stor del prestationsbaserade incitament och en liten andel vanliga 
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löner. Uppbyggandet av belöningssystem i familjeföretag blir allt mer lik den som utformas i 
vanliga företag.  
 
Utifrån problemdiskussionen undersöker vi hur belöningssystemen egentligen ser ut i 
ledningsgruppen i svenska medelstora familjeföretag och vad de upplevda effekterna blir på 
agent- och principalproblemen. Utöver diskussionen om vanliga och prestationsbaserade löner 
måste vi även se andra aspekter som kan påverka utformandet av belöningssystem, som till 
exempel tradition, sociala ansvaret mot samhället och i stort sett hur familjestrukturen i 
företaget är uppbyggd. För att kunna undersöka hur de upplevda effekterna med 
belöningssystem undersöker vi även vilken av de båda agent- och principalteorierna 
fallföretagen i studien lutar sig åt.  
 
Vi har därför kommit fram till följande problemformulering: 
 

1.3 Problemformulering 

Vilka upplevda effekter har belöningssystem på agent- och principalproblem i en 
ledningsgrupp i svenska medelstora familjeföretag och hur är de uppbyggda? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att utifrån teorin undersöka hur uppbyggandet av belöningssystem 
till ledningsgruppen egentligen ser ut i svenska medelstora familjeföretag och vilka upplevda 
effekter det har på agent- och principalproblemen, eftersom det finns teorier inom området 
som motsäger sig varandra.   
 

1.5 Centrala begrepp 

Familjeföretag 
En gemensam förklaring till familjeföretag byggs upp i termer av företagets storlek, 
ägandeskap och ledningsstruktur (Moores & Barret, 2002). Tyngdpunkten i definitionen 
förklaras i majoritetsägandet och kontrollen där en eller flera familjemedlemmar har 
befogenhet eller ansvar för den löpande förvaltningen samt dess uppdrag och strategier 
(Erven, 1998). Familjeföretag kännetecknas av mer icke-finansiella mål. Exempel det sociala 
ansvaret gentemot familjemedlemmarna i företaget och generationsskifte i ledningsgruppen. 
(Steier, 2003).  
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Medelstora företag 
Den europeiska kommissionen har följande krav för att företaget ska räknas som medelstora: 
Mellan 50 och 249 anställda, en årsomsättning som understiger 50 miljoner euro och en 
balansomslutning som understiger 43 miljoner euro (europa.eu).   
 
Ledningsgrupp 
Irving (2000) skriver att ledningsgruppen är en representativt sammansatt grupp som leder 
verksamhetens utveckling genom att samordna resurser och fatta gemensamt gällande beslut. 
Ledningsgruppen är tillsatt av styrelsen och leds av en verkställande direktör. I övrigt består 
den av specialister på olika områden som kallas för rådgivare. I uppsatsens intervju fokuserar 
vi på den verkställande direktören samt styrelsens ordförande. 
 
Belöningssystem 
Belöningssystem ur ett ekonomiskt perspektiv är de förväntade belöningar individer erhåller 
när de bidrar till organisationens mål. Belöningssystemets funktion är att motivera till 
måluppfyllelse. Systemen kan ha flera former, de kan vara monetära, icke-monetära eller 
utgöra ägarandelar (Arvidsson, 2005). De definieras även i termer av fasta och 
prestationsbaserade belöningar. Belöningssystem tillsammans med övervakning är två 
metoder för att bearbeta agent- och principalproblem. (Anthony och Govindarajan, 2006).  
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2. Metod 

I uppsatsens metodkapitel presenterar vi de olika metodstrategierna, det arbetssätt vi arbetat 
efter och vår studies angreppssätt och forskningsmetod. Vi ger en överblick på hur vi har 
diskuterat oss fram till valen av metoderna samt det värde de tillför uppsatsen. 
 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt och problemformulering 

Enligt Jacobsen (2002) finns det tre olika dimensioner som används i problemställningen. Om 
problemställningen är oklar eller klar, om den är förklarande eller beskrivande och om den 
vill generalisera eller ej. Vidare skriver Jacobsen (2002) att det i praktiken sker en blandning 
av ytterligheterna och att det sällan rör sig om dikotomier. Det sker exempelvis ofta en 
glidande skala från oklar till klar problemställning när ny teori eller empiri tillförs (ibid.). I 
vår problemställning är familjeföretag ett något oklart begrepp eftersom en gemensam 
definition inte existerar. I takt med att den teoretiska referensramen växt fram har begreppen 
klarnat och vi bestämde vilken definition vi skulle tillämpa. När det gäller förklarande kontra 
beskrivande tillämpade vi en blandning eftersom vår problemställning egentligen består av två 
frågor. Vilka upplevda effekter har belöningssystemet på agent- och principalproblemen 
ligger närmast den förklarande problemställningen medan ”och hur är de uppbyggda?” är ett 
exempel på en beskrivande problemställning. När det gäller frågan om generalisering är det 
inte något vi strävat efter. Syftet med vår studie var snarare att gå in på djupet och undersöka 
ett fåtal företag. 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två motsatta vetenskapliga attityder, den positivistiska och 
den hermeneutiska. Positivister har som grundläggande antagande att det finns generella lagar 
som exempelvis inom fysiken. Det finns en objektiv verklighet som kan studeras med 
objektiva metoder och mått. Vidare skriver Jacobsen (2002) att anhängare till hermeneutiken 
som är den raka motsatsen till positivismen istället försöker förstå det unika och förklara 
varför en specifik händelse ägt rum. De anser att verkligheten är konstruerad av människor 
och måste därför studeras genom undersökningar om hur människor uppfattar verkligheten.  
 
Vi anser att den hermeneutiska utgångspunkten var mest lämplig för vår uppsats eftersom 
familjeföretag är relativt komplexa och många psykologiska variabler som är svåra att mäta 
(Gandemo, 2000). Flera punkter som enligt Jacobsen (2002) karakteriserar hermeneutiken är 
det unika, säregna, närhet och ord istället för siffror, vilket stämmer bra överens med den 
arbetsgång vi arbetat efter. Det vill säga med personliga intervjuer som datainsamlingsmetod.  
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2.2 Induktiv kontra deduktiv ansats 

Enligt Jacobsen (2002) är oenigheten att välja vilken strategi som är bäst lämpad för att få 
grepp om verkligheten metodikens första problem. Inriktningen kan antingen baseras på en 
induktiv ansats, med andra ord att gå från empiri till teori. Forskaren går då i idealfallet ut i 
verkligheten helt utan förväntningar och samlar in all relevant information innan de 
systematiserar data. Det andra alternativet är enligt Jacobsen (2002) den deduktiva ansatsen 
där forskaren går från teorin till empirin och först skaffar sig en uppfattning av verkligheten 
genom tidigare teorier och studier för att sedan undersöka dessa i empirin och för att se om de 
stämmer överens med verkligheten. Eftersom vi först studerat ett antal teorier och skapat en 
stor referensram innan vi genomförde våra empiriska studier lutade vår metodologiska strategi 
åt den deduktiva ansatsen. Kritiken mot den deduktiva ansatsen är enligt Jacobsen (2002) att 
den oundvikligen kan leda forskaren till att leta information som denne anser är relevant för 
sin forskning och de förväntningar som skapades innan undersökningen inleddes. Detta kan 
således leda till att informationen begränsas och viktig information förbises. Saunders, Lewis 
och Thornhill (2003) menar att vid en deduktiv ansats bör studierna grundas och utformas på 
vetenskapliga principer, tillämpas med en kontroll för att säkerhetsställa en tydlig definition 
och att det är nödvändigt med tillräckligt stora undersökningar för att generalisera 
slutsatserna.  
 
 

2.3 Kvalitativ kontra kvantitativ ansats  

Jacobsen (2002) skriver att valet av metodisk ansats bör vara ett pragmatiskt val med 
utgångspunkt för problemställningen. Inriktningen bör alltså utgå från vilken ansats som är 
mest lämpad för problemställningen. Vidare skriver Jacobsen (2002) att kvantitativa 
undersökningar ger oss information om siffror medan kvalitativa undersökningar ger oss 
information om ord. Nylén (2005) skriver att de empiriska materialen vid kvalitativa 
forskningar ofta blir mycket omfattande och även till viss del heterogena. Sällan kan all 
material i den form som den samlades in i användas fullt ut. Istället måste ”datan” – av olika 
slag- väljas ut och väljas bort, skrivas om och sammanställas i någon logisk form. Även vid 
kvantitativ forskning måste resultaten presenteras på ett begripligt sätt, men här finns det 
tillgång till ett mer enhetligt ”metodarsenal” i form av tabeller, sammanfattande statistiska 
mått och så vidare.  
 
Vi tillämpade den kvalitativa ansatsen då vi anser att denna är bäst lämpad för vår 
problemställning och för att nå och beröra de områden vi vill undersöka.  
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Benämningen kvalitativ undersökning är ett uttryck som betecknar undersökningar av mycket 
olika karaktär. Det kan skilja sig åt när det gäller tekniken för hur data samlas in, var intresset 
i materialet ligger och hur data analyseras. Kvalitativ står för att undersökaren är intresserad 
av hur något är beskaffat, det vill säga vilken natur eller vilka egenskaper något har (Hartman, 
2004). 
 
Hartman (2004) skriver att kvantitativa undersökningar ger intrycket att vara mer ordnade än 
kvalitativa. Kvalitativa undersökningar kan verka vara en ”rörig” eller ”ostrukturerad” 
verksamhet, vilket delvis är en illusion. Anledningen till att valt den kvalitativa ansatsen 
grundar sig i vårt val av ett hermeneutiskt angreppsätt. Den komplexa strukturen i 
familjeföretag med psykologiska variabler som exempelvis icke-finansiella mål, tror vi lättare 
går att belysa med en kvalitativ studie där fördelarna enligt Jacobsen (2002) är öppenhet och 
flexibilitet. Vi tillämpade ett relativt ”öppet sinne” vid intervjuerna och ställt öppna frågor till 
respondenterna för att om möjligt komma åt ytterligare aspekter som teorin inte tar upp. Till 
exempel som lokalbaserade aspekter. Utöver svaren vi fått har vi varit flexibla i vårt upplägg i 
uppsatsen.   
 

 

2.4 Källkritik  

Teori 
I vårt sökande efter vetenskapliga artiklar har vi fokuserat på relativt nyskrivna texter. Detta 
på grund av att forskningen av familjeföretag de senaste tio åren är ett populärt ämne att 
forska kring. Därmed anser vi att vi har fått möjligheten att ta del av den senaste forskningen.  
 
Vi har även belyst äldre forskning inom familjeföretag och belöningssystem som Tagiuri och 
Davids tresystemsmodell från 1982 och den klassiska agent- och principalteorin skriven av 
Jensen och Meckling år 1976. Vi anser dock att dessa är av hög trovärdighet eftersom flertalet 
forskare refererar och bygger sina teorier från dem. 
 
Empiri 
Vid analys av det empiriska materialet har vi grundat vår källkritik utifrån det teoretiska 
materialet. För att minimera att respondenterna svarat på ett partiskt sätt har vi använt oss av 
öppna frågor, där respondenten själv fått utveckla och förklara sina svar. Kvale (1997) skriver 
att undersökaren står i centrum vid insamlandet och analys av den insamlande datan i en 
kvalitativ forskning. Ett kritiskt förhållningssätt till materialet måste därför antas.  
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3. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenterar vi en genomgång och tillämpning av teorier, begrepp och modeller som 
används i studien. Vi ger en förklaring på begreppen som rör studier om familjeföretag, 
agent- och principalteorin och deras samverkan med varandra. Därefter går vi in på 
belöningssystemen. Dessa mynnar senare ut i en övergripande modell som förklarar vår 
problemformulering. Den teoretiska referensramen ligger senare till grund för analysen av 
det empiriska materialet. 
 

3.1 Inledning familjeföretag 

Många hävdar att familjeföretagen utgör ryggraden i svensk ekonomi. Ändå är forskning om 
familjeföretag en relativt ny företeelse och kunskapen begränsad (Gandemo, 2000). Begreppet 
familjeföretag saknar en gemensamt accepterad definition. En anledning kan vara att 
familjeföretagen finns i en så stor utbredning över många olika branscher och att den stora 
mängden familjeföretag, stora etablerade till små lokala gör att definitionen tvingas bli mer 
omfattad. Sharma (2004) skriver att avsaknaden av en enhetlig definition av familjeföretag 
bidrar till att studierna brister i legitimitet. 
 
Forskningen om familjeföretag har tagit fart de senaste 15 åren med ett snabbt växande antal 
forskare och med allt fler bidrag av hög kvalité. Att intresset för familjeföretag har ökat beror 
på ett flertal samverkande faktorer, vilket hänger ihop med entreprenörskapsforskningens 
framgångsrika utveckling (esbri.se, 2003-11-06). De svenska familjeföretagen anses ha gott 
om uthållighet och tålamod när det gäller väntan på avkastning på investerat kapital skriver 
Karlsson Stider (2000). Detta kan vara en orsak till att så många innovationer har fått fotfäste 
i det svenska näringslivet. En annan faktor är att forskarna, särskilt i USA, ständigt letar efter 
empiriska fenomen som ännu inte blivit exploaterade.  
 
Nu identifierar många forskare familjeföretagen som en sådan oexploaterad källa. Det har 
också förekommit en kritik mot hur ägandet utövas i börsföretagen. Familjeföretagen har en  
långsiktighet som nu uppmärksammas (esbri.se, 2003-11-06). 
 
 

3.1.1 Definition av familjeföretag 

Som framgår i inledningen finns begreppet familjeföretag i flera olika varierande versioner. 
Chrisman, Chua och Sharma (2003) beskriver att vid inledandet av den operationella 
forskningen om definitionen av familjeföretag, fokuserade forskarna på att studera 
familjeföretagens involvering i ägandeskapet, kontrollen/ledandet och ärvandet av företaget i 
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flera generationer. Andra forskare som till exempel Moores och Barret (2002) definierar i 
termer av företagets storlek, ägandeskap och ledningsstruktur. Tyngdpunkten ligger i 
definitionen att majoriteten av ägandeskapet eller kontrollen av en enda familj där två eller 
flera familjemedlemmar ingår eller ingick, direkt involveras i företagets affärer. De tar även 
upp för att definieras som ett familjeföretag krävs det att de har en av följande karaktäristiska 
drag; mer än 50 procent av röstmajoriteten ägs av en enda familj, en enda familj effektivt 
kontrollerar/styr företaget eller att en signifikant andel av koncernledningen kommer från 
samma familj.   
 
Donnelleys artikel The family Business (1964) brukar räknas som grunden till den inledande 
forskningen. Där belyser han att familjens relation till företaget har utvecklats under en lång 
period och att ett företag ej kan betraktas som ett familjeföretag förrän minst två generationer 
i samma familj haft ett ömsesidigt inflytande på företagets policy, intresse och mål (Karlsson  
Stider, 2000). Chrisman et al., (2003) skriver att familjeföretag antingen kan definieras på ett 
snävt sätt (familjen är engagerad i det dagliga arbetet för att driva företaget framåt) eller på ett 
brett sätt (familjen sätter de strategiska direktionerna för arbetet och företaget).  
Familjeföretag i en studie kan i vissa fall ha få gemensamma beröringsytor med de som 
definieras som familjeföretag i en annan (Karlsson Stider, 2000). Därför är definitionen ej 
enhetlig. 
 
Flertalet tänker på småföretag när de hör begreppet familjeföretag även när de växt förbi 
stadiet som kategoriseras som småföretag vilket är felaktigt (Moores & Barret, 2002). 
Småföretagsperspektivet har påverkat mycket av den teoretiska förståelsen av relationen 
mellan företag och familj eftersom relationen betraktas som en effekt av företagets ringa 
storlek. Teorier om relationer mellan familjer och stora företag (mer än 200 anställda) är 
däremot mer frånvarande (Karlsson Stider, 2000). Gandemo (2000) menar att i och med 
avsaknaden av definition så ska de inrymmas under teorier som gäller småföretag, 
småföretagande och entreprenörskap alternativt för företag i allmänhet. Gemensamt för 
småföretag och små till medelstora familjeföretag är att ledning och ägare oftast är samma 
person, alternativt att de är av samma familj. 
 

 

3.1.2 Aktörer i familjeföretag 

Majoritetsägandet i ett familjeföretag är av en eller flera familjemedlemmar som har 
befogenhet och ansvar för den löpande förvaltningen samt dess uppdrag och strategier (Erven, 
1998).  

 
Ledningsgruppen i företaget kan innehålla personer som inte är familjärt kopplade till 
familjen i företagsledningen. Företagets anställda kan komma från familjen och/eller 
utomstående. Inte ens den verkställande direktören behöver härstamma från familjen (Erven, 
1998).  
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Sharma (2004) definierar aktieägare som individer eller en grupp som påverkar (primära) eller 
påverkas (sekundära) av företagets prestation mot målen. Vid definitionen av aktieägare i ett 
familjeföretag skiljer vi på interna (de i familjen/företaget) och externa (utomstående) 
aktieägare. De som är involverade i företaget antigen som anställda (tar emot löner) och/eller 
är familjemedlemmar definieras som interna aktieägare. De som inte är kopplade till företaget 
genom anställning, ägandeskap eller familjemedlem men som kan påverka företaget, ses som 
externa aktieägare. Studier visar på att ledningen i ett familjeägt företag tenderar att stanna vid 
sin roll inom företaget i en tre gånger så lång tid än en ledande roll i ett icke familjeägt 
företag. Det är betydligt svårare för en verkställande direktör i familjeföretag att gå ur 
företagsledningen. De stöter ofta på kognitiva kostnader och psykiska hinder (Sharma, 2004).  
Det framkommer också att första generationens ledare har väsentligt lägre förekomst av 
strategiska planer än kommande generationer (Gandemo, 2000) 
 
Under 1980-talet har familjeföretag rönt växande uppmärksamhet inom ämnet 
organisationsteori. När Tagiuri och Davis (1982) introducerade en tresystemsmodell där 
företagscirkeln delades upp i ägande och ledning, framförde äldre och större familjeföretag 
ytterligare frågeställningar (Karlsson Stider 2000). Se modell 1. 
 

 
Modell 1.  The Three System Model. Källa: Karlsson Stider, 2000 

 

En av de centrala tankegångarna i modellen är att det finns ett antal intressenter i 
familjeföretaget som agerar utifrån olika bakgrund, tillhörighet och position i familjen, 
ägarkretsen och den operativa företagsledningen. Delsystemen karaktäriseras av olika 
utvecklingsfaser och logiker. Ägande har sin logik, företagsledning en annan och familjen en 
tredje (Karlsson Stider, 2000). 
 
