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SAMMANFATTNING  

EXAMENSARBETE CIVILEKONOMIPROGRAMMET 

Författare; Louise Torstensson 

Handledare; Sven-Olof Collin och Jenny Ahlberg  

Examinator; Anna Stafsudd  

 

Titel; Familjeföretagets styrelse – Övergång från familjerepresentant till utomstående 

ledamot 

Bakgrund och problem; Det finns gedigen forskning kring familjeföretag, styrelsearbete 

likväl som professionalisering inom företag.  I forskningen om familjeföretag förutsätts ofta 

att företagets styrelse enbart består av familjemedlemmar. Genom att i denna studie undersöka 

varför familjeföretagare väljer in en utomstående ledamot i företagets styrelse finns möjlighet 

att bidra till forskningen om de tre delarna familjeföretag, styrelsearbete samt 

professionalisering.   

Syfte; Att förklara varför en familjeföretagare väljer in en utomstående ledamot i företagets 

styrelse. 

Metod; Denna studie har främst antagit en deduktiv ansats där tidigare forskning om de tre 

delarna familjeföretag, styrelsearbete samt professionalisering tillsammans med 

bolagsstyrningsteorier har varit utgångspunkt. Med utgångspunkt i denna litteratur och dessa 

teorier har hypoteser härletts som kan vara anledningen till att en utomstående ledamot väljs 

in i företagets styrelse. Genom fallstudier med familjeföretagare från nio familjeföretag 

genomfördes en kvalitativ studie.  

Resultat och slutsats; Det finns inte en ensam anledning som förklarar varför 

familjeföretagarna väljer in en utomstående ledamot i företagets styrelse. Förutsättningarna i 

företagen har varit en anledning till den utomståendes styrelseplats, behovet av legitimitet i 

företaget en annan. Även möjligheten att nyttja den utomståendes kompetens har varit 

anledningen till att utomstående finns i företagens styrelser likväl som möjligheten att ställa 

krav på den utomstående ledamoten och få hjälp att förmedla kunskap mellan generationerna. 
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ABSTRACT 

MASTER THESIS IN BUSINESS ADMINISTRATION  

Author; Louise Torstensson 

Supervisor; Sven-Olof Collin and Jenny Ahlberg 

Examiner; Anna Stafsudd 

 

Title; The board of the family business – The transition from being the family rep to external 

commissioner 

Background and problem; Substantial research exists concerning family businesses, board 

work as well as professionalization within businesses. Research regarding family businesses 

is often conducted with the prejudice of the board only consisting of family members. 

Through investigating why people with family businesses choose to have an external 

commissioner on their board, I'm able to contribute to the research concerning the three parts; 

family businesses, board work and professionalization.  

Purpose; To explain why a person with a family business choose to have an external 

commissioner on their board.  

Method; The research has had a deductive approach where the basis has been previous 

research regarding the three areas; family businesses, board work and professionalization 

along with theories of how to control a corporation. With a basis in literature and these 

theories, I have been able to derive hypotheses which could explain why an external 

commissioner is invited onto the board of the company. A qualitative study was conducted 

with the help of case studies of entrepreneurs from nine different family-businesses. 

Results and conclusion; There is no solitary reason to why the people running family 

businesses choose to have an external commissioner on their board. One reason has been the 

qualifications within the business, another has been the need for legitimacy. The possibility to 

take advantage of the external commissioner's competence have been yet another reason to its 

place on the board as well as the possibility to place demands on the commissioner and 

transmit knowledge from generation to generation.  
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KAPITEL 1; INLEDNING  

Detta inledande kapitel kommer att ge läsaren en bakgrund till familjeföretagande och 

företagets styrelse. En problemdiskussion presenteras där tidigare forskning kring 

familjeföretagande, styrelser och införandet av utomstående i familjeföretagets styrelse 

kommer att leda fram till en formulering av uppsatsens syfte. Uppsatsen syftar till att belysa 

varför familjeföretagare tar in utomstående ledamöter i företagets styrelse. Slutligen kommer 

uppsatsens disposition att presenteras.  

1.1 PROBLEMFORMULERING 

1.1.1 BAKGRUND 

Familjeföretaget är världens vanligaste företagsform, allt från mindre hobbyverksamheter till 

multinationella företag drivs och ägs av familjer. Familjeföretagen är därför en mycket viktig 

faktor för många länders ekonomiska ställning. Några av de största företagen i världen 

kontrolleras till största del av enskilda familjer, exempelvis H&M, Tetra Pak och Ford. 

Framförallt det europeiska företagsklimatet består till största del av familjer. (Bammens, et 

al., 2011; Casillas, et al., 2007; Fang, et al., 2012; Koropp, et al., 2013; Voordeckers, et al., 

2007) Historiskt sett har det svenska företagsklimatet influerats av familjeföretag med 

majoritetsägare som har ägt stora delar av företagen och även haft makt över dessa genom att 

engagera sig i styrelsearbetet (Högfeldt, 2005).  

Av arbetskraften som finns i Sverige arbetar så mycket som en fjärdedel i familjeägda företag 

och 20 procent av landets BNP härrör från familjeföretag (Bjuggren, et al., 2011). Trots 

mängden av företag som drivs av familjer började inte forskningen kring familjeföretag ta vid 

förrän under 1980-talet (Strike, 2012). Denna forskning byggde dock inte på en vetenskaplig 

grund. Först under 2000-talet har familjeföretagsforskningen utvecklats till att vara både 

gedigen och utbredd (Bammens, et al., 2011; Bettinelli, 2011).  

Även forskning om styrelser har avhandlats av många forskare likväl som företags 

professionalisering, i form av införandet av en utomstående styrelseledamot. Dock har inte 

forskning om dessa tre områden gemensamt, det vill säga forskning som berör införandet av 

en utomstående ledamot i familjeföretagets styrelse, gjorts (Giovannoni, et al., 2011). Denna 

bild kan jag bekräfta då jag enbart har funnit en vetenskaplig artikel som behandlar införandet 

av en utomstående ledamot i ett familjeföretags styrelse. Ingen vetenskaplig artikel 



 

10 

 

undersöker dock anledningen till denna förändring. Steward och Hitt (2012) menar att den 

professionaliseringsprocess som beskrivs i vetenskapliga artiklar består i att företaget på 

heltid anställer en person som inte kommer från ägarfamiljen. Just professionalisering genom 

tillsättandet av chefer inom familjeföretaget har engagerat många forskare främst i USA. En 

anledning till detta kan vara skillnaden mellan styrelsearbete i ett europeiskt och i ett 

amerikanskt företag. I det sistnämnda  är inte strategifrågor för företaget en fullt lika viktig 

arbetsuppgift för styrelsen utan detta sköts istället av företagets chefer. (Stewart & Hitt, 2012)  

Många forskare (Block, 2011; Dyer, 1989; Koropp, et al., 2013) menar vidare att 

familjeföretag kan vinna på att ha kompetenta ledamöter i företagets styrelse. Trots att 

familjeföretag är så etablerade som företagsform i världen har forskningen kring 

professionalisering av dessa företag knappt undersökts. Detta nästintill helt icke undersökta 

område är vad jag vill utveckla och belysa i och med denna uppsats.  