Gandemo (2000) skriver att resultat från flertal studier visar att familjeföretag i genomsnitt 
sysselsätter färre personer än till exempel icke-familjeföretag. En orsak kan vara att 
ledargrupper inom familjeföretag tenderar att vilja styra hela verksamhetsförloppet för att få 
kontrollen hela vägen.  
 

Ägande-
skap 

Ledning Familj 



11 
 

När antalet ägare i familjen blir större påverkas relationen mellan familjen och firman. Antalet 
tycks ha betydelse för vilken form av ägarinflytande som utövas och hur det struktureras och 
organiseras (Karlsson Stider, 2000). Det finns med andra ord skillnader i ägarstrategier mellan 
entreprenörer (ensam ägare), familjer (liten grupp) och släkter (större familjegrupp) och sätt 
att utöva ägarinflytande. 

 

 

3.1.3 Familjeföretagens roll på marknaden 

Familjeägandet skyddar till viss del företaget från aktiemarknadens dagliga effektivitetstester 
och tillåter företaget att agera under längre tid innan familjen utvärderar verksamheten. 
Beteendet resulterar ofta i ett större intresse för den tekniska utvecklingen och mindre av den 
ekonomiska lönsamheten. I flertalet familjeföretag betonas betydelsen av affärsverksamhet 
framför akademisk eller professionell utbildning (Gandemo, 2000). 
 
Att delta i en professionell internationell eller global konkurrens gör att familjeföretag måste 
uppträda lika professionellt som övriga företagsformer för att överhuvud taget kunna överleva 
och växa framgångsrikt (Gandemo, 2000). Detta kan vara en bidragande orsak till att 
vinstmarginaler och räntabilitet på totalt kapital inte skiljer sig så mycket mellan 
familjeföretag och övriga företagsformer.  

 
Karlsson Stider (2000) skriver att familjeföretagare har ett större socialt ansvar än andra 
företag i sin närmiljö. De blir ofta synonyma med sitt närområde och får ett större stöd, till 
exempel att IKEA fortfarande har kvar sin bas i Älmhult. Detta har ett ursprung från den 
gamla brukstiden skriver Karlsson Stider (2000). Då kunde företag vara hela städer som inte 
enbart erbjöd arbete utan även var vågen mellan mat på bordet och tak över huvudet.  
 
 

3.2 Agent- och principalteorin 

Eisenhardt (1989) skriver att agentproblem uppstår när två samarbetande parter, agenten och 
principalen inte har samma mål eller samma förhållande till risk. Jensen och Meckling (1976) 
definierar ett agent- och principalförhållande som ett förhållande där principalen i det yttersta 
fallet är den av aktieägarna tillsatta styrelsen och agenten i det yttersta fallet är den 
verksällande direktören som arbetar på uppdrag av principalen . Eftersom båda parterna enligt 
Jensen och Meckling (1976) är nyttomaximerande kommer både agenten och principalen 
agera efter egenintresse, eftersom det ofta uppkommer asymmetrisk information då agenten 
(VD:n) vanligtvis har bättre insyn i företaget än principalen (styrelsen) och därför kan agera 
för att maximera sina egna intressen snarare än företagets intressen.   
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Modell 3.Egenbearbetad modell av Jensen och Meckling (1976) Agent- och principalteori. 

 

Enligt Block (2008) utgår de flesta forskare från agent- och principalteorin när de studerar 
belöningssystem bland verkställande direktörer och andra ledande personer i företag.  För att 
förhindra agentproblem kan principalen antingen övervaka agenten eller använda olika 
styrmedel för att ge agenten incitament att lösa uppgiften på ett för principalen 
tillfredsställande sätt. En vanlig typ av incitament kan vara belöningssystem. Dessa 
incitament kan vara både beteendebaserade det vill säga baserade på hur agenten gör för att 
uppnå något eller outputbaserade det vill säga vilket resultat agenten har uppnått.  
 
När det gäller familjeföretag råder det delade meningar om hur agent- och principalteorin 
förhåller sig. Vi kommer att redogöra två teorier som efter splittrade meningar delar in 
forskarnas teorier. Den klassiska agent- och principalteorin där bland andra Jensen och 
Meckling (1976) skriver att den utgör grundtänkandet för vilka tankar som ligger bakom 
införandet av belöningssystem och varför de uppkommer i företag. Vi kommer också att 
presentera en alternativ agent- och principalteori som är anpassad för familjeföretag där 
relationerna mellan agenten och principalen ser annorlunda ut och nya problem uppkommer 
(Schulze et al., 2001). 
 
 

3.2.1 Den klassiska agent- och principalteorin i familjeföretag 

Den klassiska agent- och principalteorin utgår ifrån Jensen och Meckling (1976) som menar 
att agent- och principalproblemen elimineras på grund av att övervakning och 
belöningssystem inte längre är nödvändigt i familjeföretag, vilket sker eftersom 
ägarstrukturen är annorlunda. I familjeföretag är ägaren och ledningen ofta samma person 
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eller i alla fall nära släkt med varandra. De verkställande direktörer som är grundare eller släkt 
med grundaren har enligt McConaughy (2000)  ofta incitament att leda företaget på ett annat 
sätt än andra företag. De har ofta mer att förlora om företaget går dåligt och kräver därför inte 
samma incitament som verksällande direktörer i vanliga företag. 
 
 

3.2.2 Den alternativa agent- och principalteorin med altruism 

Den alternativa agent- och principalteorin står i kontrast mot Jensens och Mecklings klassiska 
teori från 1976. Enligt Jensen och Meckling (1976) sker det som sagt ovan en reducering av 
agent- och principalkostnaderna i familjeägda och familjestyrda företag eftersom ägarna och 
ledningen oftast är samma person eller i alla fall nära släkt med varandra. Enligt Schulze et 
al., (2001) är inte detta hela sanningen. De menar att agent- och principalproblemen i 
familjeföretag inte nödvändigtvis minimeras utan att det i stället uppkommer nya typer av 
agent- och principalproblem relaterade till det altruistiska beteendet som förekommer i 
familjeföretag.  Altruism betyder att familjemedlemmarna sätter familjebanden före företagets 
prestation. Företagets mål som annars för det mesta består av finansiella prestationer och mål, 
förstärks med icke-finansiella mål som samhörighet i familjen och engagemang i 
nästkommande generation. Steier (2003) tar upp det positiva och negativa med en 
företagsledning som till stor del eller helt består av familjemedlemmar i tabell 1. Här belyses 
även det altruistiska beteendets innebörd. I denna modell sätts familjen i kontrast till 
företaget.  
 
Tabell 1. 
Fördelar och nackdelar i ledningsstrukturen med att införliva familjen som 
ett sätt att organisera den ekonomiska verksamheten 

   
Fördelar                                
 
Incitament                                                        

 
 
Långsiktiga aktieinnehav i familjens resurser motiverar medlemmarna att 
agera efter det bästa för familjen, i synnerhet om enskilda bidrag belönas. 
De avskräcks från att agera mot familjens intressen och tar avstånd från 
straff, förkastande av andra familjemedlemmar och förlust av rättigheter till 
familjens resurser. 
 

Övervakning Kombinerat privat- och arbetsliv resulterar i större insyn i arbetet, etik, 
attityd, bidrag och förbrukning av resurser. Övervakningen underlättas. 
 

Altruism Osjälvisk rationalitet hindrar familjemedlemmar från att dra nytta 
av varandra. 
 

Lojalitet Det sociala trycket att upprätthålla familjens goda namn förstärker 
skyldigheter i samband med incitament, övervakning och altruism. 
 

Nackdelar 
 

Konflikter 

 
 
Gräl med ursprung i det privata livet är svårt att hålla åtskilda från 
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affärsrelationerna 
 

Ineffektivt beteende  
eller slack i ekonomiska 
aktiviteter 
 
Nästa generation 
passar inte ihop med 
den ekonomiska 
verksamheten 
 
Familjeföretag har 
begränsningar i 
tillväxt  

Trots incitament, övervakning, altruism och lojalitet kan familjemedlemmar 
leverera undermåliga prestanda och ”free rides”. 
 
 
 
Tendensen att stödja och behålla familjemedlemmar även om 
utomstående kan vara bättre lämpade för jobbet, medför 
alternativkostnader. 

 
         

Tillväxt förutsätter en övergång till chefer som är utomstående familjen. 
Verksamheten förlorar sin familjestatus och tillhörande 
styrningsfördelar. Företag som inte väljer att växa och behåller sina 
styrningsfördelar kan förlora viktiga skalfördelar i samband med 
kommande tillväxt. 
 

 
Tabell 1. Positiva och negativa agentrelationer i familjeföretag. Källa: (Steier, 2003) 

 
I fördelarna med familjerelaterad ägarstruktur belyser Steier (2003) incitament för 
familjemedlemmarna att agera efter familjens bästa. Genom att familjemedlemmarna 
investerar i företagets aktier skapar det ett större eget intresse som gynnar företaget. 
Investerare i familjen får ut mer av sina investeringar än utomstående investerare. Genom 
deras medverkande i investeringsverksamheten skapas en blandning av rationella och 
altruistiska motiv.  

 
Schulze et al., (2001) menar att altruism kan vara positivt då behovet av övervakning minskar 
och kommunikationen ökar, därmed en betydligt lägre kostnad. Dessutom försvinner ett 
orosmoment. Jensen och Meckling (1976) skriver till och med att övervakningen inte längre 
är nödvändig med denna typ av ägarstruktur. Incitamenten, den minimerade övervakningen 
och altruismen medför en förhöjd lojalitet bland familjemedlemmarna i företaget och ett 
behov av att upprätthålla företagets namn och varumärke.  
 
De negativa aspekterna med en familjerelaterad ägarstruktur är starkt beroende av det 
altruistiska beteendet. Det är genom dessa aspekter forskarna som förespråkar den alternativa 
agent- och principalteorin grundar sina argument om att det uppkommer nya problem. Dessa 
negativa aspekter har en tendens att öka agent- och principalkostnaderna i företaget. Steier 
(2003) belyser att de privata relationerna mellan medlemmarna överväger de affärsmässiga 
relationerna, vilket i sin tur kan orsaka dispyter och ta fokus ifrån affärsverksamheten som 
påverkas negativt.  Schulze et al., (2001) menar att familjemedlemmar som egentligen saknar 
rätt kunskap för verksamheten placeras på viktiga positioner enbart för att de är 
familjemedlemmar istället för att tillsätta mer logiska och kompetenta val från utomstående 
arbetskraft.  
 
Anställda familjemedlemmar som positionerats i företaget kan sakna intresset och 
engagemanget för verksamheten vilket leder till att de presterar sämre. Kravlösheten gör att 
de inte behöver arbeta lika effektivt eftersom risken för uppsägning är mindre (Schulze et al., 
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2001). Steier (2003) kännetecknar dessa som ”free riders” och är ett agent- och 
principalproblem som uppstår med altruismen. Altruism är därför enligt författarna en av 
orsakerna till att incitament förekommer i familjeföretag. Andra orsaker till att det 
förekommer prestationsbaserade belöningssystem i familjeföretag är att den verkställande 
direktören finner det nödvändigt att betala samma bonus till alla anställda oavsett om de är 
familjemedlemmar eller inte. 
 
 

3.3 Inledning belöningssystem 

För att motverka och hantera agent- och principalproblem ett företag ställs inför kan de 
använda sig av ett övervakningssystem eller belöningssystem (Berk & DeMarzo, 2007). 
Eftersom vår studie handlar om hur ett belöningssystem kan se ut och vilka upplevda effekter 
det får i ledningsgruppen i ett medelstort svenskt familjeföretag för att hantera agent- och 
principalproblemen fokuserar vi endast på belöningssystemen och bortser från övervakningen. 
Denna del av den teoretiska referensramen inleds med en redogörelse av själva 
belöningssystemet och dess innebörd. Vi använder oss av en modifierad version av 
Arvidssons (2005) uppdelning där belöningssystemet beskrivs som en enhet som bygger på 
fyra punkter. Dessa punkter är grunder för belöningar, former av belöningar, syftet med 
belöningar och mottagare av belöningar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2. Egenbearbetad modell efter Arvidssons (2005) teorier. 
 

3.3.1 Definition belöningssystem 

Den ekonomiska definitionen av belöningssystem är enligt Arvidsson (2005) de förväntade 
belöningar som individer erhåller när de bidrar till organisationens mål. Belöningssystemets 
funktion är att motivera till måluppfyllelse. Systemen kan ha flera former. De kan vara 

Syften med belöningar 
• Mål/Verksamhetsstyrning 
• Motivera anställda 
• Rekrytera och behålla 

kompetent personal 

Grunder för belöningar 
• Prestationsbaserad 

lön 
• Fast lön 
 
 

Former av belöningar 
• Monetära belöningar 
• Ägarandelar 
• Icke-monetära belöningar 

Mottagare av 
belöningar 

• Individbaserad 
• Gruppbaserad 
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monetära, icke-monetära eller utgöra ägarandelar i företaget. Tanken med belöningssystem är 
enligt Arvidsson (2005) att få de anställda motiverade till att effektivisera verksamheten och 
uppnå mål för att kunna driva ett företag på ett effektivt sätt med hög effektivitet och 
långsiktig överlevnad. Belöningssystemet är därför ett av de viktigaste och effektivaste 
hjälpmedlen för företaget. För att belöningssystemen ska vara framgångsrika bör de vara 
belöningsinriktade eftersom de fungerar bäst om de är motiverande för de anställda, vilket 
inte fungerar lika bra om de är uppbyggda på bestraffningar. (Anthony & Govindarajan, 
2006). 
 
 

3.3.2 Grunder för belöningar 

Enligt Anthony och Govindarajan (2006) kan företag använda sig av två skilda typer av 
belöningssystem. Den första typen är det fasta belöningssystemet där företaget anställer 
kompetent personal, betalar ut fasta löner och sedan förväntar sig en bra motprestation av den 
anställde. Den andra typen är det prestationsbaserade belöningssystemet (även kallad rörlig) 
där företaget anställer kompetent personal och en del av lönen sedan beror på vilket resultat 
den anställda presterar.  
 
Fördelen med prestationsbaserade gentemot fasta belöningssystem är enligt Anthony och 
Govindarajan (2006) att de ger upphov till större noggrannhet och kvalitet hos personalen 
vilket kan vara svårt att uppnå enbart med fast belöningssystem. En nackdel med de 
prestationsbaserade belöningssystemen kan vara att det kan skada den trygghet som de 
anställda har med de fasta belöningssystemen (ibid.).  
 
Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell och Sjöstrand (2002) skriver att företag i verkligheten inte 
använder sig av uteslutande fasta eller prestationsbaserade belöningar. Det sker snarare en 
mix av de två typerna. Detta görs enligt Smitt et al., (2002) för att det ur företagets synvinkel 
är attraktivt att koppla belöningarna till resultatet samtidigt som tryggheten hos de anställda 
med fasta löner inte försvinner. En vanlig uppdelning mellan fast och rörlig belöning är 
80/20- regeln där 80 procent av lönen är fast och de återstående 20 procenten består av rörlig 
belöning (ibid.). 
      
Flera forskare har utgått från Jensen och Mecklings resonemang med eliminerade agent- och 
principalkostnader i familjeföretag när de gjort sina studier. McConaughy (2000) skriver att 
bonussystem i familjeföretag är lägre och mindre känsliga för företagets prestation. Carrasco-
Hernandez och Sánchez-Marín (2007) menar att löner och bonusar blir lägre om den 
verkställande direktören kontrollerar en stor andel aktier i företaget. Block (2008) skriver att 
det finns signifikanta olikheter när det gäller uppbyggandet av belöningssystem i 
familjeföretag och andra företagsformer.  
 
Som motpol till ovan nämnda forskare finns de forskare som anser att det inte alls bör vara en 
lägre grad av prestationsbaserade belöningar i familjeföretag (den alternativa teorin). De anser 
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att det altruistiska beteendet i familjeföretag som vi tagit upp tidigare bör leda till en ökning 
av prestationsbaserade belöningar (Block, 2008). De prestationsbaserade belöningarna i 
familjeföretag bör därför komma upp i samma nivå som icke familjeföretag vilket mottsäger 
sig tidigare forskning.  Dessa två teorier inom grunder för belöningar påverkar den klassiska 
och den alternativa agent- och principalteorin som vi diskuterat tidigare i teorikapitlet. 
 
 

3.3.3 Former av belöningar 

Enligt Arvidsson (2005) finns det tre huvudformer av belöningssystem: Monetära belöningar, 
icke-monetära belöningar och belöningar i form av vinstandelar i företaget. De monetära 
belöningarna är exempelvis lön som kan vara både fast och rörlig, pension och tantiem. De 
icke-monetära belöningarna kan bestå av befordran och nya arbetsuppgifter. Belöningar med 
ägarandelar sker ofta i form av aktier, konvertibler och optionsprogram. Av de många olika 
sorters belöningar som existerar tar vi nedan kortfattat upp de enligt Arvidsson (2005) 
viktigaste belöningarna i kategorierna monetära och vinstandelar medans vi belyser mer 
ingående de icke- monetära eftersom de ses som mer signifikanta i familjeföretag. 
 
Monetära belöningar 
Lön betraktas ofta som den viktigaste motivationsfaktorn. Den vanligaste formen av lön är 
tidslön som innebär att lönen bestäms av den tiden personen arbetar. Det är vanligt att det 
förekommer så kallad blandackord där en del av lönen förutom tidslönen är 
prestationsbaserad. Det kan också förekomma andra typer av monetära belöningar som 
exempelvis individuell lönesättning, tantiem som är ett lönetillägg som tillfaller de högst 
uppsatta personerna på företaget och bonus som är kopplade till kortsiktiga resultatmål. De 
används för att höja motivationen bland de anställda. 
 
Vinstandelar 
Vinstandelsstiftelser är ett långsiktigt belöningssystem där tanken är att det ska bidra till 
högre motivation och lojalitet bland de anställda. En vinstandelsstiftelse är uppbyggd med 
egen förmögenhet och förvaltning och tilldelas under vissa förutsättningar företagets vinst. 
Andra typer av vinstandelar är konvertibla skuldebrev som innebär att medarbetaren lånar ut 
pengar till företaget och då får en fordran på företaget i form av ett skuldbrev eller 
optionsprogram. Formerna innebär att de anställda får erbjudande att under en förutbestämd 
tidpunkt teckna ett visst antal aktier i företaget.   
 
Icke-monetära belöningar 
De icke-monetära belöningarna eller sociala belöningarna som de oftast kallas är enligt 
Svensson (2001) lika viktiga som monetära belöningar. Sharma (2004) anser att de framställs 
som mer signifikant i familjeföretag. Till skillnad från monetära belöningar är de inte lika hårt 
reglerade genom avtal och skattebestämmelser. Exempel på icke-monetära belöningar är ökat 
inflytande över arbetssituationen, frihet och ansvar, befordran och visad tilltro och 
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uppmuntran. Dessa är framträdande i familjeföretag och främst utifrån den alternativa agent- 
och principalteorin, vilket framgår i tabell 1. 
 
En annan typ av icke-monetär belöning som enligt Sharma (2004) är signifikant i 
familjeföretag är generationsskifte. Det finns två olika synsätt gällande ledningen/ägarna vid 
generationsskifte. De som värdesätter familjesammanhållningen mer än affärsverksamheten 
tenderar att skola in sina familjemedlemmar vid en lägre ålder, lägre position och med en 
lägre grad av utbildning. De värdesätter gruppdynamiken och stöttandet av familjen. På den 
andra sidan finns de ägare som värdesätter företagets affärsverksamhet och prestation före 
familjeförhållandet. De kräver en högre grad av utbildning och erfarenhet från andra företag 
innan generationsskiftet kan ske. Därför sker det vid ett senare skede. Denna grupp tenderar 
även mer att ta in utomstående resurser istället för familjemedlemmar. Som senare står skrivet 
i syftet med belöningssystem skiljer det sig i familjeföretag och övriga företagsformer när det 
gäller generationsskifte (ibid.). Erven (1998) skriver om risken med att överlåta ledandet av 
företaget till nästkommande generation. Det är den verkställande direktörens förmåga och 
resultat som avgör om företaget blir till framgång eller misslyckande och som påverkar värdet 
av arvsrätten. Om grundaren och första generationen inte har en lönsam verksamhet som ger 
nästkommande generation en chans till framgång, är överförelsen av tillgångarna snarare en 
överförelse av enbart förvaltningen. Att förstå och kommunicera det aktuella läget i 
verksamheten är en primär uppgift för grundaren (ibid.).  
 
 

3.3.4 Syfte med belöningar 

Det går rent teoretiskt enligt Arvidsson (2005) att urskilja tre syften med belöningssystem. 
Verksamhetsstyrning, alltså att säkerhetsställa effektivitet i verksamheten, motivera till 
önskvärt beteende samt att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Belöning till 
företagsledningen måste uppfylla tre kriterier: 
 

• Belöningarna ska vara konkurrenskraftiga för att kunna attrahera och behålla de bästa 
cheferna. 

• Belöningarna ska kommunicera och förstärka företagets huvudprioriteringar genom att 
knyta belöning till önskad prestation. 

• Belöningarna ska främja ett prestationsorienterat klimat i företaget genom att 
uppmärksamma goda prestationer relativt potentialen. 

 
Huvudmålet måste dock anses vara att styra verksamheten mot rätt mål, så som resultat och 
prestationsbaserade mål. Det görs på bäst sätt med hjälp av motiverade och kompetenta 
medarbetare. Arvidsson (2005) skriver att om belöningarna ska upplevas som meningsfulla 
måste de vara motiverande och betyda något för de anställda. Belöningssystemen bör därför 
vara positiva och belöningsinriktade snarare än av bestraffande karaktär (ibid.) Anthony och 
Govindarajan (2006) skriver att verksamhetsstyrning betyder att det finns en klar koppling 
mellan vad individen vill med sitt arbete och vad företaget har för mål. Belöningssystemet ur 
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verksamhetsstyrningsperspektiv ska alltså verka för att individerna uppfyller dessa mål med 
hjälp av att skapa motivation genom exempelvis belöningar. 
 
Familjeföretag behandlar belöningssystem mer på ett irrationellt sätt än övriga företagsformer. 
Främst när det handlar om införandet av familjemedlemmar på nyckelpositioner och 
generationsskifte, oavsett om utomstående aktörer skulle berika företaget på ett mer 
ekonomiskt och strategiskt sätt. När det gäller överlåtandet av ledningen är det en självklarhet 
att det sker inom familjen som ett generationsskifte eftersom det har skett tidigare i 
generationer (Erven 1998). Ett annat irrationellt agerande är att belöningssystemen ska vara 
jämlika. Om belöning betalas ut till en anställd kan den verkställande direktören finna det 
nödvändigt att betala ut motsvarande belöning till resten av familjemedlemmarna i företaget 
(Steier, 2003). Vidare anses det som ett irrationellt beteende vd utbetalning av bonusar till alla 
anställda oavsett om de är familjemedlemmar eller inte. Ett så kallat rättvisetänkande (Steier, 
2003). 
 
I vår uppsats har vi valt att lägga störst fokus på styrningen mot verksamhetens mål och då 
främst syftet med belöningssystemen som företaget använder för att eliminera agent- och 
principalproblemen. 
 
 

3.3.5 Mottagare av belöningar 

Mottagandet av belöningssystem kan ske per individ eller i en grupp (Arvidsson, 2005). Vid 
individbaserad belöning är den baserad på den anställdas individuella prestation. Detta system 
är bra om företaget vill höja motivationen för en enskild anställd men kan dock påverka de 
andra anställda negativt. Vid gruppbaserad belöning är den baserad på den prestation gruppen 
uppnår. Fördelar med gruppbaserad belöning är att de anställda i gruppen kan berömma 
arbetet av individerna i gruppen. Dock har inte gruppbaserad belöning lika stark 
genomslagskraft för varje enskild individ. Här kan även så kallade ”free riders” hänga med på 
gruppens prestationer utan att själva bidra med något väsentligt. Ett väl fungerande 
belöningssystem utmärks av att det gäller alla, från högste chef till samtliga medarbetare i 
organisationen (ibid.). 
 
 

3.4 Uppföljning och effekter av belöningssystem 

Enligt Smitt et al., (2002) är uppföljningen av belöningssystemet när det har förankrats och 
implementeras oerhört viktigt för att belöningssystemet ska fungera i praktiken. Bristfällig 
uppföljning av de anställdas prestationer kan leda till att motivationen och engagemanget 
minskar och att deras prestationer därför försämras. Vidare skriver Smitt et al., (2002) att det 
är viktigt att de anställda ser en koppling mellan deras egna prestationer och företagets 
resultat. Detta sker effektivast om belöningssystemet är kopplat till individens enskilda 
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prestation och arbete istället för att belöningen är kopplad till ett större kollektiv eller 
arbetsgrupp.  
 
Även Svensson (2001) belyser vikten av att följa upp de anställdas prestationer och jämföra 
dessa mot företagets mål. De anställdas prestationer kan antingen mätas med objektiva 
hjälpmedel som till exempel produktionsstatistik och observationer/tester eller med hjälp av 
mer subjektiva hjälpmedel som egenvärdering och kundintervjuer. Svenson (2001) skriver 
dock att det inte är nyttigt att enbart fokusera på objektiva mått eftersom det då finns risk att 
resultatmätningen kan bli ofullständig.  
 
 

3.5 Sammanfattning teoretisk referensram 

För att sammanfatta teorikapitlet och ge en mer övergripande bild på vad fakta och teorierna 
mynnar ut i har vi skapat modell 4 som sammanfattar teoridelarna.  Grundstenen i uppsatsen 
som modellen utgår ifrån är familjeföretaget, där vi använt Tagiuri och Davis (1982) 
uppdelning av familjeföretaget i ägande, ledning och familj.  Det finns två skolor som har 
olika syn på vilka agent- och principalproblem som uppkommer i familjeföretag och i vilken 
grad de uppkommer. Den klassiska agent- och principalteorin säger att de familjerelaterade 
problemen elimineras i familjeföretag. Den alternativa agent- och principalteorin menar att 
nya problem uppkommer på grund av det altruistiska beteendet som återfinns i familjeföretag. 
Utifrån dessa två teorier undersöker vi hur belöningssystemen till ledningsgruppen är 
uppbygga i familjeföretag och vilka effekter företaget upplever att det har för att uppfylla dess 
mål.  
 
Vi har använt Arvidssons (2005) uppdelning av belöningssystem i grunder, former, syfte och 
mottagare av belöningar. När det gäller den alternativa agent- och principalteorin är det 
främsta syftet med införandet av belöningssystemet att eliminera de nya problem som uppstår 
i familjeföretag och att styra mot verksamhetens mål (Schulze et al., 2001). Enligt den 
klassiska agent- och principalteorin ska agentkostnaderna elimineras och belöningssystem blir 
därför onödiga enligt teorin (Jensen och Meckling, 1976). En anledning till att det fortfarande 
finns belöningssystem till ledningsgruppen i familjeföretag trots att det enligt den klassiska 
teorin är onödigt, är att det kan vara svårt för företaget att rekrytera kompetent personal utan 
ett fungerande belöningssystem (Arvidsson, 2005). Steier (2003) skriver att den verkställande 
direktören ofta finner det nödvändigt att på grund av rättviseskäl betala samma bonus till 
samtliga i ledningen oavsett om de är familjemedlemmar eller inte. Grunder för belöningar är 
det område där skillnaden i de båda teorierna märks tydligast. Den klassiska teorin säger att 
det är en högre andel fasta belöningar eftersom ledningen redan har starka incitament att 
prestera på topp medans den alternativa teorin säger att det är en högre andel 
prestationsbaserade belöningar eftersom det uppstår nya problem som ledningen måste få 
incitament att stävja (Block 2008). En annan skillnad mellan de båda teorierna är att det enligt 
den alternativa teorin sker en ökning av de icke-monetära belöningarna i familjeföretag som  
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till exempel att medlemmar i familjen gynnas vid generationsskifte av företaget (Sharma, 
2004). Gemensamt för de båda teorierna är att det sker en aktiv uppföljning av 
belöningssystemet, vilket är enligt Smitt et al., (2002) oerhört viktigt för att 
belöningssystemet ska fungera i praktiken. 

 
 
Modell 4. Egenproducerad modell innehållande sammanfattning teorikapitlet.  
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4. Empirisk metod 

I kapitlet förklarar vi hur undersökningen och insamlandet av material har gått till på ett 
metodiskt empiriskt sätt. I kapitlet presenteras de delaktiga fallföretagen, tillvägagångssätt 
vid urval och urvalsramen. Datamaterialet är av primär karaktär som skapats via 
intervjuerna. 
 

4.1 Undersökningsmetod 

För att undersöka vilka upplevda effekter belöningssystem har på agent- och principalproblem 
i svenska medelstora familjeföretag har vi valt att använda oss av ett kvalitativt 
tillvägagångssätt. Valet grundar sig i att vi vill fånga upp de psykologiska aspekterna inom 
familjeföretag vi tagit upp tidigare i den teoretiska referensramen. Vi tror att dessa är allt för 
svåra att kvantifiera och kräver en mer djupgående analys.  
 
 

4.3 Population och urval 

Vi har gjort ett medvetet urval av respondenter till undersökningen. Enligt DePoy och Gitlin 
(1999) ett urval baserat på ett syfte. De företag vi valt har vi gjort för att få den mix vi vill 
som vi anser behöva för att få ett så trovärdigt svar som möjligt och få flera dimensioner på 
vår problemformulering. DePoy och Gitlin (1999) definerar en grupp vars individer omfattar 
idén forskaren ska undersöka kallas för en population. I vårt fall består denna population av 
medelstora svenska familjeföretag som enligt europeiska kommissionen har mellan 50 och 
249 anställda, en årsomsättning som understiger 50 miljoner euro och en balansomslutning 
som understiger 43 miljoner euro (europa.eu).  Anledningen till att vi valt medelstora och in 
de som kategoriseras som småföretag är för att vi tror att det är mer förekommande med 
belöningssystem.  
 
Efter att populationen är utvald väljs en mindre grupp som ska ingå i den aktuella 
undersökningen, ett sampel (DePoy och Gitlin, 1999). Vi begränsar populationen till ett 
sampel genom att familjeföretagen i vår undersökning måste ha funnits i minst två 
generationer alternativt att de är i den första generationen och har som mål att fortgå i 
kommande generationer inom familjen. Företagen arbetar aktivt med olika former av 
belöningssystem. Främst monetära och icke-monetära belöningar och även fast och 
prestationsbaserade belöningar. 
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Vi har kontaktat de företag som vi anser varit lämpliga och placerats innanför ramen av vårt 
urval för att uppnå vårt syfte. Inriktningen ligger på styrelseordförande eller VD:n i företaget. 
Detta för att få en bredare grund och jämföra upplevda åsikter från olika positioner i företaget. 
Att styrelseordföranden eller VD:n inte är familjemedlem ser vi som ännu en bra grund för 
jämförelse. Enligt Hartman (2004) bör undersökningen fortsätta till dess att ingen ny 
information framkommer. Vi upplevde teoretisk mättnad efter tre respondenter. Vi har 
intervjuat två respondenter som både är verkställande direktörer och styrelseordföranden och 
en som endast är styrelseordförande. DePoy och Gitlin (1999) skriver att empirisk mättnad är 
en indikator på att studien är noggrann och betyder att ytterligare insamlad empiri inte ger 
vidare insikter eller ny förståelse inom ämnet. 
 

Styrelseordförande 
Styrelseordförande väljas på bolagsstämman och har det yttersta ansvaret för att styrelsens 
arbete är väl organiserat och bedrivs på ett effektivt sätt. Styrelseordförande ska särskilt se till 
att styrelsens beslut verkställs, att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina 
kunskaper om bolaget och att styrelsens arbete utvärderas på årlig basis (bolagsstyrning.se). 
 

Verkställande direktör 
Definition av verkställande direktör är enligt Nationalencyklopedin en person som sköter den 
löpande förvaltningen i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar (ne.se, 2010-02-28). 
 
Företagen vi intervjuat för att besvara vår problemformulering är Bendt Bil AB, 
BERTEGRUPPEN AB och AB Bröderna Jansson. Nedan följer en kort presentation av 
respondenterna i varje företag och varför de ingår i vår undersökning. 
 

Bengt-Erik Johansson 
Är styrelseordförande och verkställande direktör i Bendt Bil AB. Han äger tillsammans med 
familjen 100 procent av aktierna i företaget och är första generationen i familjeföretaget.  
 

Thomas Jansson 
Är verkställande direktör i Nissanvarvets Konstruktions AB och bolagets dotterbolag. Jansson 
äger 100 procent av bolagets aktier och är andra generationen inom familjeföretag.  
 

Per Stenström 
Är verkställande direktör i BERTEGRUPPEN AB och styrelseordförande i moderbolagets 
samtliga dotterbolag, däribland SIA Glass AB. Äger tillsammans med övriga 
familjemedlemmar 70 procent av aktierna i bolaget.  BERTEGRUPPEN AB är det äldsta 
dokumenterade familjeföretaget i Sverige och är inne på trettonde generationen ägare.  
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4.4 Teoriinsamling 

Vid insamlandet av teori har vi försökt att använda till största delen nyare forskning för att 
uppnå en stor aktuellitet. Vi har dock även tagit med äldre forskning som exempelvis Jensen 
och Meckling (1976) vilket ses som standardverk i agent- och principalforskningen eftersom 
en stor del av nyare forskning bygger på deras tankar. Vetenskapliga artiklar har vi främst fått 
fram med hjälp av högskolebibliotekets samsökningshjälpmedel och Google schoolar. Vi har 
även använt av oss av flertalet böcker som vi lånat på högskolebiblioteket i Halmstad. För att 
bredda vår artikeldatabas har vi även haft tillgång till biblioteket på Handelshögskolan i 
Stockholm. 
 
 

4.5 Datainsamling 

Vi har valt att bygga vår uppsats på primärdata i form av personliga samtal. Den enda 
sekundära form av data i studien har vi anförskaffat oss utifrån de offentliga 
företagspresentationerna på respektive företags hemsida. Primärdata är enligt Jacobsen (2002) 
data som forskaren samlar in på egen hand och som exempelvis kan vara personliga intervjuer 
och enkätundersökningar, vilket stämmer bra överens med den metod vi tänkt använda.  
 
När det gäller själva intervjun använder vi en strukturerad intervju med förutbestämda frågor 
och ordningsföljd men med en viss grad av öppenhet där respondenten har chans att utveckla 
sina svar.  Fördelarna med en mer strukturerad intervju är enligt Jacobsen (2002) att data blir 
mindre komplex och därmed enklare att analysera.  En förstrukturering behöver inte heller 
leda till att datainsamlingen blir mer sluten, det kan snarare leda till att de frågor som ska 
belysas sätts i fokus på ett bättre sätt (Jacobsen, 2002). Våra frågor är grundade på vår 
problemformulering och har sedan vidarebaserats på vår teoretiska referensram. Denna metod 
anser vi vara den mest lämpliga eftersom belöningssystem kan anses relativt känsligt samt att 
familjeföretag som organisation är relativt komplext. De behandlar informella och sociala 
band  på ett annat sätt än vad övriga företagsformer gör. Intervjuunderlaget respondenterna 
fick ta del av är en version av bilaga 1 förutom rubrikerna inflikar/följdfrågor. De rubrikerna 
var endast tillgängliga för oss och användes när vi saknade svar eller för att hålla samtalen 
flytande. Samtliga tre intervjuerna genomfördes på plats hos respektive fallföretag och varade 
mellan 45 och 90 minuter. Båda författarna var aktiva under intervjuns gång och ställe 
ungefär varannan fråga 
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4.6 Konstruktion av intervjuguide 

Vi har konstruerat vår intervjuguide efter modell 4 som sammanfattar teorikapitlet och leder 
in på problemformuleringen.  
 
Jacobsen (2002) skriver att operationalisering eller konstruktion av intervjuguide som oftast 
används vid kvalitativa studier handlar om att göra ett abstrakt begrepp till något mätbart. I 
vårt fall handlar det om att utgå från slutmodellen vi konstruerade i teorikapitlet och att utifrån 
befintlig forskning omvandla dessa variabler till något mätbart med hjälp av intervjufrågor.  
Saunders et al., (2003) skriver att operationalisering är en viktig del i den deduktiva ansatsen 
för att materialet ska kunna mätas på ett kvalitativt sätt. En viktig del vid en deduktiv ansats är 
att kunna generalisera resultaten utifrån regulariteter. 
 
För att kunna omvandla modellen till mer konkreta intervjufrågor tog vi hjälp av tidigare 
forskares arbete och analyserade de frågor de har använt. Eftersom de flesta forskare i vår 
referensram har använt en kvantitativ forskningsmetodik omformulerade vi deras hypoteser 
till frågor som kan användas i en kvalitativ undersökning. När vi konstruerade intervjuguiden 
tog vi hjälp av etablerade forskare med en problemformulering som liknar vår. Vi anser att 
undersökningen därmed får en hög trovärdighet.   
 