1.1.2 STYRELSE  

Företagets styrelse är näst efter bolagsstämman det högsta beslutande organet. Styrelsen skall 

enligt Aktiebolagslagens 8 kapitel (2012) bestå av minst en ledamot, och vid färre än tre 

ledamöter skall även en suppleant finnas i styrelsen. Vidare anges i lagen att en bolagsstämma 

skall hållas årligen. (Aktiebolagslagen 2005:551, 2012) Vid bolagsstämman har företagets 

ägare den enda möjligheten att kontrollera styrelsens arbete. Vad som faktiskt händer i en 

styrelse under verksamhetsåret är svårt att säga då få forskare har fått tillträde till det innersta 

rummet av företaget. Styrelsearbetet kan beskrivas som ”The Black Box” (McAlmon, 1981) 

där forskare kan analysera input, vilket i styrelsens fall kan vara ledamöternas kompetens, 

samt output som exempelvis kan vara offentliga strategiska beslut och företagets resultat. Vad 

som händer i styrelserummet förblir dock okänt. Ett effektivt styrelsearbete kräver att alla 

ledamöter strävar mot samma mål, annars riskerar styrelsens arbete att bli allt för 

okoncentrerat vilket kan skada företaget. (van Ees, et al., 2008) 

1.1.3 FAMILJEFÖRETAG  

Kännetecknande för familjeföretag jämfört med företag som drivs med andra företagsformer 

är att familjeföretagen är mer engagerade i företagets verksamhet, de arbetar hårt för sitt 

företag och har långsiktiga mål (Parada, et al., 2010). Vad som gör familjeföretag speciella är 

att de till skillnad mot vinstdrivande företag sällan har som främsta mål att uppnå ett så 

tillfredställande ekonomiskt resultat som möjligt. Målet med många familjeföretag är istället 
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att tillvarata icke-ekonomiska intressen. Dessa intressen kan bestå i att bevara familjens 

tradition att driva företag och att vårda den äldre generationens verk. Målen har dock inte lika 

stor betydelse för utomstående personer varför meningsskiljaktigheter kan uppstå om en 

utomstående tillträder en ledande position i familjeföretaget. (Bammens, et al., 2011) Just 

företagskulturen inom företaget är det största kännetecknet för ett familjeföretag där hela 

familjen skall engageras och vara delaktig (Hall & Nordqvist, 2008).  

1.1.4 FAMILJEFÖRETAGETS STYRELSE  

För att få större kontroll och insyn i företaget väljer många familjeföretagare att själva 

engagera sig i företagets styrelse och genom detta ta full kontroll över företaget. De 

ledamöterna som bildar företagets styrelse har tre olika roller att fylla; styrelsen skall fatta 

strategiska beslut, bidra till verksamheten genom de kontakter som ledamöterna besitter samt 

kontrollera företagets ledning. (Zahra & Pearce, 1989) 

Styrelsen skall, som anges i stycket om styrelser ovan, hålla ett antal styrelsemöten under 

verksamhetsåret. Agendan för dessa kan exempelvis vara företagets långsiktiga strategier. I 

familjeföretag kan de tre funktionerna familjen, företaget och ägandeskapet överlappa 

varandra. Detta kan leda till att styrelsemöten blir överflödiga och att viktiga frågor avhandlas 

istället efter hand. Genom detta beteende kan företaget gå miste om viktiga infallsvinklar från 

utomstående eller diskussioner med familjemedlemmarna i styrelserummet. (Bettinelli, 2011) 

I familjeföretag där enbart familjerepresentanter finns representerade i styrelsen, är risken att 

styrelsemötena enbart hålls ”på pappret”. I själva verket kan det vara så att frågor som 

uppkommer avhandlas löpande under verksamhetsåret istället för att bordläggas till ett 

kommande möte. (Giovannoni, et al., 2011)  

Yildirim-Öktem och Üsdiken (2010) menar att en större styrelse i ett familjeföretag indikerar 

att styrelsen är aktiv. Detta beror på att sannolikheten att en person bestämmer allt själv är 

mindre i en större styrelse än om styrelsen består av ett fåtal ledamöter. Om de som sitter i 

styrelsen även är engagerade i den dagliga verksamheten i företaget kan strategiska frågor för 

företagets räkning beslutas när frågorna uppstår istället för att bordläggas. Detta kan kännas 

mer naturligt än att vänta med vissa frågor i ett antal veckor eller månader, för att sedan 

diskutera dessa under ett styrelsemöte där samma personer närvarar, som till exempel under 

fikarasten. Det kan även vara så att en person inom familjen fattar samtliga beslut för 

företagets räkning och de andra styrelseledamöterna inte har någon egentlig makt över 

företaget. (Bettinelli, 2011) Ofta är det grundaren av familjeföretaget som har ett mycket stort 
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inflytande över hur företaget drivs. Den främsta anledning till detta kan vara att det är 

grundaren som innehar kunskap om företagets verksamhet. (Collin & Ahlberg, 2012) Oavsett 

hur styrelsearbetet i ett företag går till så är det samtliga styrelseledamöter som juridiskt sett är 

ansvariga för företaget. Detta innebär att ledamöter som inte varit aktiva i beslutsfattandet 

ändå kan ställas till svars för företagets handlande om en rättsprocess av någon anledning 

inleds. (Aktiebolagslagen 2005:551, 2012)  

Bettinelli (2011) menar att det lätt uppstår en spänd och tryckt stämning mellan 

familjemedlemmar i en styrelse. Anledningen till detta är vanligtvis att visionen för företaget 

skiljer sig åt mellan familjemedlemmarna. Denna stämning kan dock elimineras genom att en 

ny person äntrar styrelserummet eftersom arbetet då kan bli mer formellt (Bammens, et al., 

2011). Denna nya person har inte känslomässiga band till företagets personal till skillnad från 

de familjemedlemmar som under en längre tid har arbetat i företaget. Kontroll av de anställda 

kan av denna anledning skötas av den nya styrelseledamoten på ett fördelaktigt sätt. 

(Bettinelli, 2011)  

1.1.5 UTOMSTÅENDE I FAMILJEFÖRETAGET  

För att familjeföretaget skall kunna växa krävs kompetens och resurser, dessa tillgångar finns 

inte alltid inom familjen varför det kan bli aktuellt att anställa personer utifrån (Björnberg & 

Nicholson, 2012). Beroende på vad företagets behov är kan denna utomstående få en ledande 

roll i företaget, eller en position i familjeföretagets styrelse. Att ta in utomstående personer i 

företagets ledningsorgan innebär att makten omfördelas, legitimiteten inom företaget ändras 

och att företagets motiv kan påverkas (Chua, et al., 2009).  