Vi inledde intervjun med att redogöra intervjuns syfte och presenterade kortfattat uppsatsens 
mål för respondenten. Därefter informerade vi att respondenten när som helst fick avbryta sin 
delaktighet och enbart svara på de frågor personen vill svara på. Vi frågade även om 
godkännande att spela in intervjun och om vi fick publicera namnet på respondenten i 
uppsatsen.  
 
Vi har i första hand använt oss av öppna frågor där respondenten fick berätta och utvärdera 
frågan fritt medans vi flikade in följdfrågor och stödbegrepp. 
 
Följande rubriker har legat till grund vid intervjun. De är delvis tagna från modell 4 och tabell 
1. I empirikapitlet har vi sammanställt svaren från respektive respondent under varje rubrik. 
På så sätt kan vi jämföra varje del var för sig och leda in på de två agent- och 
principalteorierna vår problemformulering bygger på. 
 

Bakgrundsfrågor 
Vi lät respondenten berätta om sin bakgrund inom företaget som roll, position, ägarandel och 
generation samt även tidigare arbetserfarenhet och utbildning. Vi tillförde vid behov 
följdfrågor för att försäkra att alla frågor blev besvarade. Svaren gav oss en övergripande bild 
på situationen och en bakgrund till de svaren som gavs i övrigt. Respondentens bakgrund är 
viktigt att undersöka eftersom flera forskare som exempelvis Chrisman et al., (2003) och 
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Moores och Barret (2002) använt liknande data i sina studier, vilket gör det lättare att 
analysera svaren.  
 

Familjeföretag 
Under denna rubrik ligger fokus på företaget intervjun behandlar. När det gäller 
familjeföretaget ville vi först och främst komma underfund med mer grundläggande frågor 
som exempelvis hur ägarstrukturen ser ut i företaget, antalet anställda och i hur många 
generationer företaget har funnits. Vi bad därför respondenten att på ett övergripligt sätt 
beskriva företaget och dess ägarstruktur. Vidare ställde vi frågor som i vilken grad 
familjemedlemmar sitter på viktiga poster i företaget och även andelen utomstående personal 
som tillhör ledningen, vilket vi gjorde för att undersöka om företaget är uppbyggt efter de 
kriterier som ofta kännetecknar familjeföretag. Moores och Barret (2002) skriver att ett 
familjeföretag kännetecknas av att mer än 50 procent av röstmajoriteten ägs av en enda familj, 
att en enda familj effektivt kontrollerar/styr företaget och att en signifikant andel av 
koncernledningen kommer från samma familj. 
 

Det sociala ansvaret i familjeföretag kan vara inriktat mot samhället och företagets närmiljö 
(Karlsson Stider, 2000). Det som dock främst symboliserar socialt ansvar i familjeföretag är 
ansvaret gentemot den egna familjen. Sharma (2004) skriver att familjeföretag ofta 
värdesätter familjesammanhållningen mer än affärsverksamheten. För att skapa klarhet 
angående det sociala ansvaret gentemot familjen ställde vi frågan om hur mycket 
familjerelationer påverkar företagets verksamhet och om det är nödvändigt och problemfritt 
att skilja på familjeliv och affärsverksamhet.  
 
Eftersom den alternativa agent- och principalteorin som utgår från tabell1 (För- och nackdelar 
med familjen i ledningsstrukturen) och är en viktig del av vår problemdiskussion, behandlade 
vi den separat för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. För att behandla tabellen på 
bästa sätt lät vi respondenten beskriva för- och nackdelar med att ha familjemedlemmar i 
ledningsstrukturen. Vid behov ställde vi följdfrågor utifrån tabellen.   
 
Belöningssystem 
Genom modell 4 ville vi få svar på hur själva belöningssystemen är uppbyggda. Alltså dess 
former, grunder, syfte och mottagare av och med belöningssystem. Vi ville beröra så många 
faktorer som möjligt för att få en tillräckligt god grund till att slutligen leda in på hanteringen 
av agent- och principalproblem. Därifrån kan vi då analysera till vilken teori företaget lutar åt. 
Om företaget i fråga visar sig använda nästan uteslutande fasta belöningar kan detta vara ett 
tecken på att agent- och principalproblem eliminerats. De altruistiska dragen som forskare i 
den alternativa teorin tar upp är då mindre framstående.  
 

Grunder för belöningar 
Med hjälp av intervjufrågorna ville vi se vilken eller vilka typer av belöningssystem 
ledningsgruppen i fallföretaget använder och hur väl korrelerade de är med teorin om 
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belöningssystemets grunder, vilket är en viktig del för att se åt vilket håll företaget står sig 
mot de två agent- och principalteorierna. Anthony och Govindarajan (2006) definierar två 
olika grunder. Den fasta och den prestationsbaserade belöningen (den rörliga). Block (2008) 
använder sig av följande hypoteser när han gör sin undersökning; Att det finns ett positivt 
samband mellan att ledningen tillhör ägarfamiljen och graden av vanlig lön i total ersättning 
och det finns ett negativt samband mellan att ledningen tillhör ägarfamiljen och graden av 
prestationsbaserad lön i total ersättning. 
 
 
Vi inledde ämnet belöningssystem med att låta respondenten berätta om vilken typ av 
belöning företaget använder, fast eller prestationsbaserad belöning. Vi lät även respondenten 
förklara graden av dem båda eller om de alternativt använder sig av en mix av 
belöningssystemets grunder. En mixad grund av fast och prestationsbaserad belöning anser 
Smitt et al., (2002) vara den vanligaste i praktiken. Detta gör företaget för att både koppla 
belöningarna till resultatet samtidigt som tryggheten hos de anställda med fasta löner inte 
försvinner. 
 

Former av belöningar 
Enligt Arvidsson (2005) finns det tre huvudformer av belöningssystem; monetära belöningar, 
icke-monetära belöningar och belöningar i form av vinstandelar i företaget. För att kunna 
relatera till de båda agent- och principalteorierna var det viktigt att vi fick en överblick om hur 
formerna av belöningssystem ser ut i företaget eftersom det enligt modell 4 skiljer sig åt i de 
båda teorierna. Vi lät respondenten berätta övergripande om de olika belöningsformerna som 
används i företaget. 
 
Enligt den alternativa agent- och principalteorin är det vanligare med icke-monetära 
belöningar i familjeföretag. Icke-monetära belöningar kan vara allt från att medlemmar i 
familjen gynnas vid befordran och mer ansvar i verksamheten till generationsskifte i företaget.   
 
Utöver de fördelar med icke-monetära belöningar som beskrivs i tabell 1 och som tas upp 
under rubriken familjeföretag får generationsskifte mycket fokus i de icke-monetära 
belöningarna/befordran. Enligt Sharma (2004) finns det två olika synsätt som 
ledningen/ägarna kan tillämpa när det kommer till generationsskifte; Den ena sidan 
värdesätter familjesammanhållningen främst och den andra sidan värdesätter företagets 
affärsverksamhet och prestation före familjeförhållandet.   
 
Frågor som vi tog upp i former av belöningssystem syftade på vilka typer av monetära och 
icke-monetära belöningar företaget använder och vilken andel som dominerar. Respondentens 
svar för oss närmare mot vilken agent- och principalteori som reflekterar företagets val och 
uppbyggande av belöningssystem i ledningsgruppen. Vid generationsskifte ställde vi frågor 
som om det är självklart att nästa generation ska ta över affärsverksamheten, om de skolas in 
vid en tidig ålder eller om de måste ta en högre akademisk utbildning och arbetslivserfarenhet. 
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Syfte med belöningar 
Vid syftet med belöningssystem var det primära att få besvarat varför företaget har 
belöningssystem i ledningsgruppen. Vi ville även få besvarat hur företaget använder 
belöningssystem som målstyrning i verksamheten för att behandla upplevda agent- och 
principalproblem och vilka faktorer som påverkar. Anthony och Govindarajan (2006) skriver 
att verksamhetsstyrning betyder att det finns en klar koppling mellan vad individen vill med 
sitt arbete och vad företaget har för mål. Belöningssystemet ur 
verksamhetsstyrningsperspektiv ska alltså verka för att individerna uppfyller dessa mål med 
hjälp av att skapa motivation genom exempelvis belöningar. För att få ett så konkret svar från 
respondenten som möjligt så ställde vi frågan om belöningssystemen är kopplade till 
företagets målsättningar, behålla och rekrytera personal eller att främst öka motivationen i 
ledningsgruppen. 
 
Vi ville få en uppfattning om företagets användande av belöningssystem sker på ett rationellt 
eller irrationellt sätt. Erven (1998) skriver att familjeföretag använder sig utav 
belöningssystem mer på ett irrationellt sätt än övriga företagsformer. Främst när det handlar 
om generationsskifte och införandet av familjemedlemmar på viktiga positioner i företaget. Vi 
behandlade frågor om huruvida det är självklart att familjemedlemmar ska införlivas i 
företagets verksamhet. 
 
Steier (2003) menar att andra orsaker till att det förekommer belöningssystem i familjeföretag 
är att ledningen finner det nödvändigt att betala samma bonus till alla anställda oavsett om de 
är familjemedlemmar eller inte. Med intervjuerna ville vi få en uppfattning om hur ledningen 
ställer sig till rättvisetänkandet eller om det mest sker på ett irrationellt sätt.  
 

Mottagare av belöningar 
Arvidsson (2005) skriver att ett väl fungerande belöningssystem utmärks av att det gäller alla, 
från högste chef till samtliga medarbetare i organisationen. Frågor vi ställde handlar om 
vem/vilka inom ledningsgruppen som är mottagare av belöningar, hur de ser ut och om de är 
anpassade för varje individ (individbaserad) eller om de generellt är uppbyggda på samma sätt 
till samtliga grupper (gruppbaserad).  
 

Uppföljning och effekter av belöningssystem  
Uppföljningen är viktig eftersom brister i uppföljningen kan leda till att de anställdas 
motivation och engagemang minskar och företagets prestation försämras (Smitt et al., 2002). 
Som huvudfråga i uppföljning och effekter av belöningssystem ställde vi frågan om 
respondenten upplever några markanta effekter av belöningssystemen så som ökad 
effektivitet, bättre kvalité, ökad motivation och mer uppfyllda mål. Vi ställde även frågan om 
de arbetar aktivt med uppföljning av belöningssystem. 
 
Svensson (2001) skriver att de anställdas prestationer antingen kan mätas med objektiva 
hjälpmedel som exempelvis produktionsstatistik och observationer/tester eller med hjälp av 
mer subjektiva hjälpmedel som egenvärdering och kundintervjuer. Det inte är nyttigt att 
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enbart fokusera på objektiva mått eftersom resultatmätningen då kan tendera att bli 
ofullständig. Därför ansåg vi att det var intressant att fråga vår respondent vad de har för syn 
på dessa påståenden.  
 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) ställs det två krav på den empiri som ska samlas in. Den ska vara 
giltig och relevant (hög validitet) samt vara tillförlitlig och trovärdig (hög reliabilitet). 
Validiteten kan vidare delas in i intern giltighet som betyder att vi mäter det vi tror oss mäta 
och extern giltighet som betyder att våra mätningar också gäller i andra sammanhang, alltså 
att resultatet kan generaliseras. Reliabiliteten betyder att undersökningen är gjord på ett 
korrekt sätt utan mätfel och andra systematiska fel (ibid.).  
 

För att uppnå en hög extern och intern giltighet ska gör vi en noggrann genomgång av 
intervjufrågorna innan intervjutillfället och även kritiskt granska resultaten vi får fram. Att 
göra en generalisering av vår data kommer vara svårt eftersom vi gör en kvalitativ studie med 
få enheter. Det är dock inte syftet med uppsatsen, vi strävar snarare efter att göra en mer 
djupgående analys. För stärka validiteten och reliabiliteten har vi efter godkännande av 
respondenterna valt att spela in intervjuerna. Vi har även låtit respondenterna ta del av den 
färdigskrivna empirin. Eventuella sakfel i empirin har därför eliminerats. 
 
 

4.8 Analysmetod 

Flera olika metoder används för att analysera resultaten av intervjuerna. Vi har spelat in 
intervjuerna med respondenterna och skrivit ner i text för att på ett så korrekt sätt som möjligt 
återge data i det empiriska underlaget. Vi har upprepade gånger lyssnat på de inspelade 
intervjuerna efter empirin är skriven för att analysera respondenternas svar mot varandra. 
Renskrivning av råmaterial är något som enligt DePoy och Gitlin, (1999) rekommenderas vid 
kvalitativa studier och underlättar fortsatt arbete. 
  
I empirin börjar vi med att beskriva hur de olika familjeföretagen ser ut. Därefter beskriver vi 
belöningssystemen i de olika företagen, för att kunna ge en förklaring till varför och hur 
belöningssystemen är uppbyggda. Vi kategoriserar varje område i intervjun för att lättare 
kunna skapa en övergripande bild över den data vi samlar in och därefter analyserar dem steg 
för steg. I analysen börjar vi med en inomfallsanalys och jämför data enskilt från varje företag 
med teorin och då utgår från konstruktionen av intervjuguiden. Därefter gör vi en 
mellanfallsanalys där vi jämför de olika företagen och drar paralleller med teorin. I 
mellanfallsanalysen använder vi rubriker som är anpassade för att vi lättast ska kunna svara på 
problemformuleringen.  
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5. Empiri 

I den empiriska delen redogör vi den data vi samlat in vid våra intervjuer. Vi har valt att 
kategorisera svaren utifrån de rubriker vi använt oss utav vid konstruktion av intervjuguide 
och under själva intervjun. Detta gör det lättare att avläsa och senare analysera vid 
analyskapitlet. 
 

5.1 Bendt Bil AB  

Bendt Bil AB är ett företag inom bilförsäljningsbranschen som är återförsäljare av bilmärkena 
SAAB, BMW, Opel, Mini, Isuzu och Hyundai. Företaget grundades 1996 av familjen Bendt 
och sedan 2007 ägs företaget till 100 procent av Bengt-Erik Johansson med familj. Företaget 
är baserat i Halmstad, har 65 anställda och omsatte 2009 ca 400 miljoner SEK. 
 
Vi intervjuade Bengt-Erik Johansson som är verkställande direktör samt styrelseordförande. 
 
 

5.1.1 Bakgrundsfrågor 

Bengt-Erik Johansson har i grunden en civilekonomexamen från Luleå universitet. 2006  blev 
Johansson verkställande direktör på Motor Halland. Ett halvår senare köpte Johansson 
företaget Bendt Bil AB av familjen Bendt. Han blev då Johansson verkställande direktör och 
ägare av Bendt Bil AB. Eftersom Bengt-Erik är första generationen i familjeföretaget fanns 
det inga krav att han skulle gå in företaget. 
 
 

5.1.2 Familjeföretag 

Förutom Johansson själv som verkställande direktör består ledningen utav en ekonomichef 
och en eftermarknadschef. Eftermarknadschefen tar hand om det produktiva alltså hårdvaran 
medans ekonomichefen tar hand om mjukvaran. Dessa två är externa och tillhör alltså inte 
ägarfamiljen. Utöver VD-positionen axlar även Johansson själv rollen som marknadschef, 
styrelseordförande och försäljningschef.  
 
Johanssons två söner är aktiva inom företaget. De började vid en tidig ålder med vardagliga 
uppgifter och besitter idag stor kunskap om verksamheten. För tillfället hjälper sönerna till 
med reservdelslagret och har ansvaret för företagets hemsida. Även Johanssons fru hjälper till 
i mån av tid när hon inte arbetar på blodcentralen i Halmstad. 100 procent av företaget ägs av 
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familjen. Johansson själv äger 51 procent, hans fru äger 39 procent och de båda sönerna äger 
5 procent var.   
 
Enligt Johansson är Bendt Bil AB:s ställning på marknaden stark och har klarat 
lågkonjunkturen bra. När andra lokala företag i samma bransch tvingats avskeda 10-15 
procent av personalen har Bendt Bil AB istället kunnat nyanställa personal. 
 
När det gäller för- och nackdelar med familjemedlemmar inom företaget belyser Johansson 
framförallt att de sociala informationsvägarna blir kortare. Vidare säger Johansson att det är 
till stor fördel att ha familjen tillgänglig på företaget.  De får då möjligheten att träffas mycket 
och kan diskutera företaget vid sidan om arbetstid utan att någon i familjen känner sig utanför. 
Trots att de övriga i leningsgruppen inte tillhör familjen vill Johansson poängtera att han litar 
till hundra procent på sin personal men att han inte kan begära att de tar med jobbet hem och 
lever med företaget sju dagar i veckan som han själv gör. När Johansson blev verkställande 
direktör försvann skillnaderna mellan privat- och affärsliv. Det är en roll han har valt och 
fördelarna och nackdelarna går jämt ut.  
 
”Företaget ses som ett syskon, en familjemedlem. Man lever och tänker med det alltid. Det är 
väldigt kul och inte jobbigt. Det är en fördel att familjen jobbar på det så de får en förståelse 
för företaget.” (Personlig kommunikation B-E. J, 24 april, 2010) 
 
I och med att familjen är närvarande och att Johansson själv sitter på flertalet av 
ledarpositionerna blir informations- och beslutsvägarna korta vilket ger möjligheter till snabba 
beslut. Nackdelarna med att ha familjemedlemmar inom företaget tror Johansson främst 
framkommer om företaget skulle gå dåligt. Det kan tära på familjerelationerna och av den 
anledningen ville Johansson inte att hans fru skulle arbeta inom företaget till en början. Han 
ville helt enkelt diversifiera sina risker. 
 
Johansson påpekar också att Bendt Bil AB känner att de har ett stort ansvar gentemot 
Halmstad kommun och närmiljön. Företaget lägger stora summor av sina marknadspengar på 
aktiviteter som känns rätt och följer företagets filosofi. Det kan exempelvis vara 
idrottsföreningar och idrottsgrupper som behöver pengar. 
 
 

5.1.3 Belöningssystem 

 
Grunder för belöningar 
Johansson säger att det finns en blandning av fasta och prestationsbaserade belöningar. I 
ledningsgruppen har ekonomichefen uteslutande fast belöning. Eftermarknadschefen har fast 
belöning med inslag av prestationsbaserad lön eftersom denne har större möjlighet att påverka 
försäljningen. Johansson säger att han inte har något belöningssystem till sig själv, de pengar 



33 
 

företaget tjänar är hans pengar. Men samtidigt måste företaget täcka de kostnader för 
exempelvis personallöner med omkostnader med det kapital företaget drar in.  
 
 
Former av belöningar 
När det gäller former av belöningar säger Johansson att det finns en blandning av monetära 
och icke-monetära. Johansson tycker att icke-monetära belöningar som exempelvis interna 
rekryteringar är oerhört viktiga. Företaget försöker alltid att rekrytera internt om det finns en 
möjlighet. Johansson drar här paralleller med handbollslaget Drott som aldrig tagit en tränare 
utifrån utan fyller på med folk som har hjärta för klubben istället för en superstjärna utifrån. 
Det skapar en bättre sammanhållning och förståelse. 
 