Inom familjeföretagets styrelse håller familjemedlemmarna varandra om ryggen. Detta 

innebär att det mest troliga vid tillsättande av en ny ledamot är att ytterligare en 

familjerepresentant erbjuds denna position. (Collin & Ahlberg, 2012) Eftersom styrelsen i 

familjeföretaget vanligtvis består av enbart familjemedlemmar så blir en förändring av 

styrelsesammansättningen märkbar om en utomstående erbjuds en plats. Enligt Dyer (1989) är 

den vanligaste orsaken till att en utomstående erbjuds en ledande position inom ett 

familjeföretag att en naturlig efterträdare saknas eller att den yngre generationen ännu inte är 

mogen att ta över företaget. Då detta inträffar kommer maktbalansen i företaget att prövas. De 

som intar en ledande position i företaget och kommer utifrån, har den fördelen att de inte har 

de emotionella band med företagets anställda som de som redan arbetar i företaget har. De 

nyanställda kan därmed se företaget med helt nya ögon. (Dyer, 1989) 
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Block (2011) menar att alla företag expanderar från styrelsen och ut i verksamheten. Detta 

innebär att ett företag som är villigt att växa bör försäkra sig om att den kunskap som krävs 

för denna förändring finns tillgänglig i styrelserummet, annars kommer inte expanderingen att 

bli lyckosam. (Block, 2011) Enligt Dekker, et al., (2012) behöver inte denna expanderingsfas 

enbart innebära nyanställning, utan den bör även förenas med att företaget säkerställer att 

effektiva ledarstrukturer finns i företaget. Detta kan exempelvis göras genom att fortbilda 

personalen samt att se över de rutiner som finns inom företaget. (Dekker, et al., 2012) En 

person som tidigare inte har varit engagerad i ett företag och som erbjuds en ledande position 

i detta kan göra att företaget får en tydligare marknadsfokusering då den nyanställda ser 

företaget med nya ögon (Bammens, et al., 2011). Den struktur som tidigare fanns inom 

företaget kan genom denna förändring komma att ändras. De invanda mönster som sedan lång 

tid tillbaka har funnits i företaget förändras och nya möjligheter för företaget kan uppkomma. 

(Beck, et al., 2011) 

Om vi återgår till det specifika med familjeföretag så kan familjens vision kring företaget 

skilja sig mot utomståendes vision. För familjeföretaget kan en långsiktig vision vara det 

absolut viktigaste för företagets fortsatta framgång på sikt likväl som att företaget skall kunna 

övertas av en yngre generation. En utomstående på en ledande position inom företaget kan 

däremot värdesätta kortsiktig framgång framför familjemedlemmens visioner. Om företaget 

visar upp ett tillfredställande resultat kan detta göra den utomstående mer attraktiv för andra 

uppdrag eller anställningar. (Block, 2011) En person utan de emotionella banden till företaget 

som familjen har kan se stora förändrings- och förbättringsmöjligheter för företaget. 

Dessutom kan den utan starka band till företaget våga utföra dessa förändringar. (Dyer, 1989) 

Bettinelli (2011) anser att de familjeföretag som har minst en utomstående ledamot i 

företagets styrelse är mer benägna att utföra de uppgifter som förväntas av dem, i jämförelse 

med de styrelser som enbart består av representanter från ägarfamiljen. Vidare menar 

Bettinelli (2011) att en anledning till detta kan vara att den utomstående riskerar att inte få 

behålla sin post i styrelsen om denne missköter sitt arbete, vilket inte familjeföretagaren 

riskerar på samma sätt.  

1.1.5.1 Definition av utomstående  

En utomstående definieras av Dekker, et al., (2012) som en utveckling av företagets 

organisation. Vad denna utveckling består i definieras inte vidare av författarna. Giovannoni, 
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et al., (2011) menar att en utomstående är en person som har goda kunskaper inom företagets 

bransch.  

Jag har valt att använda en definition för en utomstående som formulerats av Bettinelli (2011) 

eftersom denna definition på ett tydligt sätt beskriver vem den utomstående kan vara. Den här 

definitionen, se figur 1, beskriver på ett tydligt sätt vem den utomstående kan vara. En tydlig 

definition är viktigt i syfte att undvika att missförstånd uppstår i kontakten med 

respondenterna i min studie.   

 

Figur 1; Definition av utomstående 

Den här definitionen av en utomstående innebär därmed att den utomstående inte tillhör 

familjen, inte arbetar i företaget och inte heller äger företaget. Är dessa kriterier uppfyllda är 

ledmoten därmed utomstående.  

1.2 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att förklara varför en familjeföretagare väljer in en utomstående 

ledamot i företagets styrelse.  

1.3 DISPOSITION  

Uppsatsen är indelad i ett antal kapitel, här följer en kort sammanfattning av innehållet i 

respektive kapitel.  

KAPITEL 1; INLEDNING 

Det första och inledande kapitlet är en introduktion till den fortsatta uppsatsen. Här ges en 

kort presentation av familjeföretag och dess styrelser. En problemdiskussion där tidigare 

forskning kring familjeföretag, styrelser samt professionalisering leder fram till uppsatsens 

syftesformulering; att förklara varför familjeföretagare väljer in utomstående ledamöter i 

företagets styrelse. En utomstående definieras i kapitlet som en person som inte tillhör 

familjen, varken äger eller arbetar i företaget.  

Tillhör inte 
familjen 

Arbetar inte i 
företaget  

Äger inte 
företaget  

Utomstående  
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KAPITEL 2; METOD 

Det andra kapitlet presenterar vilken teoretisk utgångspunkt som använts vid författandet av 

uppsatsen. Läsaren presenteras även för hur och varför en deduktiv forskningsansats har 

tillämpats likväl som det positivistiska förhållningssättet vilken uppsatsen är skriven med. De 

teorier som kommer att användas vid författandet av uppsatsen presenteras liksom tidigare 

forskning, strategi och modell för uppsatsen.  

KAPITEL 3; TEORETISK REFERENSRAM  

I det tredje kapitlet får läsaren en presentation av den litteratur inom ämnena familjeföretag, 

styrelse och professionalisering som används i uppsatsen. Även de fyra teorierna 

resursberoendeteorin, agentteorin, stewardshipteorin samt institutionell teori presenteras i 

kapitlet. Litteratur och teorier används sedan som grund när hypoteser skall härledas. 

Samtliga hypoteser är anledningar till varför familjeföretagaren tar in utomstående i företagets 

styrelse.   

KAPITEL 4; EMPIRISK METOD  

Det fjärde kapitlet beskriver för läsaren hur det empiriska materialet som används i denna 

uppsats samlas in. Den främsta källan till empiri kommer från fallstudier med 

familjeföretagare. I detta kapitel beskrivs även hur jag har valt vilka jag skall intervjua likväl 

som att intervjuprocessen beskrivs. Intervjufrågorna som ställs till respondenterna härleds 

även i detta fjärde kapitel, utgångspunkt för samtliga intervjufrågor är hypoteserna från 

kapitel tre. Till sist presenteras läsaren för hur det empiriska materialet hanteras, kodas och 

analyseras.  

KAPITEL 5; ANALYS AV INTERVJUFRÅGORNA   

I det femte kapitlet analyseras respondenternas svar med utgångspunkt i de intervjufrågor som 

ställts. Svaren från intervjuerna presenteras med hjälp av figurer vilket ger läsaren möjlighet 

att jämföra de respektive fallstudierna med varandra. De fullständiga intervjusvaren som 

ligger till grund för figurerna presenteras i appendix 3.  

KAPITEL 6; ANALYS AV HYPOTESER  

I uppsatsens sjätte kapitel analyseras respondenternas svar med utgångspunkt i de olika 

hypoteserna för varför en utomstående valts in i familjeföretagets styrelse. I slutet av kapitlet 

summeras analyserna i en figur där de hypoteser som kunnat påvisas med hjälp av 

fallstudierna tydliggörs för läsaren.  
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KAPITEL 7; INDUKTIV ANALYS 

I det sjunde kapitlet analyseras det empiriska resultat som inte kunnat förklaras av de 

hypoteser som formulerats. Analysen leder fram till den inducerade hypotesen att en 

utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse för att möjliggöra för familjeföretagaren att 

ställa krav på den utomstående.  

KAPITEL 8; SLUTSATSER   

I uppsatsens sista kapitel dras slutsatser för varför en familjeföretagare väljer in en 

utomstående i företagets styrelse. Jag har inte kunnat finna en ensam anledning till denna 

förändring. De anledningar som funnits har varit att förutsättningar i familjen eller företaget 

har föranlett den utomstående, att familjeföretagarna vill nå legitimitet, att det är den 

utomståendes kompetens som vill nås genom att välja in den utomstående. Även 

familjeföretagarnas möjlighet att ställa krav på den utomstående liksom att denne kan 

förmedla kunskaper mellan generationerna har varit avgörande för familjeföretagarna. 

Läsaren presenteras även för de implikationer som uppsatsen har kunnat bidra med likväl som 

förslag på fortsatt forskning inom ämnet utomstående i familjeföretagets styrelse.  
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KAPITEL 2; METOD  

I detta kapitel beskrivs vilket tillvägagångssätt som kommer att användas för att skriva denna 

uppsats. Ett första steg kommer att bestå i informationsinsamling för att sedan formulera 

hypoteser som kommer att testas genom fallstudier med representanter från familjeföretag. 

En förklaring till deduktiv forskningsansats kommer att ges samt en beskrivning av ett 

positivistiskt förhållningssätt, båda vilka uppsatsen skrivs med. Även tidigare forskning 

presenteras för läsaren.  

2.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  

Syftet med denna uppsats är att förklara varför familjeföretag väljer att ta in en utomstående 

ledamot i företagets styrelse. Förhoppningen är att denna uppsats skall komma att vara ett 

bidrag till den vidare forskningen inom professionalisering av familjeföretags styrelser. 

Genom att utgå från tidigare forskning antas främst ett deduktivt synsätt (Bryman & Bell, 

2010), den tidigare forskningen används för att formulera hypoteser som sedan ligger till 

grund för den empiriska insamling som gör genom intervjuer med representanter från ett antal 

familjeföretag. Arbetssättet kommer att bestå av insamling och bearbetning för att på så sätt 

kunna arbeta fram ett antal hypoteser. Dessa hypoteser kommer att användas för att besvara 

uppsatsens syfte. Slutligen kommer hypoteserna att kunna belysas och utvecklas. Dyer och 

Sánchez (1998) menar att genom att förstå historien kan denna relateras till tidigare likväl 

som nuvarande kunskap, på detta vis kan teorier och metoder förbättras och utvecklas. Detta 

beskriver det arbetssätt som valts för uppsatsen.  

2.2 FORSKNINGSANSATS  

2.2.1 TEORI  

Under författandet av denna uppsats kommer jag att använda mig av ett antal bolagsstyrnings-

teorier. Dessa teorier kommer att kunna belysa de tre dimensionerna familjeföretag, 

professionalisering och styrelser, vilka har varit utgångspunkt i uppsatsen. De 

bolagsstyrningsteorier som kommer att användas är resursberoendeteorin, agentteorin, 

stewardshiptteorin samt institutionell teori. En djupgående beskrivning av respektive teori ges 

i det följande kapitlet.  
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2.2.2 DEDUKTIV OCH INDUKTIV ANSATS  

Denna uppsats kommer främst att skrivas med en deduktiv ansats. Anledningen till detta är att 

forskning inom professionalisering, familjeföretag samt styrelser tidigare har genomförts. Det 

första steget för arbetet med uppsatsen är alltså att utgå från tidigare gjord forskning och 

genom denna forskning deducera ett antal hypoteser. Dessa hypoteser kommer sedan att 

granskas mot det empiriska materialet som kommer erhållas genom intervjuer med 

familjeföretagare som valt in en utomstående ledamot i företagets styrelse. Genom en 

jämförelse mellan den tidigare forskningen och de undersökningar som kommer att 

genomföras kan en slutsats formuleras (Bryman & Bell, 2010). Jacobsen (2002) förklarar 

detta arbetssätt som att först skaffa sig en uppfattning om hur världen ser ut för att därefter 

jämföra dessa uppfattningar med den valda verkligheten.  

Efter jämförelsen mellan det empiriska resultatet och den tidigare forskningen finns möjlighet 

att även ge uppsatsen en induktiv infallsvinkel. Genom att observera de resultat som inte kan 

förklaras av den tidigare teorin och forskningen möjliggörs induktion av hypoteser. De 

induktiva resultaten kan jämföras med tidigare forskning för att sedan tolkas i en slutsats 

(Bryman & Bell, 2010). Med tanke på den tidigare forskningen som hittats kommer 

uppsatsens utgångspunkt att vara deduktiv men med möjlighet att även ge uppsatsen en 

induktiv ansats efter genomförda fallstudier. Svårigheten att på förhand veta hur stor räckvidd 

teorin har är en anledning till att blandningen mellan deduktion och induktion (Patel & 

Davidson, 2011).  

2.2.3 POSITIVISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  

Då syftet med denna uppsats är att bidra till den redan gjorda forskningen så är det ett 

positivistiskt förhållningssätt som kommer att vara utgångspunkt för uppsatsen enligt Bryman 

och Bell (2010). Inom detta vetenskapliga förhållningssätt så skall all teori kunna verifieras 

genom observationer, detta kommer att göras genom att undersöka de hypoteser som ställs 

upp. Svårigheten med att använda ett positivistiskt förhållningssätt är att hålla teorin och 

observationerna åtskilda, eftersom alla människor har privata teorier redan innan en 

undersökning börjar (Saunders, et al., 2009). Genom att ha kännedom om denna svårighet 

innan arbetets början är min förhoppning att förhålla mig icke påverkad av privata åsikter vid 

de intervjuer som ämnas göras.  

Motsatsen till ett positivistiskt förhållningssätt och med andra ord motsatsen till arbetssättet 

för denna uppsats, är hermeneutiken. Detta arbetssätt utgår från förståelse, snarare än att 
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förklara. De forskare som arbetar med ett hermeneutiskt förhållningssätt använder sin egen 

förståelse som utgångspunkt då denne närmar sig ett forskningsobjekt. Med utgångspunkt i 

denna förståelse görs sedan tolkningar för att slutligen kunna förklara verkligheten (Saunders, 

et al., 2009). Då jag inte anser mig besitta tillräckligt stor kunskap har jag valt att inte utgå 

från ett hermeneutiskt förhållningssätt utan istället arbeta med utgångspunkt i ett positivistiskt 

förhållningssätt.  