”Det finns en liten kultur i företaget. Antingen passar man in eller inte. Det är inget fel att 
lämna företaget, även om man är jätteduktig. Det är i första hand för individens bästa.” 
(Personlig kommunikation B-E. J, 24 april, 2010) 
 
Trots att icke-monetära belöningar är viktiga och hjälper företaget att uppnå uppsatta mål är 
monetära belöningar oerhört viktiga, det hjälper till att skapa en hierarki inom företaget. Den 
som får bäst betalt är den som är viktigast för företaget. De anställda blir mer motiverade när 
de vet att de får en högre lön om de blir viktigare för företaget. 
 
Vid kommande generationsskifte av företaget ser Johansson gärna att barnen tar över 
företaget eller etablerar sig i ledningsgruppen. Det är absolut inte ett måste att hans söner tar 
över företaget eller fortsätter sina karriärer inom ledningsgruppen. Finns inte lönsamheten blir 
det svårt att lämna över företaget, det viktigaste är att kommande generation ska känna sig 
trygg vid en eventuellt överlämnande. Johansson poängterar också att det är viktigt att hans 
söner slutför sin eftergymnasiala utbildning och får en examen innan de tar över eller 
etablerar sig i ledningsgruppen i företaget. Främst för att visa på hög lärbarhet och viljan att 
tillgodose ny kunskap.  

 
Syfte med belöningar 
Ett av de primära syftena med belöningssystem är enligt Johansson att behålla nyckelpersoner 
inom företaget, de skapar olika incitament för de anställda att stanna en längre tid på företaget 
genom bland annat att belöningar som utdelas vid årsskiftet. Belöningssystemet fungerar även 
för att styra mot verksamhetens mål. Eftermarknadschefen som har ansvar för stora områden 
och som inte kan påverka själva försäljningstillfällena i lika stor grad som säljarna, presterar 
bättre om dennes belöningar utgår från resultatet. Johansson poängterar att det viktigaste är att 
hitta ett belöningssystem som kan påverka det du kan påverka. För familjemedlemmar hade 
det inte fungerat på samma sätt med prestationsbaserad belöning eftersom de har incitament 
att leda företaget utifrån sina ägarintressen. 
 

Mottagare av belöningar 
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Johansson säger att förutom den individuella belöningen han har tagit upp tidigare finns det 
även vissa inslag av gruppbaserade belöningar som främst förekommer på 
eftermarknadschefens avdelningar, alltså reservdelsavdelningen, mekverkstad och 
plåtverkstaden. De anställda i dessa sektioner får en gemensam belöning om de uppnår ett 
förutbestämt mål.  
 

Uppföljning och effekter av belöningssystem 
Enligt Johansson sker det största uppföljningsarbetet på den belöningen som kan härledas till 
säljarnas arbete eftersom de har en större andel rörlig lön. Denna uppföljning sker mestadels 
veckovis. När det gäller uppföljning av ledningsgruppen sker den inte lika aktivt eftersom de 
inte har lika stor andel prestationsbaserade inslag i lönen. Vad gäller effekterna av 
belöningssystemen märks det mest på eftermarknadschefens arbete eftersom denne har till 
skillnad från ekonomichefen inslag av prestationsbaserad belöning. 
 

5.2 AB Bröderna Jansson 

AB Bröderna Jansson bildades 1959. Företaget har under årens lopp alltid varit starkt 
präglade av ett familjeägande. AB Bröderna Jansson är ett dotterbolag i koncernen 
Nissanvarvets Konstruktions AB som även består av Lönneberga Mekaniska Verkstads AB 
Hultsfred, Järnblästring i Halmstad AB samt ett par fastighetsbolag som äger verksamhetens 
fastigheter. Företaget ägs i dag till 100 procent av Thomas Jansson som är andra generationen 
i företaget och son till en av grundarna. I nuvarande konjunkturläge har bolaget totalt 70 
anställda. Koncernen hade förra året en omsättning på drygt 75 miljoner SEK.  
 
Intervjun genomfördes med Thomas Jansson som är verkställande direktör på AB Bröderna 
Jansson. Företaget har för närvarande inget officiellt styrelseorgan men Jansson fungerar i 
praktiken som styrelseordförande. 
 
 

5.2.1 Bakgrundsfrågor 

Jansson berättar att han är uppväxt med företaget och att det alltid funnits nära sedan ung 
ålder. Jansson började arbeta heltid inom företaget direkt efter sin fyraåriga tekniska 
gymnasieutbildning. Jansson har även har läst vissa praktiska utbildningar vid sidan av arbetet 
för att öka sin branschkunskap. När det gäller påtryckningar från familjen säger Jansson att 
han inte upplevde några krav från varken sin far eller övrig familj att börja arbeta inom 
företaget. Det skedde snarare av eget intresse. Janssons syskon är i dagsläget ej delaktiga i 
verksamheten. Jansson blev officiellt verkställande direktör på företaget 1989 då Jansson och 
hans bror köpte ut farbroderns del ur företaget. Sedan dess har Jansson också köpt ut övriga 
familjemedlemmar och är idag ensam ägare. Han sitter även med i styrelsen i SVEMEK som 
är bolagets arbetsgivarorganisation inom svenskt näringsliv. 
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5.2.2 Familjeföretaget 

Jansson besitter samtliga ledarpositioner i företaget förutom ekonomiansvarig som hans 
sambo ansvarar för och hans syster som är personalansvarig. Förutom grundstommen i 
ledargruppen har företaget även projektledare och områdesansvariga, varje del har 
nyckelpersoner med expertis inom sitt område. Eftersom bröderna Jansson AB haft en 
markant tillväxt de senaste åren är det tänkt att en styrelse i dess rätta bemärkelse ska bildas 
där även utomstående personer sitter med.  
 
Jansson säger att de sällan uppfattar några problem med att ha familjemedlemmar inom 
företaget. Det har snarare inneburit fördelar som att de haft möjlighet att diskutera arbetet 
utanför arbetstid. Att syskonen ibland haft olika åsikter har aldrig varit ett problem. Jansson 
anser att det inte går att skilja på affärsverksamhet och privatliv, det är snarare ett sätt att leva 
och vävs på så sätt ihop. Jansson upplever att företaget inte har gått miste om kompetent 
utomstående personal på grund av att familjemedlemmar gynnats. En anledning är att 
företaget inte tidigare haft utpekade positioner, de har istället arbetat gemensamt för att 
bedriva arbetssysslorna i företaget. Jansson berättar exempelvis att han var lika mycket ute på 
verkstaden som inne på kontoret innan brodern avgick förra året. 
 

 

5.2.3 Belöningssystem 

 
Grunder belöningar 
Alla inom företaget, ledningsgrupp såväl som övrig personal har fast lön.  Det förekommer 
även en viss form av prestationsbaserad belöning som är grundad på uppnådda resultat, den är 
tagen från vinsten. De använder med andra ord en mix utav de båda belöningssystemen.  
 
Företaget har testat ett belöningssystem som byggde på närvaro på arbetsplatsen. Bonusen 
stod i relation till antalet arbetade timmar. Dock var den marginell och hade som syfte att 
påverka psykologiskt. Systemet löpte parallellt med belöningssystemet som baserades på 
resultatet.  Utöver dessa sätter företaget av en summa pengar som de spenderar på 
gemensamma aktiviteter. De arbetar även med en del förmåner som frukost till de anställda 
varje morgon. Ett bra sätt att starta dagen på och en rutin som uppskattas av de anställda anser 
Jansson. 
 

Former av belöningssystem 
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De monetära belöningarna grundas på månadslönen, då inklusive den prestationsbaserade 
belöningen. Gällande de icke-monetära belöningarna arbetar företaget en hel del med frihet 
under ansvar. Jansson har ett enda krav på projektledarna och medlemmarna i 
ledningsgruppen, att de ska sköta sitt arbete. De arbetar relativt fritt så länge de sköter sitt 
arbete, de kan med andra ord arbeta hemifrån. Jansson anser att denna metod fungerar bra 
inom företaget och samtliga som har frihet under ansvar sköter sitt arbete, det är både för och 
nackdelar med arbetsmetoden. Jansson ser att vissa av ledningsgruppen arbetar effektivare när 
de själva får lägga upp arbetsmetoden och arbeta i lugn och ro, vilket blir till en fördel för 
företaget och bidrar till ett förbättrat slutresultat. Det svåraste för de nyanställda inom 
ledningsgruppen är just att hitta nivån på det relativt fria arbetet, då de kommit från företag 
med fasta arbetstider och styra arbeten. 
 
Som familjeföretag läggs det mer tid på de sociala faktorerna. Vi-känslan och 
sammanhållningen är viktig för företaget och de anställda ska trivas på arbetet. Därav är 
metoden med frihet under ansvar viktig anser Jansson. Personalansvarige har inte endast 
ansvaret för det administrativa utan fungerar även som ett allmänt stöd åt de anställda på 
företaget. Hon hjälper dem med alla sorters vardagliga problem.  
 
Det sociala ansvaret mot närmiljön är en viktig del av målstyrningen i AB Bröderna Jansson. 
De sponsrar lokala idrottsföreningar som till exempel aktiviteter i speedway. De hjälper även 
till och lägger fokus på närmiljön i form av nya gångvägar och brobygge. AB Bröderna 
Jansson deltar inte i de sociala närmiljöfrågorna för ekonomisk vinning, utan för att bidra till 
närmiljöns bästa och utveckling. Engagemanget är något som påverkar företagets anställda på 
ett positivt sätt anser Jansson.  
 
Vid kommande generationsskifte har företaget ingen upplagd plan. Mycket på grund av att det 
ej finns någon naturlig ersättare inom familjen. Janssons båda döttrar utbildar sig inom andra 
yrkesområden. Janssons håller ändå alla dörrar öppna för en eventuell ändring. Antingen säljs 
företaget ut eller så involveras en familjemedlem som har kapacitet och viljan att ta över. 
Båda döttrarna har varit delaktiga i företaget med bland annat vardagliga sysslor och 
ekonomiadministration. När det gäller hög grad av utbildning och tidigare arbetserfarenhet i 
kommande generation anser Jansson att det enda kravet är att de är bättre än Janssons själv på 
att leda företaget. Jansson anser att en kombination av utbildning, tidigare arbetserfarenhet 
och företagskännande är det bäst lämpliga för kommande generation.  
 

Syfte med belöningssystem 
Jansson anser att det är en kombination av att styra mot verksamhetens mål och att behålla 
kompetent personal. Den prestationsbaserade bonusen är av samma procentsats till samtliga 
anställda, därmed förekommer det ett rättvisetänkande som har bidragit med en ökad upplevd 
sammanhållning bland de anställda. Den höga sammanhållningen och motivationen påverkar 
indirekt styrandet mot verksamhetens mål och att kompetent personal stannar inom företaget 
en längre period.   
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Mottagare av belöningssystem 
Alla deras belöningar är gruppbaserade, även förmånerna är inriktade till alla anställda. Den 
enda form av individbaserad belöning sker vid lönesättningen. Då tas utbildningsplaner och 
intressen i beaktning som kan vara till nytta för företaget. En bredare kunskap, viljan att 
utvecklas och vidareutbildning påverkar lönesättningen berättar Jansson.  
 
Uppföljning och effekter av belöningssystem 
Företaget följer upp belöningssystemen främst via det centrala avtalet. De analyserar även 
tillsammans med fackförbundet minst en gång per år, där de går igenom varje anställd hur de 
utvecklats och deras prestation. Utifrån det sätts belöningarna för varje anställd som nämnts 
ovan. 
 
Jansson berättar att de märker en ökad kvalité på arbetet och ökad motivation bland 
ledningsgrupp och anställda, skillnader märks i en förbättrad arbetsmiljö och är svårt att mäta 
resultatmässigt. Jansson anser att det är viktigt att helheten fungerar, där är belöningssystemen 
och bonusar en stor del. Ett bra utfört arbete resulterar i en bonus. Lojaliteten är hög bland de 
anställda. Jansson pushar sällan på de anställda när det är kärvare med tiden, alla är delaktiga 
och därmed väl medvetna om arbetssituationen och bidrar själva med extra arbete när det 
krävs. Nya problem som uppstår vid införande av belöningar och förändringar har berott på 
missförstånd. Problemen försvinner så fort de anställda acklimatiserats med förändringarna. 
 

 

5.3 BERTEGRUPPEN AB  

BERTEGRUPPEN AB ses som Sveriges äldsta familjeföretag. Deras anor genom Berte 
Qvarn kan dateras så långt bak i tiden som 1569. I moderbolaget BERTEGRUPPEN AB ingår 
dotterbolagen Berte Qvarn AB, SIA Glass AB, AB Hallands Frökontor och Berte Gård AB. 
Bolaget har sedan starten kontrollerats av familjen Stenström och idag är Per Stenström 
verkställande direktör och 13:e generationen inom företaget. Stenström, hans bror och 
brorsbarn äger 70 procent av företaget medans BERTEBOS Stiftelse äger resterande 30 
procent. Bolagets årsomsättning var 2009 drygt 470 miljoner SEK och företaget hade 146 
anställda.  
 
Vi intervjuade Per Stenström som förutom rollen som verkställande direktör på moderbolaget 
även är styrelseordförande i samtliga dotterbolag. Fokuset under intervjun låg på 
BERTEGRUPPEN AB och till viss del dotterbolaget SIA Glass AB. 
 

5.3.1 Bakgrundsfrågor 
Stenström berättar att han började arbeta heltid på dotterbolaget SIA Glass AB 1976 där han 
bland annat hjälpte till att bygga upp logistiken. I början av 80-talet blev han verkställande 



38 
 

direktör på företaget. Den rollen hade han fram till 2007 då han lämnade över VD-rollen och 
istället blev styrelseordförande i företaget. Stenström är dock fortfarande produktionschef på 
SIA Glass AB. Stenström studerade statsvetskap på Göteborgs Universitet och har tidigare 
arbetslivserfarenhet från bland annat Arla Foods AB.  
 
När det gäller påtryckningar hemifrån att inträda på familjeföretaget är Stenström lite osäker 
på om de förekom. Han tror att föräldrar styr sina barn mer än vad man tror, därför fanns det 
förmodligen en viss påtryckning. Till exempel att börja på en ekonomisk linje istället för att 
bli arkitekt vilket då var hans ambition, ett beslut han tror att hans far var med och styrde 
över. Stenström har alltid varit med och arbetat på företaget (somrar, helger, kvällar och 
nätter). När den dåvarande fabrikschefen slutade fick han förfrågan att återvända hem och 
arbeta inom företaget, något Stenström inte tror skulle vara möjligt i dagens läge i och med de 
nutida kraven på utbildning och i och med att företagets tillväxt. Med andra ord fanns det en 
förhoppning från familjen att Stenström skulle ingå i ledningen av företaget. 
 
 

5.3.2 Familjeföretag 

Stenström inleder med förutsättningen för att ha familjemedlemmar i ledningen är att de är 
kompetenta. BERTEGRUPPEN AB har lyft ut släktingar ur bolaget som inte klarat av 
uppgifterna och behandlat dem som vilka anställda som helst med samma förutsättningar. 
Den enda skillnaden är möjligtvis att uthålligheten och framför allt tålamodet är större med 
familjemedlemmar. Stenström menar att människor tolkar situationer olika beroende på hur 
de är som personer, vilket kan skapa meningsskiljaktigheter. 
 

Personer sitter inte i ledningsgruppen för att de är familjemedlemmar. Däremot kan 
familjemedlemmar sitta i styrelsen på grund av sin ägarposition. Styrelsen ska framföra sina 
krav och åsikter på styrelsemötena. För 10 år sedan hade varje dotterbolag en egen aktiv 
styrelse, vilket skapade problem eftersom det tog mycket tid. De familjära problemen ökade 
eftersom ett större antal familjemedlemmar var inblandande och det var svårt att skilja på 
privatliv och affärsverksamhet. Stenström anser att problemen inte är lika stora idag eftersom 
färre familjemedlemmar är aktiva och att det finns en gemensam styrelse för moderbolaget 
där alla dotterbolag behandlas samtidigt.  I styrelsen finns det även medlemmar som inte 
tillhör familjen. Idag består  ledningsgruppen i BERTEGRUPPEN AB förutom Stenström 
som verkställande direktör uteslutande av extern personal. 
 
En stor fördel med att bolaget är ett familjeföretag är långsiktigheten som oftast inte finns i 
andra företag.  Stenström tror att BERTEGRUPPEN AB aldrig hade funnits om de hade haft 
en finansiell ägare istället för familjeägt. De hade saknat den rätta uthålligheten som 
familjemedlemmar bidrar med. Familjen satte upp verksamhetens mål för 20 år sedan som 
snart är uppnådda. Målen har de kunnat genomföra eftersom de har haft andra finansiella 
resurser och en långsiktig tro på verksamheten. 
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 ”Som familjemedlem inom företaget har man en vision om vart man ska och mål. Bolaget blir 
som en familjemedlem och där bolaget är viktigare än den enskilda individen.” 
(Personlig kommunikation P. S, 27 april, 2010) 
 
Vidare berättar Stenström att BERTEBOS stiftelse spelar en stor roll genom att den tar bort 
incitament för ägaren att äga för vinnings skull, ägandet ska istället ske för drivandets skull. 
Syftet med stiftelsen är tvådelat. Stiftelsen ska behålla kontrollen av ägandet av bolaget så att 
det förblir ett familjeägt bolag. Den ska också fungera som ett socialt verktyg genom att till 
exempel dela ut forskarstipendium i ekologi-, livsmedel- och lantbruksforskning. Högskolan i 
Halmstad, Kungliga skogs- och lantbruksakademin samt en del privata specialprojekt (ex. tar 
fram något nytt bröd eller forskar i gamla livsmedel) är exempel på organisationer som fått 
stipendium.    
 

 

5.3.3 Belöningssystem 

 
Grunder för belöningar 
Generellt använder dotterbolaget SIA Glass AB fasta löner till ledningsgruppen. Endast den 
verkställande direktören har en liten del prestationsbaserad belöning som kan uppgå som mest 
till en extra månadslön per år. Utöver det används inga övriga bonuslöner till 
ledningsgruppen, vilket gäller i hela koncernen. Stenström tror inte på bonussystem eftersom 
de lätt blir individbaserade. Personen i fråga kan bli för fokuserad på sig själv och glömma att 
driva sina medarbetare med samma entusiasm. 
 