2.3 TIDIGARE FORSKNING 

Den litteraturinsamling som har gjorts visar att det finns mycket aktuell forskning som 

behandlar familjeföretag. Denna forskning är främst skriven under 2000-talet då det är först 

då som forskare började intressera sig för familjeföretag (Bettinelli, 2011). Endast en 

vetenskaplig artikel som jag funnit behandlar ämnet professionalisering i familjeföretagets 

styrelse genom införandet av utomstående ledamöter. Denna artikel skiljer sig dock från 

denna studie då anledningen till den utomståendes styrelseposition inte behandlas.  

Under den litteraturgenomgång som har gjorts konstateras att det finns en stor skillnad mellan 

det amerikanska och det europeiska företagsklimatet. Av de vetenskapliga artiklar som 

skrivits av amerikanska forskare utgår professionalisering från att ett företag anställer 

utomstående chefer. De forskare som skriver om professionalisering genom utomstående 

ledamöter, det vill säga ämnet för denna uppsats, är de som verkar i Europa. Genom 

kännedom om denna skillnad kommer artiklar från forskare från olika företagskulturer att 

observeras. Skillnaden kommer att tydliggöras i och med att den chef som anses bidra till 

professionalisering i USA är en ensam individ. Samtidigt som ledamoten i Europa ingår i 

gruppen styrelse, men är samtidigt även en ensam individ. När en ledamot kommer in i 

gruppen styrelse kommer denne individ att påverka hela gruppen, samt påverkas av gruppen. 

Denna särskillnad gör att all litteratur från de amerikanska forskarna inte till fullo belyser 

samma problematisering som det som skall studeras. Med vetskap om denna kulturella 

skillnad kommer forskning från de båda företagskulturerna att användas.   

2.3 STRATEGI FÖR UNDERSÖKNING  

Denna uppsats kommer att skrivas med en kvalitativ utgångspunkt. I en kvalitativ studie är 

ord viktigare än kvantifiering, vilket är utgångspunkt i en kvantitativ studie. Empirin kommer 

för denna uppsats att genereras genom insamlad data, dessa data kommer bestå av fallstudier 

som ämnas genomföras med familjeföretagare. För kvalitativa forskare är det viktigt att förstå 
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den sociala verkligheten som skall undersökas, av denna anledning kommer även 

respondenternas sociala verklighet att studeras i form av exempelvis studier av 

respondenternas beteende. (Bryman & Bell, 2010) 

Den kvalitativa utgångspunkt som har valts för denna uppsats möjliggör förståelse för varför 

familjeföretagare väljer att ta in utomstående i företagets styrelse. Denna förståelse kan nås 

genom de fallstudier som genomförs likväl som försök att se på världen med samma ögon 

som undersökningspersonen (Bryman & Bell, 2010). Tyvärr har inte möjligheter att ta del av 

respondenteras omgivning givits under denna studie.  Detta gör att studien inte är en genuint 

kvalitativ studie. Den verklighet som anges i uppsatsen är den verklighet som baseras på 

respondenternas utsagor. Med hänsyn till dessa restriktioner är studien mer kvalitativ än 

kvantitativ. 

2.4 MODELL FÖR UNDERSÖKNING  

För kvalitativa studier är fallstudier den vanligaste undersökningsdesignen (Bryman & Bell, 

2010). För denna studie har fallstudier valts då denna undersökningsform är mycket flexibel 

och syftet med uppsatsen kan förklaras genom att få en bild av hur familjeföretagare 

resonerar. Syftet med denna uppsats är att förklara varför familjeföretagare väljer att ta in 

utomstående i företagets styrelse. Genom att utföra en kvalitativ fallstudie kan respondenten 

vara med och styra fallstudien åt det hållet denne vill, vilket kan ge en bild av vad denne anser 

är mest relevant och viktigt i frågan. Detta möjliggör att på ett tillförlitligt sätt kunna dra 

slutsatser efter de fallstudier som genomförts. Även det faktum att anledningen till varför 

utomstående har erbjudits plats i företagets styrelse kan vara känslig för företagaren, gör att 

fallstudier kan anses som den bäst lämpade undersökningsformen, då fallstudierna blir mer 

personliga än exempelvis enkäter.  

En mer djupgående modell för undersökningen hade varit att genomföra ett stort antal 

fallstudier med familjeföretagare som både har valt att ta in utomstående i företagets styrelse, 

likväl som med familjeföretagare som inte valt att genomföra denna förändring. Detta skulle 

ge studien en mer tillförlitlig anledning till varför utomstående erbjuds en ledamotsroll i 

företagets styrelse. Med hänsyn till tidsplanen för denna uppsats likväl som svårigheten att 

finna familjeföretag har detta tyvärr ej varit möjligt.  
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2.4.1 ALTERNATIV MODELL FÖR UNDERSÖKNING 

Motsatsen till en kvalitativ studie och med andra ord motsatsen till denna studie är en 

kvantitativ studie. Kvantitativa studier består ofta av enkäter eller undersökningar av redan 

existerande databaser. (Bryman & Bell, 2010) 

Anledningen till att enkäter har valts bort är för att ett större urval av familjeföretagare behövs 

än det som finns. Enkäter med allt för få respondenter är inte givande vilket gör att en annan 

undersökningsmodell är bättre lämpad. Genom enkäter kan respondenterna dessutom uppleva 

oklarheter då de måste tolka frågorna själva likväl som att alla frågor inte passar för enkäter. 

Just möjligheten att ställa följdfrågor kan anses som viktig för denna undersökning då den 

bygger på att komma på djupet med familjeföretagare för att kunna förklara varför de valt att 

ta in utomstående i företagets styrelse. Enkäter har tyvärr ofta en låg svarsfrekvens. Detta kan 

påverka de resultat som härrör från enkätstudien och blir därför en bidragande faktor till att 

undersökningsmodellen valts bort. (Bryman & Bell, 2010) Vad gäller undersökningar av 

redan existerande databaser är detta inte genomförbart av den anledningen att ingen studie 

som undersöker varför utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse har hittats. Det finns 

med andra ord ingen databas att utgå från. Hade urvalet för uppsatsen varit större hade enkäter 

i kombination med djupgående intervjuer kunnat vara en intressant undersökning. Med 

utgångspunkt i ovan hållna resonemang är undersökningsmodellen för denna uppsats en 

kvalitativ studie istället för en kvantitativ.   

Att enbart en undersökningsmetod kommer att användas för denna studie har lett till att en 

viss begränsning accepterats. Genom att ha flera olika undersökningsmetoder hade studiens 

resultat blivit mer legitim och pålitlig. Med hänsyn till tidsaspekten för studien samt de 

begränsningar som angetts ovan har dock begränsningen fått accepterats. De eventuella 

resultat som härrör från denna studie kommer alltså att enbart baseras på fallstudier med ett 

fåtal familjeföretagare.   

Ytterligare en brist med i undersökningen är att enbart fallstudie genomförts i nio 

familjeföretag. Denna begränsning kommer från att inte fler familjeföretag som har varit 

villiga att ställa upp har kunnat hittas.  Tidsaspekten för de fallstudier som genomförts har 

även varit en anledning till att antalet respondenter i mitt urval, varje företagsbesök har tagit 

nästintill en hel dag i anspråk.    

Vid fallstudier är en stor risk att personen som genomför fallstudien påverkar respondentens 

svar (Bryman & Bell, 2010). För att undvika att påverka respondenten har respondenten fått 
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tala till punkt innan en eventuell följdfråga ställs. I de fall följdfrågorna leder in respondenten 

på ett visst svar har detta tagits i beaktande vid analysen av respondenternas svar.   

2.5 SAMMANFATTNING AV KAPITLET  

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppstats kommer att vara tidigare genomförd 

forskning i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar liksom vetenskapliga teorier. De 

teorier som kommer att användas är agentteorin, resursberoendeteorin, stewardshipteorin samt 

institutionell teori. Med utgångspunkt i denna tidigare forskning och teorier kommer 

uppsatsen skrivas med en deduktiv ansats. Om de resultat som framkommer under 

fallstudierna inte enbart kan förklaras med hjälp av den tidigare teorin och forskningen finns 

även möjlighet att inducera hypoteser. Då målet med uppsatsen är att bidra till tidigare gjord 

forskning har uppsatsen skrivits med en positivistisk synvinkel där förklaringen av syftet står i 

fokus.  

Uppsatsens syfte att förklara varför familjeföretagare väljer in en utomstående i företagets 

styrelse kommer att belysas genom främst fallstudier. Den främsta anledningen till valet av 

undersökningsmetod är att fallstudierna möjliggör en djupgående dialog med respondenten 

vilket kan leda till god förståelse och sedan förklaring av syftet. Alternativa 

undersökningsmetoder hade kunnat vara enkäter eller analyser av tidigare gjorda 

undersökningar. Svårigheten att finna familjeföretag har dock varit en hindrande faktor mot 

enkäter liksom att tidigare forskning saknas inom ämnet har inneburit att analyser inte kunnat 

genomföras.  
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KAPITEL 3; TEORETISK REFERENSRAM  

Detta kapitel inleds med en presentation av familjeföretaget samt dess styrelse. Denna 

presentation leder till min definition av ett familjeföretag vilken består av att minst 50 % av 

företaget skall ägas av familjen samt att VD eller styrelse skall uppfatta företaget som ett 

familjeföretag. Därefter följer härledningar av de hypoteser som kommer att använda för att 

belysa syftesformuleringen; varför familjeföretagare väljer att ta in en utomstående ledamot i 

företagets styrelse. Slutligen sammanfattas hypoteserna.  

3.1 FAMILJEFÖRETAG  

Familjeföretag är en unik företagsform som på senare år har fångat många forskares intresse 

(Bettinelli, 2011). För att särskilja och beskriva det unika med familjeföretag i jämförelse med 

företag som drivs med andra företagsformer utvecklade Gersick, et al., (1997) en modell som 

beskriver de olika relationer och delar som finns inom familjeföretaget. De tre funktionerna 

inom familjeföretaget ägande, familjen och ledarskapet överlappar varandra i modellen, likväl 

som i verkligheten och kan därför förklara hur familjeföretagaren handlar. (Gersick, et al., 

1997)    

 

Figur 2; Modell över familjeföretagande utvecklad av Gersick, et al., (1997) 

Vad som gör familjeföretaget unikt är att en person kan inneha flertalet roller inom företaget. 

Familjeföretagaren tillhör familjen, kan äga företaget och kan även arbeta i detta. Denna 

kombination av roller placerar familjeföretagaren i den överlappande cirkeln i mitten av 

modellen (nummer 1). Familjeföretagaren som äger företaget men inte arbetar i detta placeras 

i området mellan de två cirklarna familjen och ägande (nummer 2). Den familjeföretagaren 

som arbetar i företaget men inte äger detta placeras i kombinationen mellan cirkeln för 

familjen och den för företaget (nummer 4).De anställda i familjeföretaget placeras i cirkeln 
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för företaget medan de som enbart tillhör familjen placeras i den undre vänstra cirkeln, 

familjen. Den definition av familjeföretaget som kommer att presenteras senare i detta kapitel 

gör gällande att detta skall ägas till minst 50 % av familjeföretagaren eller dennes familj. 

Detta innebär att företaget delvis kan ägas av en person som inte tillhör familjen och därför 

placeras i cirkeln för företaget eller om denne även arbetar i företaget i kombinationen mellan 

företaget och ägandeskapet (nummer 3). Modellen ger alltså en visuell bild över de olika 

roller som är unika för företagsformen familjeföretag. Hur företaget värderas av respektive 

individ beror på vilka roller dessa personer har, och med andra ord vilka cirklar i modellen 

dessa personer tillhör. Modellen med tre cirklar kan ge förståelse för hur familjeföretagare 

hanterar de olika rollerna som företagandet innebär. (Gersick, et al., 1997)  

Casillas, et al., (2007) har vidareutvecklat Gersick, et al., (1997) modell då de anser att det 

finns ytterligare en roll inom familjeföretaget utöver familjen, ägandet och företaget. Enligt 

Casillas, et al., (2007) består även familjeföretaget av individer. Dessa individer påverkar 

företaget och dess drift. Därför har modellen utvecklats till att även innefatta individen. Då 

individen påverkar samtliga delar av familjeföretaget, och delarna samtidigt påverkar 

individen ser modellen ut som nedan. Då samtliga delar påverkas av individen är denna cirkel 

central i denna modell. En person kan tillhöra mer än en cirkel, men författarna som utvecklat 

modellen vill mena att individens intressen är utgångspunkt i samtliga beslut som fattas. 

(Casillas, et al., 2007)  

 

 

Figur 3; Modell över familjeföretagande utvecklad av Casillas, et al., (2007)  
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Dessa båda figurer visar läsaren de olika delar och roller som finns inom familjeföretaget och 

som även gör denna företagsform unik. De roller och delar som finns inom familjeföretaget 

kan även vara en anledning till hur familjeföretagare resonerar då de väljer att ta in 

utomstående i företagets styrelse. Till skillnad mot andra företagsformer måste 

familjeföretagaren ta hänsyn till fler aspekter än enbart företaget då beslut fattas (Gersick, et 

al., 1997).    