Former av belöningar 
När det gäller former av belöningar säger Stenström att BERTEGRUPPEN AB förutom 
monetära belöningar även lägger stor vikt på icke- monetära belöningar. Det kan exempelvis 
vara frihet under ansvar där personalen får arbeta självständigt så länge de hinner utföra 
uppgiften i tid. Ledningsgruppen arbetar inte lika mycket med rapportskrivning som andra 
företag.  
 
Kommande generationsskifte i ledningsgruppen och ägandeskapet är något 
BERTEGRUPPEN AB arbetar aktivt med. Stenström berättar att styrelsen arbetar efter en 
sexårig plan där varje ägare får ta ställning till om vill vara med på ett aktivt sätt i bolaget, 
vara passiv ägare eller sälja sina aktier. Familjemedlemmar som vill arbeta aktivt i företaget 
måste börja från grunden i företaget som till exempel säljare på en annan ort eller gå egna 
karriärvägar för att sedan återvända till företaget. Stenström anser att de kan ställa högre krav 
på familjemedlemmar än externt rekryterad personal. Det är viktigt att de visar sin potential 
och presterar bättre än övriga konkurrenter på platsen. Han säger även att de måste bli socialt 
accepterade av sina medanställda.  
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Syfte med belöningar 
BERTEGRUPPEN AB använder belöningssystem främst för att styra mot mål och stimulera 
avdelningarna inklusive ledningsgruppen. Säljkåren på SIA Glass AB blev utnämnda till 
Sveriges bästa säljkår förra året, vilket är en mycket stor bedrift med tanke på bolagets storlek 
i förhållande till konkurrenterna.   
 
Företaget har ej haft problem med att behålla kompetent personal inom ledningsgruppen. 
Belöningssystemen är därför inte inriktade på att behålla nyckelpersoner. I 
BERTEGRUPPEN AB stannar personalen generellt en relativt lång period vilket 
kännetecknas av att de har en låg personalomsättning. Stenström poängterar att systemet 
fungerar bra eftersom de är väletablerade på marknaden. Inom dotterbolaget SIA Glass AB 
arbetar de effektivt med de sociala aspekterna, att ledningsgruppen och personalen ska trivas 
på arbetsplatsen. Stenström exemplifierar de goda arbetsförhållandena med säljare som efter 
en längre tid på andra arbetsplatser valt att återvända till företaget just för de sociala 
aspekterna och klimatet på arbetsplatsen och gå in i ledningsgruppen. Deras beslut varken 
grundas på högre löner eller färre arbetstimmar. 
 
”Att ha en trivsam miljö är en förutsättning för att företaget ska kunna föras framåt” 
(Personlig kommunikation P. S, 27 april, 2010) 
 

Ett konkretare exempel på den goda familjekänslan och den höga trivselfaktorn inom 
BERTEGRUPPEN AB är att dotterbolaget Berte Qvarn AB innan 1965 endast haft två 
ekonomichefer på 105 år (!).  
 

Mottagare av belöningar 
BERTEGRUPPEN AB sätter relativt höga mål som sporrar personalen. De arbetar aktivt med 
gruppbaserade belöningar berättar Stenström. De gruppbaserade belöningarna har bestått av 
gemensamma resor inklusive utbildningar och icke-monetära belöningar vid högtider.  
 

Uppföljning och effekter av belöningssystem 
BERTEGRUPPEN AB arbetar detaljerat med uppföljning av belöningssystem. För att kunna 
uppfölja målen inom belöningssystemen krävs det att kriterierna från början är konkreta och 
relativt enkla. De måste med andra ord vara av den karaktär att de går att uppfölja. Stenström 
berättar att de mål och ambitioner ledningsgruppen förmedlar oftast möts av högre ambitioner 
från de anställda att överträffa målen.  Stenström belyser att det är oerhört viktigt att alla 
aktörer inom bolaget inser vad problemen är så att de kan arbeta effektivt från alla positioner 
för att eliminera dem. De som effektivast kan omformatera avdelningarnas arbetssätt är just 
den  stationerade personalen på området. Så länge den ökade produktionen och effektiviteten 
på grund av belöningssystem är av rätt karaktär så kan bolaget se upplevda effekter. 
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6. Analys 

I analyskapitlet presenterar vi två typer av analyser av våra tre fallföretag. Först en 
inomfallsanalys där vi jämför respektive familjeföretag i empirin med vår teoretiska 
referensram. Därefter presenterar vi en mellanfallsanalys där samtliga fallföretag jämförs. 
 

 

6.1 Inomfallsanalys  

I följande kapitel presenteras en inomfallsanalys där vi jämför de familjeföretag vi intervjuat 
med vår teoretiska referensram. 
  

 

6.1.1 Bendt Bil AB 

Johansson (som är respondent i den empiriska referensramen) innehar majoriteten av 
ledningsgruppens roller. Han är verkställande direktör, marknadschef, försäljningschef och 
styrelseordförande, vilket överensstämmer med Gandemos (2000) teori om att familjeföretag i 
genomsnitt sysselsätter färre personer i ledningsgruppen än andra företagsformer och tenderar 
att styra hela verksamhetsförloppet för att behålla den övergripande kontrollen. Johansson 
beskriver själv fördelarna med att inneha de flesta ledningsrollerna är att beslutsvägarna och 
de sociala informationsvägarna blir kortare. Dock poängterar Johansson att denna form av 
ledningsgrupp inte kommer att fungera i framtiden. Det tar upp mycket tid och han tvingast 
arbeta sju dagar i veckan. Anledningen till rådande form av ledningsgrupp är att Johansson är 
första generationen i företaget och att näskommande generation fortfarande är i 
utvecklingsfasen.   
 
Johanssons två söner arbetar aktivt inom företaget och även hans fru bidrar med vardagliga 
sysslor. Johansson berättar att det är en stor fördel att ha familjen nära till hands på företaget. 
Problem som att affärsverksamheten överskuggar familjerelationerna försvinner. Denna syn 
placerar familjens förhållande inom den alternativa agent- och principalteorin enligt Steier 
(2003) i och med ett kombinerat privat- och affärsliv resulterar i större insyn i arbetet och att 
övervakningskostnader minskar. Steier (2003) beskriver även fördelarna med att ha 
familjemedlemmarna nära inpå skapar en större motivation till att upprätthålla företagets 
varumärke. Johansson beskriver familjens relation till företaget som en familjemedlem i sig. 
Går det sämre för företaget påverkas hela familjen negativt eftersom det är en gemensam 
inkomstkälla. Därför gick inte Johanssons fru in som delägare vid uppstarten. Det är svårare 
att diversifiera bort risken i ett familjeföretag. Vilket Johansson beskriver som att lägga alla 
äggen i samma korg. McConaughy (2000) anser att VD:n ofta har incitament att leda företaget 
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på ett annat sätt än andra företagsformer eftersom de har mer att förlora om företaget går 
dåligt. 
 
I Bendt Bil AB är ägare och verkställande direktör samma person. Enligt Jensen och 
Mecklings klassiska agent- och principalteori från 1976 är den formen av ägarstruktur 
huvudorsaken till att agent- och principalproblem elimineras. De skriver även att med en 
gemensam ägare och ledning blir övervakning överflödigt. Övriga ledarpositioner som 
eftermarknadschef och ekonomichef består av extern personal. Johansson poängterar att 
förtroendet för dem är 100 procentig och att ingen övervakning är nödvändig, snarare en form 
av samråd och coachning.  
 
Enligt den klassiska agent- och principalteorin av Jensen och Meckling (1976) bör 
belöningssystem i familjeföretag bestå av en liten andel prestationsbaserade incitament och en 
stor andel vanliga löner. Den alternativa agent- och principalteorin bör belöningssystemen 
bestå av en stor del prestationsbaserade incitament och en liten andel vanliga löner. I Bendt 
Bil AB finns det en blandning av fasta och prestationsbaserade belöningar till 
ledningsgruppen. Den mixade metoden är mer trolig i verkligheten enligt Smitt et al., (2000). 
Johansson beskriver att blandningen är baserad på vad individen själv kan producera 
samtidigt som säkerheten finns kvar. Eftermarknadschefen har inslag av prestationsbaserad 
lön, ekonomichefen och Johansson som verkställande direktör har uteslutande fast lön. 
Eftersom företagets kapital indirekt är Johanssons tillgångar är prestationsbaserad lön i hans 
fall överflödigt enligt den klassiska agent- och principalteorin. Johansson har därför 
incitament att leda företaget på ett optimalt sätt genom att endast ta ut fast lön.  
 
Enligt Arvidsson (2005) är tidslön som monetär belöning den mest förekommande i företag. 
Inom Bendt Bil AB återfinns de monetära endast som vanlig tidslön. De arbetar inte med 
några former av vinstandelar inom ledningsgruppen. De monetära belöningarna har som 
funktion att skapa en form av hierarkiskt tänkande. De som får bäst betalt är dem som är 
viktigast och har mest ansvar inom företaget. Hierarkin skapar en konkretare mall för hur de 
anställda ska kunna utvecklas och avancera. Vilket i sig ökar motivationen hos de anställda. 
 
Den icke-monetära belöningen är minst lika viktig som den monetära (Svensson, 2001). Icke-
monetära belöningar i form av ökat ansvar förstärks med Bendt Bil AB syn på att rekryterna 
och befordra internt inom företaget. Johansson anser att det bidrar till förbättrad 
sammanhållning och ökad förståelse för varandra och företaget. Den interna befordran är 
kopplad till det hierarkiska synsättet och viljan att utvecklas, vilket leder till högre lön och 
mer ansvar.  
 
Johanssons två söner, den nästkommande generationen skolades in i företagets verksamhet 
vid en tidig ålder och har nu god överblick i verksamheten. Johansson påpekar dock att det 
inte är ett måste att de övertar styrandet av företaget eller går in i ledningsgruppen. Sharma 
(2004) nämner två olika synsätt gällande generationsskifte. De som värdesätter 
familjesammanhållningen mer än affärsverksamheten tenderar att skola in sina 
familjemedlemmar vid en lägre ålder, lägre position och med en lägre grad av utbildning. De 



43 
 

värdesätter gruppdynamiken och stöttandet av familjen. På den andra sidan har vi de ägare 
som värdesätter företagets affärsverksamhet och prestation före familjeförhållandet. De kräver 
en högre grad av utbildning och erfarenhet från andra företag innan generationsskiftet kan ske 
(Sharma, 2004). Tillvägagångssättet i Bendt Bil AB placerar dem mellan de båda synsätten. 
Johansson värdesätter både affärsverksamheten och familjerelationen högt. Johansson 
använder en kombination av de båda utifrån att företaget ses som en familjemedlem och att 
dess framgång påverkar hela familjen. Nästkommande generation skolas in i en tidigt ålder 
samtidigt som kravet på en eftergymnasial utbildning anses viktigt. Utbildningens omfattning 
är i och för sig mindre betydelsefull än kunskapen om företaget. En akademisk utbildning i 
nästkommande generation visar mer på viljan att lära sig och ta till nya kunskaper. Erven 
(1998) skriver att den verkställande direktörens förmåga och resultat påverkar värdet av 
arvsrätten, vilket Johansson bekräftar. Finns inte lönsamheten blir det svårt att lämna över 
företaget. Det viktigaste är att kommande generation ska känna sig trygg vid ett eventuellt 
överlämnande anser Johansson. 
 
 

6.1.2 AB Bröderna Jansson  

Gandemo (2000)  skriver att familjeföretag tenderar att sysselsätta färre personer i ledningen 
och att en eller några få sitter på majoriteten av befattningarna. I företaget har Jansson 
samtliga ledarpositioner förutom personalansvarig som står under hans systers ansvar och 
ekonomiansvarig som hans sambo har ansvaret för.  I AB Bröderna Jansson är samtliga 
delaktiga familjemedlemmar aktiva i det dagliga arbetet, vilket placerar dem i den enligt  
Chrisman et al., (2003) snäva definitionen av familjeföretag. AB Bröderna Jansson är ett 
företag som gränsar mellan småföretag och medelstort företag. Deras arbetsstruktur är relativt 
fri och de hjälps åt med de flesta sysslorna. Därav den snäva definitionen och delaktigheten i 
det dagliga arbetet.  Den tillfälliga avsaknaden av styrelseorgan är ett tecken på att AB 
Bröderna Jansson kan definieras som ett småföretag med omsättning och antal anställda som 
ett medelstort småföretag. Den enda form av styrelsemöte inom koncernen är återkommande 
möten mellan ledningsgrupperna i dotterbolagen. 
 
Moores och Barret (2002) skriver att småföretagsperspektivet har påverkat mycket av den 
teoretiska förståelsen av relationen mellan företag och familj eftersom relationen betraktas 
som en effekt av företagets ringa storlek. Jansson upplever relativt få problem med aktiva 
familjemedlemmar i företaget. Relationerna och företaget har blivit en sammanvävd del av det 
dagliga livet, någon större särställande av dem görs därför inte. AB Bröderna Jansson placeras 
därför närmare i relation till Jensen och Mecklings klassiska teori från 1976. Dock kan de inte 
helt associeras till den klassiska modellen eftersom familjerelationer och privatliv ständigt är 
närvarande på arbetsplatsen och påverkar dagligen i mindre förseelser. Tilltron till 
familjmedlemmarnas kunskap märks tydligt. Jansson tror inte att de gått miste om kompetent 
personal genom att tillsätta familjemedlemmar på ledningspositioner. Han beskriver 
familjekänslan på arbetsplatsen inom ledningsgruppen, och då inte enbart från 
familjemedlemmarna utan från hela personalkåren. De arbetar alla aktivt för att upprätthålla 
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företagets goda namn och varumärke. Fördelar i lojalitet och minskat behov av övervakning 
står i samband med Steiers (2003) tabell 1 om fördelar med familjemedlemmar i 
ledningsstrukturen. Nackdelarna i Steiers (2003) tabell 1 (orsaken till den alternativa agent- 
och principalteorin med uppkomst av nya problem relaterade till altruism) ses i att eventuella 
stridigheter blir svåra att särhålla mellan privat- och affärsliv i företaget eftersom AB 
Bröderna Jansson inte skiljer nämnvärt på privat- och affärsliv.  De alternativkostnader som 
enligt Steier (2003) uppkommer vid införandet och behållandet av familjemedlemmar istället 
för eventuellt mer kompetent extern personal i ledningsgruppen, överskuggas av fördelarna 
som familjemedlemmar medför som till exempel ökad lojalitet och bättre samspel.  
 
En stor majoritet av belöningarna i AB Bröderna Jansson är av fast karaktär.  Paralleller kan 
dras till den klassiska agent- och principalteorin som hävdar att prestationsbaserade 
belöningar är överflödiga i familjeföretag och bör istället elimineras (Jensen & Meckling, 
1976). I AB Bröderna Jansson där agent- och principalproblemen är små och stor andel 
prestationsbaserad belöning blir obehövlig, är den klassiska teorin applicerbar.  De 
prestationsbaserade belöningarna är enlig Jansson uppbyggda på samma sätt och med lika stor 
procentsats till samtliga, oberoende position i företaget eller om den anställde är 
familjemedlem eller utomstående. Systemet tyder på att Jansson litar på personalen och de 
presterar på topp oberoende på om de är familjemedlemmar eller inte. 
 
Den enda form av monetär belöning som förekommer i AB Bröderna Jansson är grundad på 
månadslön vilket överensstämmer med Arvidssons (2005) teori att  fast lön är den vanligaste 
formen av tidslön. Jansson betonar betydelsen av att ledningsgruppen och övriga anställda 
trivs på arbetsplatsen. Verktyg som används för att stärka trivseln är bland annat metoden 
frihet under ansvar där den anställde själv styr sitt arbete. Icke- monetära belöningar är något 
som enligt Sharma (2004) ofta upplevs som mer utmärkande i familjeföretag.  Jansson 
berättar att han känner ett stort ansvar gentemot bolagets närmiljö. AB Bröderna Jansson 
bidrar med sponsring till idrottsevent samt rent samhällsnyttiga välgärningar som gångvägar 
och brobyggen. Karlsson Stider (2000) skriver är det sociala ansvaret mot närmiljön är 
vanligare i familjeföretag gentemot andra företagsformer. 
 
Enligt Arvidsson (2005) förekommer det tre primära syften med att införa belöningssystem: 
Styra mot verksamhetens mål, motivera anställda samt att rekrytera och behålla kompetent 
personal. Syftet med belöningssystemet i AB Bröderna Jansson är enligt Jansson att styra mot 
verksamhetens mål samt att rekrytera och behålla kompetent personal, vilket i sin tur leder till 
ökad motivation. Det förekommer en form av rättvisetänk i AB Bröderna Jansson eftersom 
förutsättningarna att få prestationsbaserad lön är lika för samtliga anställda. Enligt Steier 
(2003) kan ett rättvisetänk ses som ett irrationellt agerande från ledningen och är mer 
signifikant inom familjeföretag. Syftet med rättvisetänkandet i AB Bröderna Jansson är att 
inte inkräkta på den goda sammanhållningen. 
 
Jansson berättar att belöningssystemen har skapat en ökad motivation bland de anställda och 
ökad kvalité på det utförda arbetet. Ett ökat engagemang och upplevd kvalité bland de 
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anställda tyder enligt Smitt et al., (2002) på att belöningssystemet är väl förankrat och bevisar 
att det fungerar i praktiken. 
 
 

6.1.3 BERTEGRUPPEN AB 

BERTEGRUPPEN AB är Sveriges äldsta familjeföretag med anor från 1500-talet. Vår 
respondent Stenström är verkställande direktör för moderbolaget BERTEGRUPPEN AB och 
styrelseordförande för samtliga dotterbolag i koncernen. Moderbolaget har dock en extern 
styrelseordförande. Erven (1998) skriver att ledningsgruppen i företaget kan innehålla 
personer på nyckelpositioner som inte är familjemedlemmar. Teorin stämmer bra överens 
med dotterbolagen i BERTEGRUPPEN AB där de verkställande direktörspositionerna 
innehas av extern arbetskraft. I styrelsen är andelen familjemedlemmar högre än vad den är i 
ledningsgruppen för respektive dotterbolag. Anledningen är att BERTEGRUPPEN AB ägs till 
100 procent av familjen och familjemedlemmarna har därmed sina intressen att bevaka. Steier 
(2003) skrivet att företag som har en familjerelaterad ägarstruktur skapar incitament för 
familjemedlemmarna att agera efter familjens bästa. Genom att familjemedlemmarna 
investerar i företagets aktier skapar det ett större eget intresse som gynnar företaget. 
Stenström tror att BERTEGRUPPEN AB inte hade överlevt med finansiella ägare utan den 
rätta uthålligheten som familjemedlemmar bidrar med. Den 20 åriga målstyrningsplanen har 
de endast kunnat genomföra som familjeföretag, delvis på grund av tålamodet och 
långsiktigheten som återfinns i större grad i familjeföretag än övriga företagsformer. Karlsson 
Stider (2000) diskussion om att familjeföretagens utveckling delvis beror på deras goda 
anseende om uthållighet och tålamod när det gäller väntan på avkastning på investerat kapital 
kan appliceras på BERTEGRUPPEN AB synsätt.  
 