Ett kännetecken för ett familjeföretag är enligt Chua, et al., (1999) att familjeföretagare 

generellt är mer engagerade i företaget än vad andra företagare är. Enligt Hall och Nordqvist 

(2008) kännetecknas familjeföretaget genom att målsättningen inom företaget är att skapa, 

likväl som att hålla kvar, ägandet av företaget inom familjekärnan. Företaget skall alltså 

utvecklas och växa men trots detta förbli i familjens ägo. (Hall & Nordqvist, 2008) Collin och 

Ahlberg (2012) har en liknande bild av familjeföretagets kännetecken då de menar att strävan 

för företaget är att det skall kontrolleras av en familj. Inom familjen värderas släktingar högre 

än de som inte är släkt vilket gör att ägandet tenderar att förbli inom en liten skara av 

personer. (Collin & Ahlberg, 2012)  

Donnelley (1988) menar att en person föds in i familjeföretaget. Redan från en tidig ålder 

engageras den yngre generationen i företagets verksamhet genom tjänster på skollov, efter 

avslutade studier får den yngre generationen en fast tjänst i verksamheten som fortlöper. Även 

personalen i familjeföretag brukar stanna i företaget under en lång tid. Den främsta 

anledningen till detta kan vara den familjära stämningen som präglar familjeföretag. Inom 

familjeföretaget kan trivsel och fortlevnad prioriteras framför expansion och ekonomiska 

resultat, vilket kan bidra till lojalitet och trofasthet hos personalen. (Donnelley, 1988) 

Under familjeföretagets uppbyggnadsfas och fram tills företaget har blivit väletablerat får 

familjeföretagaren och dennes familj ofta offra den personliga bekvämligheten för företagets. 

Stoltheten att driva och starta ett företag själv har för många familjeföretagare varit stor varför 

hjälp utifrån inte har varit aktuellt. Då företaget inte är väletablerat kan även familjens 

ekonomi sättas på spel. (Donnelley, 1988) Trots en stabil grund är det enbart 30 % av 

samtliga familjeföretag som klarar övergången från den första till den andra generationen av 

familjeföretagare. Av de företag som klarar den första övergången och skall gå till en tredje 

generation familjeföretagare är det så få som 10 % som klarar denna övergång. (Handler, 

1994) 



 

26 

 

3.1.1 DEFINITION AV FAMILJEFÖRETAG  

Flertalet forskare har definierat kännetecken för familjeföretag. Hall och Nordqvist (2008) 

menar att familjeföretaget är lett och/eller kontrollerat med målsättningen att skapa och 

behålla visionen av ett företag som ägs av ett antal personer från samma familj.  Chua, et al., 

(2009) definierar familjeföretaget som ett företag som är ägt och/eller styrt med målet att 

forma och hålla kvar den ursprungliga visionen för företaget. Målet är vidare att behålla 

företaget inom familjen från generation till generation.  

Efter att ha läst flertalet olika definitioner av familjeföretag har jag för denna uppsats valt att 

definiera familjeföretaget med hjälp av en definition myntad av Chua, et al., (1999) samt Le 

Breton-Miller och Miller (2008).  Denna definition av ett familjeföretag har valts då den på ett 

tydligt sätt definierar företagsformen. Denna definition är även enkel för mig att beskriva för 

respondenterna under fallstudierna. De definitioner som har valts bort kan upplevas som 

mindre konkreta för familjeföretagarna som ingår i mina fallstudier. Figuren nedan visar den 

definition av ett familjeföretag som har valts för denna uppsats.  

 

Figur 4; Definition av familjeföretag 

Denna definition menar att ett familjeföretag är ett företag som ägs till minst hälften av en 

familjemedlem, eller familjemedlemmarna gemensamt. Vidare skall familjeföretaget 

uppfattas som ett familjeföretag av dess verkställande direktör eller styrelse. Om båda dessa 

krav är uppfyllda kan företaget alltså anses vara ett familjeföretag enligt denna definition.  

3.1.2 DEFINITION AV FAMILJ  

Förutom att definiera vad som avses med ett familjeföretag så definieras även en familj för att 

klargöra för läsaren vilken utgångspunkt som använts vid denna uppsats författande. 

Familjedefinitionen beskrivs med hjälp av figuren nedan.   

Ägs till minst 
hälften av en 

familjemedlem, 
eller familjen 
gemensamt 

Uppfattas  
som ett 

familjeföretag 
av VD eller 

styrelse 
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Figur 5; Definition av en familj 

För att definiera en familj har utgångspunkt varit Churchill och Hatten (1997) definition som 

beskriver en familj som de personerna som med blodsbands förenas. För att ta i beaktande att 

ett gift par inte delar blodsband har jag valt att utöka denna definition. Steward (2001) 

definierar en familj som de personer som är knutna till varandra genom blodsband likväl som 

de som är knutna till varandra genom äktenskap.   

3.2 STYRELSE 

Vad företagets styrelse egentligen gör är svårt att veta eftersom tillträde till styrelserummet är 

mycket svårt att få som utomstående. Detta kan bero på att det som diskuteras i 

styrelserummet anses vara konfidentiellt och kan skada företaget om utomstående får 

kännedom om denna information. Styrelsen kan ses som en black-box eller svart låda där 

input och output kan analyseras, men inte själva arbetet i styrelsen. (McAlmon, 1981)  

Elsayed (2009) anser att ett företags styrelse skall besitta stor kompetens, för detta krävs ofta 

en större styrelse än vad många små företags styrelser består av. Dock skall inte styrelsen bli 

för stor eftersom huvudsyftet för styrelsen är att sätta upp strategiska mål för företaget. Vid en 

allt för stor styrelse så kommer denna primära uppgift troligtvis att åtsidosättas alternativt 

utkonkurreras av andra punkter på styrelsens dagordning. En större grupp kan uppleva 

kommunikationsproblem samt koordinationssvårigheter då många personers vilja skall tas 

hänsyn till. Risken med en allt för stor styrelse är att ett antal personer inte tillför företaget 

något utan upplevs som free-riders. Styrelsen skall alltså bestå av ett balanserat antal 

styrelseledamöter utefter vilken kompetens som behövs inom företaget. (Elsayed, 2009)  

3.2.1 STYRELSENS UPPGIFT 

Aktiebolagets styrelse är näst efter bolagsstämman det högsta beslutande organet. I 

Aktiebolagslagens (2005:551) åttonde kapitel står att läsa att styrelsens uppgift är att ansvara 

för företagets organisation likväl som bolagets angelägenheter. Vidare ansvarar styrelsen 

Blodsband Äktenskap Familj 
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ytterst även för företagets finansiella åtaganden och bokföringen som härrör till detta. Om 

styrelsen delegerar någon uppgift inom företagets organisation är det trots detta styrelsen som 

ytterst ansvarar för att uppgiften utförs. (Aktiebolagslagen 2005:551, 2012) 

Styrelsen kan vidare bestå av både ledamöter likväl som suppleanter. Hur ofta suppleanterna 

förväntas delta i styrelsearbete regleras av den arbetsfördelning som styrelsen årligen skall 

skriva. De styrelsemöten som hålls för aktiebolagets räkning skall protokollföras. I 

protokollen skall gå att läsa vilka beslut företagets styrelse har fattat. Samtliga ledamöter i 

företagets styrelse ansvarar för dess verksamhet och dessa ledamöter kan ställas till svars för 

eventuella problem i företaget. En bolagsstämma dit aktiebolagets ägare inbjuds skall även 

hållas årligen, under detta möte har företagets ägare möjlighet att påverka vilka som skall leda 

företaget det kommande året. (Aktiebolagslagen 2005:551, 2012) 