En av förutsättningarna att ha familjemedlemmar i ledningsgruppen är att de är kompetenta 
och rätt person för befattningen. Om ledningsgruppen består av familjemedlemmar eller ej har 
mindre betydelse så länge företaget styrs och utvecklas på rätt sätt anser Stenström.  
 
När antalet ägare i familjen växer påverkas relationen mellan familjen och firman. (Karlsson 
Stider, 2000). Stenström berättar att för 10 år sedan hade varje dotterbolag inom 
BERTEGRUPPEN AB en aktiv styrelse. Därmed en större mängd familjmedlemmar som 
deltog. Problem uppstod eftersom familjemedlemmar tolkar situationer olika utifrån deras 
grad av aktivt deltagande. Det blev därmed på grund av det stora antalet familjemedlemmar 
svårare att separera affärsverksamhet och privatliv. Situationen överensstämmer med Steiers 
(2003) form av den alternativa agent- och principalteorin med att gräl lätt kan uppstå med 
ursprung i det privata livet och att de är svåra att hålla åtskilda från affärsrelationerna. 
Stenström förklarar att i dagsläget är de familjerelaterade problemen lösta eftersom strukturen 
ser annorlunda ut. Idag är det en gemensam styrelse för moderbolaget där alla dotterbolagen 
behandlas samtidigt och där färre familjemedlemmar ingår. Karlsson Stider (2000) menar att 
antalet tycks ha betydelse för vilken form av ägarinflytande som utövas och hur det 
struktureras och organiseras. Det finns med andra ord skillnader i ägarstrategier mellan släkter 
(större familjegrupp) och familjer (liten grupp) och sätt att utöva ägarinflytande, vilket kan 
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associeras till det Stenström beskriver. Förändringen som skett i företaget stämmer överens 
med Jensen och Mecklings klassiska agent- och principalteori (1976) som säger att agent- och 
principalproblem minskar i familjeföretag.  
 
Steier (2003) beskriver att ett agent- och principalproblem som återfinns i familjeföretag är att 
verksamheter som har tillväxtambitioner lätt förlorar familjeidentiteten när de måste anställda 
utomstående ledning för att vinna skalfördelar. För att skydda familjeintresset i bolaget trots 
att det numera finns en gemensam styrelse med en majoritet utomstående medlemmar, 
berättar Stenström att en stor procentuell ägare i BERTEGRUPPEN AB är stiftelsen 
BERTEBO. Det grundläggande syftet med BERTEBO är att bevara och skydda 
familjeägandet samtidigt som bolaget inte förlorar sina tillväxtmöjligheter. 
 
Belöningssystemet till ledningsgruppen i BERTEGRUPPEN AB (med undantag för den 
verkställande direktören i SIA Glass AB som har en liten andel prestationsbaserad lön) är 
uteslutande är uppbyggt med fasta belöningar. En stor fördel med de fasta belöningarna är 
enligt Anthony och Govindarajan (2006) att det skapar en trygghet hos de anställda som kan 
skadas med en större andel prestationsbaserade belöningar. Nackdelen är dock enligt 
Govindarajan (2006) att den noggrannhet och upplevda kvalité som förknippas med 
prestationsbaserade belöningar kan skadas. Stenström motiverar valet av fasta belöningar med 
att han inte tror på fenomenet med höga bonusar till ledningsgruppen inom företaget och att 
det lätt kan skapa en ”jag-fixering”, det vill säga att belöningssystemen blir för 
individbaserade. Stenström har ett stort förtroende för sin personal. Så länge de anställda har 
en anständig grundlön ska inte höga bonusar behövas för att de ska utföra ett bättre arbete.  
 
Som ett viktigt komplement till de monetära belöningarna Arvidsson (2005) beskriver, arbetar 
BERTEGRUPPEN AB enligt Stenström aktivt med icke- monetära belöningar till 
ledningsgruppen. Stenström berättar att det sker främst genom metoden frihet under ansvar 
och interna befordringar, vilket bidrar till att höja personalens engagemang för företaget och 
deras motivation. När det gäller icke-monetära belöningar i form av generationsskifte lutar 
BERTEGRUPPEN AB åt den av Sharmas (2004) två riktningar som värdesätter 
verksamheten framför familjeförhållandet. En familjemedlem som har ambitioner att aktivt 
arbeta inom företaget måste börja från grunden och bevisa sin kunskap innan en ledande roll 
kan bli aktuell. Med tanke på att stiftelsen roll blir det inte samma press att rekrytera personer 
inom familjen till ledningsgruppen menar Stenström. 
 
Av Arvidssons (2005) syften med belöningssystem är det primära syftet i BERTEGRUPPEN 
AB är enligt Stenström att styra mot de mål som verksamheten på förhand sätter upp. 
Målstyrningen gäller främst ledningsgruppen och säljarna. Stenström betonar dock att 
”moroten” absolut inte behöver kosta mycket, det viktigaste är snarare att skapa en form av 
motivation där uppnådda mål leder till ökad självkänsla. Paralleller kan dras till Arvidsson 
(2005) teori om att belöningarna bör vara av belönande karaktär och kännas meningsfulla för 
att motivera de anställda på bäst sätt. Indirekt fungerar belöningssystemet också som ett 
verktyg för att rekryterar och behålla kompetent personal genom de sociala belöningarna 
bolaget använder. Stenström säger att BERTEGRUPPEN AB kan rekrytera personal via 
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sociala förmåner som personligt ansvar och ett bra arbetsklimat istället för monetära 
belöningar. De sociala belöningarna fungerar alltså som ett substitut för ett monetärt 
belöningssystem vilket bekräftar Svenssons (2001) teori att de icke- monetära belöningarna 
fyller en lika viktig roll som de monetära  
 
Uppföljningen av belöningssystemen i BERTEGRUPPEN AB sker enligt Stenström på aktiv 
basis. Det är viktigt att belöningssystemet är relativt enkelt, konkret och har klara kriterier för 
att det ska kunnas mäta på ett effektivt sätt. Det följer alltså Smitts et al.(2002) krav som säger 
att uppföljningen är viktigt när ett belöningssystem väl har förankrats och implementeras. 
Stenström säger att belöningssystem har bidragit till ökat produktion och resultat i bolaget 
vilket bevisar att belöningssystemet fungerar och fyller sen viktig roll. 
 

 

6.2 Mellanfallsanalys 

I avsnittet visar vi skillnader och likheter mellan fallföretagen och kopplar till teorin. 
Mellanfallsanalysen är kopplad till inomfallsanalysen som vi beskrev i förgående avsnitt. 
Analysen är indelad i 5 rubriker med tillhörande matriser för att ge en klarare bild av 
analyserna.  
 
 

6.2.1 Som familjeföretag 

Karlsson Stider (2000) skriver att familjeföretag i en studie kan i vissa fall ha få gemensamma 
beröringsytor med de som definieras som familjeföretag i en annan studie. De tre 
familjeföretagen i vår studie är alla från olika branscher och har olika bakgrunder och 
traditioner. Det som placerar dem samma kategori är deras familjära ägarstruktur. För att till 
slut komma fram till de upplevda effekterna av belöningssystem hur de är uppbyggda måste 
vi beskriva särdragen som skiljer fallföretagen åt. 
 

 
Modell 5. Antal år som familjeföretag. 
 
 
De tre fallföretagen i vår studie har alla olika anor som familjeföretag. Bendt Bil AB är ett 
relativt nystartat familjeföretag och är inne på första generationen. AB Bröderna Jansson är 
desto mer anrikt med en 51 årig verksamhet och BERTEGRUPPEN AB är Sveriges mest 
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anrika familjeföretag som dokumenterats 440 år tillbaka i tiden och som är inne på 13:e 
generationen. Med tanke på de olika tidsserierna har de olika erfarenheter av agent- och 
principalproblem och belöningssystem. Fallföretagen tillhör olika branscher, AB Bröderna 
Jansson och BERTEGRUPPEN AB är produktionsinriktade industriföretag medans Bendt Bil 
AB är en återförsäljare och är mer kundorienterat. De möter till skillnad från de andra 
fallföretagen sina kunder dagligen och behöver därför fokusera mer på kundrelationer. Bendt 
Bil AB har än så länge få kunskaper om agent- och principalproblem. De har inga traditioner 
eller tidigare genomarbetade och vältestade förhållningssätt att hämta information ifrån. 
Johansson har istället fått hämta inspiration och råd från extern ledning från andra företag i 
liknande branscher. Den enda motgången hittills har varit lågkonjunkturen 2008- och framåt, 
som de har klarat bra enligt Johansson. BERTEGRUPPEN AB däremot har betydligt mer 
dokumenterade händelser att jämföra rådande situationer med. De märks även tydligt med att 
deras planer och strategier sträcker sig över en längre period. Till exempel deras 20-åriga plan 
på generationsskifte.  
 
Antalet anställda i fallföretagen ligger i intervallet 52-146 stycken anställda. Bendt Bil AB 
och AB Bröderna Jansson befinner sig i den undre halvan av medelstora familjeföretag med 
65 respektive 52 stycken anställda. BERTEGRUPPEN AB har 146 stycken anställda 
fördelade på dotterbolagen inom koncernen. De båda produktionsföretagen AB Bröderna 
Jansson och BERTEGRUPPEN AB omsatte förra året 75 respektive 470 miljoner kronor. 
Bilförsäljaren Bendt Bil AB omsatte förgående år 400 miljoner kronor. 
 

  Bendt Bil AB 
AB Bröderna 
Jansson 

BERTEGRUPPEN 
AB 

Ägarskap i procent 100% 100% 70 + 30%* 
Antal familjemedlemmar 
på ledarbefattningar 1 3 2** 

Extern personal på 
ledarbefattningar 

2 0*** Samtliga positioner 
förutom 2 stycken 

Matris 1. Ägarskap och ledningsstruktur. 

* 70% familjeägt och 30% ägt av stiftelsen.  

** En familjemedlem som är VD för bolaget och en försäljningschef i dotterbolaget SIA Glass AB. 

*** Endast familjemedlemmar i ledningsgruppen, bortsett från projektledare.   

 

I samtliga tre fallföretag består ledningsgruppen av en eller en liten del familjemedlemmar. 
De har alla en familjemedlem på VD-positionen. Johansson på Bendt Bil AB innehar alla 
ledande positioner inom företaget förutom eftermarknadschef och ekonomichef som består av 
extern personal. Samma gäller inom AB Bröderna Jansson där Jansson är verkställande 
direktör och innehar samtliga ledningsbefattningar förutom ekonomiansvarig och 
personalansvarig. Stenström är verkställande direktör på moderbolaget BERTEGRUPPEN 
AB. Dotterbolagen inom koncernen har alla extern personal på VD-positionerna samt de 
övriga ledande positionerna förutom försäljningschefen på SIA-glass som innehas av 
Stenströms dotter.  
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Gemensamt för alla tre fallföretagen är att ingen extern ägare finns i företaget. Bendt Bil AB 
ägs till 100 procent av familjen Johansson, Jansson äger själv hela AB Bröderna Jansson och 
BERTEGRUPPEN AB ägs till 70 procent av Stenström, hans bror och brorsbarn. Resterande 
30 procent ägs av BERTEBOS stiftelse som kontrolleras av Stenström. Externa intressenter 
återfinns endast i styrelsen. 
 
Familjeföretagare blir ofta synonyma med sitt närområde där de är aktiva. De har därmed ett 
större socialt ansvar mot sin närhet och rykte än övriga företagsformer och får ett större stöd 
från allmänheten (Karlsson Stider, 2000). Vikten av det sociala ansvaret är ständigt 
återkommande för de tre fallföretagen. Det sociala ansvaret är en stor del av fallföretagens 
filosofi och målstyrning.  Bendt Bil AB syns återkommande i media, främst genom sponsring 
av idrottsaktiviteter och föreningar. AB Bröderna Jansson är mer delaktiga i infrastrukturen 
inom närmiljön och BERTEGRUPPEN AB hanterar det sociala ansvaret mot närmiljön 
genom BERTEBOS stiftelse. De är mer inriktade på stipendier till forskning, skolor och 
akademier. Gemensamt för de tre fallföretagen är att de gärna syns i media och ställer gärna 
upp på intervjuer. 
 
 

6.2.2 Den klassiska eller den alternativa agent- och principalteorin, vilken 

dominerar? 

De tre fallföretagen har alla olika grad av agent- och principalproblem. För att kunna se vilken 
av de två teorierna företagen lutar åt kommer vi att fokusera på de altruistiska negativa agent- 
och principalrelationerna som uppkommer på grund av familjerelationerna. Detta gör vi 
eftersom det är de negativa aspekterna som skiljer de båda teorierna åt. De positiva 
egenskaperna i den alternativa teorin är i relation till de som eliminerar agent- och 
principalproblemen enligt den klassiska teorin.  
Modell 6. Graden av upplevda agent- och principalproblem i de tre fallföretagen 
 

Modell 6 ger en översiktlig uppfattning av de upplevda agent- och principalproblemen i 
respektive fallföretag. De företag som har flest problem relaterade till altruism och den 
alternativa agent- och principalteorin placeras längre åt höger. Samtliga fallföretag befinner 
sig dock på den vänstra halvan på linjen, men ingen placerar sig helt och hållet i den klassiska 
teorin.   
 
Att särhålla privatliv och affärsrelationer är ett altruistiskt problem som har olika karaktär 
inom fallföretagen. Problemen är i relation till företagens storlek utifrån antal anställda, 
utbredningsområde och antal år som familjeföretag. Bendt Bil AB som i sammanhanget är det 
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yngsta företaget upplever problem inom kärnfamiljen, eftersom de är första och enda 
generationen. Hela familjen arbetar i olika grad på företaget och är koncentrerade på samma 
plats. De upplever svårigheter med att skilja på privat- och affärsrelationer. Problem 
relaterade till altruism har inom BERTEGRUPPEN AB varit av en komplexare karaktär med 
bland annat meningsskiljaktigheter mellan familjemedlemmar, delvis på grund av företagets 
storlek, ägarstruktur och omsättning. BERTEGRUPPEN AB har dock haft chans att under en 
längre period aktivt arbeta med att förebygga problemen vilket gör att de inte framstår som 
särskilt alvarliga trots att så ofta har varit fallet. Inom AB Bröderna Jansson har de upplevda 
alternativa agent- och principalproblemen varit av enklare karaktär. Innan Jansson köpte ut 
övriga familjemedlemmars ägarandelar var problemen relativt små och alla 
familjemedlemmarna arbetade mot samma mål.  
 
Gandemo (2000) skriver att familjeföretag i genomsnitt sysselsätter färre personer än andra 
företagsformer. Paralleller kan dras till de två mindre fallföretagen Bendt Bil och AB 
Bröderna Jansson som har minst problem relaterade till den alternativa agent- och 
principalteorin. BERTEGRUPPEN AB är komplexare och har fler aktörer vilket gör att de till 
viss del liknar ett icke-familjeföretag när det gäller ledningsgruppen. Det kan vara en av 
förklaringarna att BERTEGRUPPEN AB upplever mer agent- och principalproblem eftersom 
teorin säger att problemen ökar i icke-familjeföretag (Jensen & Meckling, 1976). Enligt Steier 
(2003) är ett altruistiskt problem som ofta förekommer i familjeföretag så kallade ”free 
riders”, familjemedlemmar som får vara kvar på ledande positioner trots att de levererar 
undermåliga prestationer. Samtliga respondenter påpekar att det är ett fenomen som inte 
förekommer i deras företag. BERTEGRUPPEN AB har till och med lyft bort 
familjemedlemmar som inte har klarat företagets krav och istället satsat på utomstående som 
är bättre lämpade för uppgiften. Steier (2003) beskriver att familjeföretag ofta begränsar 
verksamhetens tillväxtmöjligheter eftersom de inte vill växa och förlora familjestatusen. Ett 
exempel är att AB Bröderna Jansson upplever vissa problem förenade med tillväxt. De har 
haft en stor tillväxt under de senaste åren men har trots detta inte bildat en riktig styrelse. En 
orsak till problemet kan vara Steiers (2003) teori som säger att familjeföretag ibland är rädda 
att förlora de styrningsfördelar som är förknippade med familjeägande. 
 
 

6.2.3 Belöningssystem 

Samtliga fallföretag använder en stor andel fast belöningssystem med inslag av 
prestationsbaserad. Block (2008) skriver att i och med att agenten och principalen ofta är 
samma person eller nära släkt med varandra blir prestationsbaserade belöningar överflödiga 
och att företagen därför bör ha en större andel ”vanlig” baslön och mindre andel 
prestationsbaserad lön. Johansson beskriver fördelningen av belöningssystemets grunder att 
företagets kapital är hans tillgångar och att i hans fall blir prestationsbaserad lön överflödigt. 
Johansson har incitament att leda företaget på ett optimalt sätt genom att endast ta ut fast lön. 
Fallföretagens placering i modell 6 i förgående avsnitt visar att sambandet mellan 
belöningssystemets grunder i fallföretagen och den klassiska agent- och principalteorin om 
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andelen fast respektive prestationsbaserad belöning stämmer väl överens.  Samtliga fallföretag 
har incitament att leda företaget på ett så optimalt sätt som möjligt. Att det är en liknande 
fördelning av de två olika grunderna av belöningar stämmer bra överens med vad Smitt et al., 
(2002) skriver om att det är attraktivt ur företagens synvinkel att koppla belöningarna till 
resultatet samtidigt som tryggheten hos de anställda med fasta löner inte försvinner. 
Tryggheten i lönen poängterar samtliga fallföretag som viktigt. Tryggheten är en stor del av 
den goda samhörigheten och familjekänslan som återfinns i samtliga fallföretagen.  
 
Samtliga fallföretag lägger stor vikt på icke-monetära former av belöningar, precis som 
Sharma (2004) anser är mer signifikant i familjeföretag. AB Bröderna Jansson och 
BERTEGRUPPEN AB belyser båda hur de aktivt arbetar med metoden frihet under ansvar i 
ledningsgruppen. Jansson anser att ledningsgruppen arbetar effektivare och att slutresultatet 
påverkas positivt. Både Jansson och Stenström påpekar att enda kravet de anställda har under 
arbetssättet är att arbetet blir väl genomfört inom tidsramen. Arbetsmetoden är ytterligare en 
del för att öka trivselfaktorn på arbetet. Johansson framhäver fokuset på intern rekrytering, det 
skapar en bättre sammanhållning och förståelse. Både frihet under ansvar och intern 
rekrytering leder till ökad motivation bland de anställda. 
 
Vid kommande generationsskifte i ledningsgrupp och VD-position skiljer sig de tre 
fallföretagen åt. Skillnaderna beror på olika förutsättningar så som potentiell nästkommande 
generation och antal år som familjeföretag. Johansson på Bendt Bil AB ser gärna att någon av 
sönerna går in i ledningsgruppen och till slut tar över ledandet av verksamheten. Jansson på 
AB Bröderna Jansson har ingen naturlig efterföljare som visat intresse för ett eventuellt 
generationsskifte och de har för tillfället ingen aktiv plan på hur de ska lägga upp skiftet. I 
BERTEGRUPPEN AB arbetar styrelsen med en sexårig plan där varje ägare får ta ställning 
till om de vill vara med på ett aktivt sätt i bolaget, vara passiv ägare eller sälja sina aktier. De 
går även igenom kommande övertagande av VD-positionen. Gemensamt för fallföretagen är 
att de inte ser det som ett måste att nästkommande ledningsgrupp är från familjen, men de ser 
gärna att det blir så. Johansson anser att det är viktigt att nästkommande generation känner sig 
trygga med överlåtandet. Han ser gärna att sönerna slutför sina utbildningar, mest för att visa 
på hög lärbarhet och viljan att tillgodose ny kunskap. Jansson anser att en kombination av 
utbildning, tidigare arbetserfarenhet och företagskännande är det bästa. Det enda kravet på 
nästkommande generation är att de klarar av arbetet bättre än vad han skulle gjort. Stenström 
menar att de kan ställa högre krav på familjemedlemmar. Det är viktigt att de visar sin 
potential och att de klarar av arbetet bättre än övriga potentiella vid generationsskifte. 
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6.2.4 Det primära syftet med belöningssystem 

 

  Bendt Bil AB 
AB Bröderna 
Jansson 

BERTEGRUPPEN 
AB 

Mål- och 
verksamhetsstyrning X X X 
Behålla och rekrytera 
kompetent personal X X   

Motivera anställda     X 
Matris 2. De primära syftena med belöningssystem 
 
Alla tre fallföretag anser att det primära syftet med belöningssystem är att styra mot 
verksamhetens mål. Anthony och Govindarajan (2006) skriver att verksamhetsstyrning 
betyder att det finns en klar koppling mellan vad individen vill med sitt arbete och vad 
företaget har för mål. Den översta raden i matris 2 innefattar samtliga mål inom verksamheten 
för de tre fallföretagen. Allt från de resultatmässiga till gruppbaserade, individbaserade och 
tidsbegränsade delmål.  
 

I Bendt Bil AB är utöver målstyrningen det primära syftet att rekrytera och behålla kompetent 
personal. I BERTEGRUPPEN AB har de däremot inga problem med att behålla och rekrytera 
personal, därför har de fokuset på andra håll. AB Bröderna Jansson ser syftet med 
belöningssystem som en kombination av mål- verksamhetsstyrning och behålla och rekrytera 
kompetent personal. Ingen av dem är viktigare än den andra.  I och med att alla tre 
fallföretagen framför alla sina syften som signifikanta och till viss del kombinationer, är ingen 
rangordning av de olika syftena gjorda. De två första raderna i matris 2 bidrar i stor grad till 
den sista raden, att motivera de anställda. 
 
 

6.2.5 Uppföljning och effekter 

Gemensamt för de tre fallföretagen är de arbetar aktivt med uppföljning av belöningssystem. 
Alla tre respondenter är noga med att påpeka vikten av att följa upp belöningssystemen och att 
det genomförs på ett korrekt sätt, vilket stämmer bra överens med Smitt et., al (2002) som 
skriver att uppföljningen är oerhört viktigt i praktiken och brister i uppföljningen kan leda till 
sämre prestationer. Bendt Bil AB arbetar främst med uppföljning bland säljarna och i viss 
mån eftermarknadschefen vilket ter sig naturligt då de har en större andel prestationsbaserade 
inslag i lönen jämfört med ledningsgruppen. Stenström säger att det viktigaste för att kunna 
göra en effektiv uppföljning är att kriterierna från början är konkreta och relativt enkla. 
Utifrån kriterierna har BERTEGRUPPEN AB en detaljerad plan de arbetar efter för att mäta 
resultaten av belöningssystemen. AB Bröderna Jansson tar hjälp av fackförbundet och 
analyser alla anställdas prestationer främst via det centrala avtalet.  
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När det gäller effekter har alla tre företagen har märkt en positiv effekt efter införandet av 
belöningssystemen. Stenström säger exempelvis att företagets prestation överträffar de på 
förhand fastställda målen medans Jansson berättar att han märker en hög lojalitet bland de 
anställda där han sällan behöver pusha på. Detta bevisar att belöningssystemen verkligen 
fungerar och har en viktig roll att fylla.  
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7. Slutsatser och diskussion  

I det avslutande kapitlet presenterar vi våra slutsatser och diskussioner vi kommer fram till 
utifrån våra studier. Vår problemformulering och syfte med uppsatsen besvaras. Vi ger även 
förslag till vidare forskning. 
 
För att läsaren lättare ska kunna se en återkoppling mellan teori och empiri samt vilka 
slutsatser vi kommit fram till, redogör vi i detta kapitel syftet och problemformuleringen i 
uppsatsen. Syftet med vår studie var att utifrån teorin undersöka hur uppbyggandet av 
belöningssystem till ledningsgruppen egentligen ser ut i svenska medelstora familjeföretag 
och vilka upplevda effekter det har på agent- och principalproblemen, eftersom det finns 
teorier inom området som motsäger sig varandra.  Vilka upplevda effekter har 
belöningssystem på agent- och principalproblem i en ledningsgrupp i svenska medelstora 
familjeföretag och hur är de uppbyggda? 
 
Utifrån den teori vi samlat in har vi sett att det finns två klara motpoler som har olika syn på 
hur agent- och principalproblemen ser ut i familjeföretag. Efter att ha undersökt de tre 
fallföretagen har vi dock insett att det inte helt och hållet går att kategorisera företagen till en 
utav de olika agent- och principalteorierna.  I praktiken sker det snarare en blandning av de 
båda teorierna. Det har varken skett en eliminering av agent- och principalproblemen som 
Jensen och Meckling (1976) skriver eller uppkommit så svåra problem som exempelvis 
Schulze et al., (2001) och Steier (2003) skriver att det bör göra. Gemensamt för alla tre 
fallföretag är dock att alla hamnar närmare den klassiska agent- och principalteorin. Det har 
förekommit altruistiska problem men alla respondenter har poängterat att det viktigaste är att 
företaget fungerar. De altruistiska problemen har de fått lägga åt sidan. När det gäller 
företagens placering i modell 6 har vi sett ett samband mellan agent- och principalproblemen 
och företagets ålder och storlek. Desto äldre familjeföretaget är desto mer förhållningsregler 
och utarbetade metoder kan de hämta information från. Det kan vara traditioner inom 
företaget eller liknande situationer som hänt tidigare. Trots BERTEGRUPPEN AB:s ålder har 
vi upplevt att de har haft mer omfattande agent- och principalproblem vilket vi tror beror på 
en komplexare ledningsstruktur. Bendt Bil AB och AB Bröderna Jansson påminner mer om 
småföretag när det kommer till ledningsstrukturen och har andra problem relaterade till 
altruismen. BERTEGRUPPEN AB:s problem har dock dämpats på grund av företaget 
erfarenhet och förhållningsregler de kunnat arbeta upp.  
 
När det gäller själva belöningssystemet har vi konstaterat att olikheterna i uppbyggandet och 
upplevda effekter först och främst beror på att de tre fallföretagen befinner sig i olika 
branscher. Det är naturligt att till exempel Bendt Bil AB som är ett mer kundorienterat företag 
än de andra, använder inslag av prestationsbaserade belöningar medans AB Bröderna Jansson 
och BERTEGRUPPEN AB använder en större andel fasta belöningar. Samtliga fallföretag 
använder dock en större andel fast belöning kontra prestationsbaserad belöning vilket 
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ytterligare styrker det faktum att det empiriska materialet befinner sig närmare den klassiska 
agent- och principalteorin.  
 
Antalet familjemedlemmar på ledande positioner var i praktiken lägre än vad vi tidigare har 
trott om strukturer i familjeföretag efter att vi genomfört vår empiriska undersökning. AB 
Bröderna Jansson har flest aktiva familjemedlemmar inom ledningsgruppen. Resonemanget 
gäller även för de familjeföretag vi valt att inte ha med i undersökningen men ändå haft med i 
urvalet. I och med det låga antalet familjemedlemmar, minskar de altruistiska motiven vilket 
är en bidragande orsak till att samtliga fallföretag förhåller sig mer till den klassiska agent- 
och principalteorin. BERTEGRUPPEN AB är det företag som placeras närmast den 
alternativa teorin (se modell 6). De bör enligt teorin använda mer prestationsbaserade 
belöningar, vilket dock inte är fallet. De använder istället andra metoder som till exempel 
stiftelsen. Det finns alltså andra aspekter som måste tas med för att se ett komplett samband 
mellan ägarstruktur och belöningssystem. 
 
Företagens ledningsgrupper påminner mer om icke-familjeföretag. Anledningen att det ändå 
förekommer en majoritet av fasta belöningssystem tror vi beror på betoningen av de icke-
monetära (sociala) belöningarna samtliga respondenter belyser som oerhört viktiga. Det 
stämmer även överens med teorin om de icke-monetära belöningarnas signifikans i 
familjeföretag. Vi har hört exempel från våra respondenter där de anställt välmeriterade 
personer trots att både den fasta och prestationsbaserade lönen varit lägre än tidigare lön men 
personen har bortsett från detta och istället prioriterat de sociala belöningarna. 
 
I samtliga fallföretag är huvudsyftet med belöningssystemen att styra mot verksamhetens mål, 
vilket inte är överraskande då det enligt Arvidsson (2005) är det viktigaste syftet. Vi har inte 
hittat någon teori som antyder att huvudsyftet skulle vara annorlunda i familjeföretag. 
Belöningssystemens effekter uppfylls enligt samtliga respondenter när det gäller syftet.  
 
Sammanfattningsvis om vi utgår ifrån modell 6 kan vi se sambandet mellan upplevda agent- 
och principalproblem angående hur belöningssystemen är uppbyggda och vilka upplevda 
effekter de ger. Desto mer åt höger (mer åt den alternativa teorin) desto mer upplever 
familjeföretagen agent- och principalproblem förknippade med altruism. Därför är och krävs 
det att de upplevda effekterna med belöningssystem är större. De företag som befinner sig 
närmast åt vänster (den klassiska teorin) upplever färre agent- och principalproblem och 
därmed lägre effekt vid införande av belöningssystem. Hade ett företag placerat sig längst åt 
vänster, alltså helt i enlighet med den klassiska teorin, hade de inte upplevt några agent- och 
principalproblem kopplade signifikant till familjeföretag. Samtliga av våra fallföretag har 
familjerelaterade agent- och principalproblem och samtliga upplever effekter av 
belöningssystem för att motverka dessa. Belöningssystemens karaktär är unikt för varje 
företag. De är anpassade och uppbyggda efter upplevda agent- och principalproblem, alltså i 
vilken grad de ter sig till de olika teorierna.   
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Parallellt med vårt uppsatsskrivande har vi även funderat på frågor som är närbesläktade med 
vår problemformulering men som vi ej haft tid och möjlighet att undersöka närmare. Det hade 
varit intressant att se i vilken grad prestationsbaserade belöningar förekommer ur ett mer 
kvantitativt perspektiv med ett större antal respondenter. En annan möjlighet är att göra en 
kvantitativ jämförande undersökning mellan familjeföretag och icke- familjeföretag för att se 
om teorin stämmer överens med verkligheten och om det är skillnader mellan de olika typerna 
av ägarstrukturer. Det hade också varit intressant att se hur resultatet påverkats om 
undersökningen istället varit inriktat på stora företag där ledningsstrukturen är annorlunda.  
 
Vi har fokuserat på belöningssystem som hjälpmedel för att minska agent- och 
principalproblem. Det hade varit intressant att se en undersökning som fokuserar på 
övervakning, som är det andra hjälpmedlet principalen kan använda för att lindra agent- och 
principalproblemen.  
 
 

7.2 Praktiska implikationer 

Vi har som sagt kommit fram till att de altruistiska problemen i de tre fallföretagen är relativt 
små. Det är därför svårt att ge några råd utifrån det prestationsbaserade belöningssystemet 
eftersom det har en relativt liten roll i samtliga fallföretag. Det kan dock vara klokt att inte 
enbart fokusera på de sociala belöningarna när företaget rekryterar extern personal till ledande 
positioner. Förbättrade prestationsbaserade belöningar leder förmodligen till att företaget blir 
ännu mer attraktivt. 
 
Vi har ett råd till familjeföretag som är eller närmar sig ett generationsskifte och vill att 
företaget vidare ska vara familjeägt men saknar naturliga arvtagare inom familjen och därmed 
står inför beslutet att sälja ut företaget. De kan ta efter BERTERUPPEN AB:s initiativ att 
starta upp en stiftelse i företagets namn och därmed säkra familjeägandet. 
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Bilaga 1  Intervjuguide 

 
Inledande frågor 
1. Går det bra om vi spelar in intervjun?  
2. Vill du vara anonym eller får vi lov att använda ditt namn i uppsatsen? 

Bakgrundsfrågor 
1. Berätta om din roll i företaget? 

 
Inflikar/Följdfrågor 

• Vad är din position i företaget? 
• Vilken generation i företaget tillhör du?  
• Är ni delägare i företaget? 

 
2. Hur ser er bakgrund ut i företaget? 

  
Inflikar/följdfrågor 

• Vid vilken ålder gick ni in i företaget? 
• Fanns det några påtryckningar från familjen? Var det självklart att ni skulle gå in på en 

ledande position i företaget? 
 

3. Vad har ni för utbildning och har ni någon erfarenhet från arbete inom andra företag? 
 
Inflikar/följdfrågor 

• Fanns det något krav på eftergymnasial utbildning när ni gick in i företaget? 
• Har ni någon arbetslivserfarenhet utanför familjeföretaget? 
• Fanns det krav på att ni skulle ha någon arbetslivserfarenhet innan ni gick in i 

företaget? 

Familjeföretaget 
1. Kan du beskriva företaget och dess ägarstruktur på ett övergripande sätt? 

 
Inflikar/följdfrågor 

• Hur många generationer har företaget funnits? 
• Situationen på marknaden idag? 
• Antal anställda i företaget? 
• Antalet aktiva familjemedlemmar i företaget och på vilka positioner sitter de? 
• Består ledningen av personal som ej är familjemedlemmar? 

 
2. Beskriv för- och nackdelar med att ha familjemedlemmar i ledningsgruppen?  

 
Inflikar/följdfrågor 



 

• Fördelar: lättare övervakning, ökad lojalitet och tillit och upprätthålla familjens och 
indirekt företagets goda namn. 

• Nackdelar: Svårt att skilja på privatliv och affärsrelationer, tendens att gå miste om 
viktig utomstående arbetskraft trots att de kanske är bättre lämpade. 

• Är det nödvändigt och problemfritt att skilja på just familjeliv och affärsverksamhet? 

Grunder för belöningar 
1. Kan ni berätta mer ingående vilken/vilka typ av belöningssystem företaget använder 

till ledningsgruppen i företaget? Exempelvis fast (vanlig lön som inte ändras beroende 
på den anställdes prestation) eller ett prestationsbaserat belöningssystem (baserat på 
de anställdas prestationer)? Eller en mix av de båda? 
 
Inflikar/följdfrågor 

• Vilken grad av de olika belöningssystemen? Vilken är vanligast? 

Former av belöningar 
1. Vilka former av belöningar används i företaget till ledningsgruppen? (ex. monetära 

former som höjd lön och bonus. Icke-monetära som mer frihet och ansvar. Eller 
vinstandelar och ägarandelar i företaget).  
 
Inflikar/följdfrågor 

• Vilken av dem dominerar ert belöningssystemtänkande? 
• Vad ger bäst effekt mot uppnådda mål? 

 
2. Vi anser att icke-monetära belöningar är mer signifikanta för familjeföretag med tanke 

på det sociala ansvaret som inte återfinns i lika stor grad i övriga företagsformer. Är 
det något som ni lägger extra stor tyngd på?  
 
Inflikar/följdfrågor 

• Befordran för familjemedlem inom företaget? 
• Allmänt mer ansvar i verksamheten?  

 
3. Hur tänker ni gå tillväga vid ett kommande generationsskifte? 

 
Inflikar/följdfrågor 

• Är det självklart att nästkommande generation ska ta över verksamheten? 
• Värdesätter ni familjesammanhållningen eller är affärsverksamheten viktigare? 
• Låter ni nästkommande generation delta vid tidig ålder i företagets verksamhet? 
• Är det viktigt att kommande generation har en hög grad av utbildning och 

arbetserfarenhet innan denne stiger in i företaget?  

Syfte med belöningssystem 
1. Vilka syften ser ni med ert belöningssystem till ledningsgruppen. Vad är det ni vill 

uppnå i huvudsak (målstyrning)?   
 



 

Inflikar/följdfrågor 
• Styra mot verksamhetens resultatmässiga mål (företagsnivå) eller prestationsbaserade 

mål (individnivå) som att motivera anställda och minska på problem relaterade till 
familjemedlemmar i företagsledningen (agent- och principalproblem).  
 

• Behålla de viktiga nyckelpersonerna inom företaget? 
 

• Finns det andra faktorer som styr användandet av belöningssystem? Till exempel för 
att öka innovationsgraden bland de anställda eller att upprätthålla moralen och att visa 
på ett rättvisetänk i företaget (samma belöning för alla)?  

 

Mottagare av belöningar 
1. Mot vilka i företaget vänder sig belöningssystemet? 

 
Inflikar/följdfrågor 

• Använder ni er både utav individ- och gruppbaserade belöningar? 

 

Uppföljning och effekter av belöningssystem 
1. Arbetar ni aktivt med uppföljning när ni infört ett belöningssystem? Och hur ser denna 

uppföljning i så fall ut? (ex. observationer och tester). 
2. Märker ni några större resultat vid de olika formerna av belöningar som ni använder? 

(ex. ökad motivation, engagemang och kvalité på de anställdas prestationer). 
 
Inflikar/följdfrågor 

• Vilken är effektivast och ger bäst resultat? Hjälper belöningssystemen till att företaget 
uppnår sina mål och värderingar och framförallt syftet med belöningssystemen? 

• Märker ni om det uppkommer några nya problem efter ni har infört och använt 
belöningar? 