3.2.2 STYRELSENS ROLL  

Zahra och Pearce (1989) beskriver styrelsens roll i företaget genom tre delar. Styrelsen skall 

först och främst fatta strategiska beslut för företagets räkning, styrelsen skall även bidra till 

företagets verksamhet genom de kontakter som ledamöterna besitter. Till sist skall företagets 

styrelse kontrollera företagets ledning för att säkerställa att ledningen verkar för företagets 

bästa. (Zahra & Pearce, 1989)  

Även Collin (2008) har utvecklat roller som företagets styrelse skall bidra med till dess 

verksamhet. Styrelsen skall på uppdrag av företagets ägare, övervaka samtliga funktioner 

inom företaget för att säkerställa att dessa utförs tillfredställande. Styrelsen skall vidare fatta 

beslut gällande företaget samt fungera som en rådgivande enhet åt företagets personal i frågor 

där styrelsens kompetens kan utnyttjas. Till sist förväntas även att styrelsen kan lösa 

eventuella konflikter som uppstår mellan företagets olika ägare. (Collin, 2008)  

I författandet av denna uppsats har utgångspunkt för styrelsens roll varit de tre styrelseroller 

som beskrivs av Zahra och Pearce (1989). I familjeföretaget kan styrelsen även komma att 

fungera som en konfliktlösare mellan företagets olika ägare (Bammens, et al., 2011). Denna 

roll inom styrelsen kan den utomstående ledamoent få. Av denna anledning definieras 

styrelsens roll med hjälp av de tre roller som Zahra och Pearce (1989) utvecklat med tillägg 

av Collins (2008) roll gällande konfliktlösare. Detta gör att definitionen av de roller som 

åläggs familjeföretagets styrelse ser ut som följande:  
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3.2.2.1 Definition av styrelsens roll  

 Styrelsen skall fatta strategiska beslut för företagets räkning. 

 Styrelse skall bidra till företagets verksamhet genom de kontakter som ledamoten 

besitter. 

 Styrelsen skall kontrollera företagets ledning. 

 Styrelsen skall lösa eventuella konflikter mellan företagets ägare. 

3.3 UTOMSTÅENDE I FAMILJEFÖRETAGETS STYRELSE  

En familjeföretagare som väljer att ta in en utomstående i företagets styrelse kan glädjas åt att 

detta innebär ökat deltagande i företaget och dess verksamhet, specifikt ökar deltagargraden 

hos de övriga styrelseledamöterna då en utomstående tar plats i styrelsen. Utomstående är ofta 

med i skapandet av normer inom företag. Anledningen till detta kan vara att den utomstående 

vill bevisa att de är betydelsefulla för företaget. (Bettinelli, 2011) I de familjeföretag där 

familjerepresentanterna inte har erfarenhet från andra verksamheter kan den utomståendes 

plats i styrelsen leda till ett kunskapsutbyte som blir värdefullt för företaget (Arosa, et al., 

2010). Den utomstående som väljs in i familjeföretagets styrelse har inte de emotionella band 

med företagets personal som familjeföretagarna kan ha byggt upp. Detta möjliggör rationella 

handlingar som omstruktureringar eller uppsägningar. (Dyer, 1989)  

Uppkomsten av revisorer i företag kommer från att cheferna i företagen inte hade tid eller 

möjlighet att sätta sig in i samtliga delar av företagets verksamhet, alternativt för att företagets 

chefer saknade intresse att kontrollera företaget. Istället överlåter företagets ägare på andra att 

kontrollera företaget. (Watts & Zimmerman, 1983) Den utomstående får en liknande roll i 

familjeföretaget där denne förväntas utföra de uppgifter som familjeföretagarna inte vill 

utföra. Familjeföretagets ägare kan uppleva okunskap eller bristande intresse för vissa frågor 

som berör företaget och för att lösa detta problem tas en utomstående in i företagets styrelse. 

(Bettinelli, 2011)  

3.4 ROLLER 

För att kunna förklara varför familjeföretagare väljer att ta in utomstående ledamöter i 

företagets styrelse kommer jag att ta hjälp av företagsekonomiska teorier vilka kommer att 

använda för att förklara de roller som den utomstående kan komma att få. De teorier som 

beskriver dessa roller har delats upp i detta delkapitel. Tillsammans med den ovanstående 
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litteraturgenomgången kommer dessa roller att ligga till grund för den härledning av 

hypoteser som kommer att göras senare i detta kapitel.  

3.4.1 AGENTTEORIN 

För att kontrollera att ett företag styrs på ett så effektivt sätt som möjligt är dess styrelses 

viktigaste roll att övervaka verksamheten i företaget, åt företagets ägare. Inom agentteorin 

förklaras ägarna som principaler vilka har gett styrelsen, agenterna, i uppdrag att kontrollera 

företagets verksamhet. (Fama, 1980) Då företaget visar upp tillfredställande ekonomiska 

resultat blir agenten belönad av principalen (Donaldson & Davis, 1991). Detta kan leda till att 

agentens handlande utgår från hur denne kan maximera sin egen välfärd istället för vad som är 

bäst för företaget (Knapp, et al., 2011). Styrelsen fungerar som agenter för ägarna om de inte 

själva innehar en styrelseposition. Styrelsens uppgift är enligt agentteorin att anställa, avskeda 

samt belöna företagets ledningsgrupp. (Baysinger & Hoskisson, 1990) 

Det är stor risk att meningsskillnader uppstår mellan agenten och principalen eftersom 

principalen tar en övervakande roll vilken kan hota agentens integritet (Davis, et al., 1997;  

Muth & Donaldson 1998). Det är ofta i större företag som separationen mellan ägande och 

kontroll är som störst eftersom ägarna till dessa företag kan ha mycket svårt att kontrollera 

hela företaget (Fama & Jensen, 1983). Agentteorin förespråkar företags ägarstruktur till att 

vara koncentrerade. Detta leder till att styrningen av företaget blir mer effektivt än om 

företaget har ett spritt ägande. (Klein, et al., 2004) Även värdet av ett företag blir högre om 

företaget har ett koncentrerat ägande anser Jensen och Meckling (1976) se Christman, et al., 

(2010), detta för att kontroller av företaget är mer fördelaktiga vid koncentrerat ägande.  Just 

familjeföretag präglas ofta av koncentrerat ägande vilket då enligt agentteorin skulle vara att 

föredra med tanke på både de styrningseffekter detta bidrar till likväl som att företagets värde 

höjs. Denna koncentrerade ägarstruktur gör även att behovet av agenter för att kontrollera 

företaget inte är nödvändig i lika stor utsträckning som för företag som drivs med en annan 

företagsform då familjen ofta är mer engagerade i företaget än vad ägare till företag generellt 

är. (Filatotchev, et al., 2005)  

Inom agentteorin får den utomstående ledamoten en roll som kontrollant av familjeföretaget, 

på uppdrag av företagets ägare. Familjeföretagaren överlämnar alltså visst ansvar för 

kontrollen av familjeföretaget till agenten. I samband med denna överlämning kan 

familjeföretagaren välja att fortsätta vara aktiv i familjeföretaget alternativt trappa ner på 

engagemanget.  
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3.4.2 STEWARDSHIPTEORIN 

Enligt stewardshipteorin, vilken var en utmanare till agentteorin under början av 1990-talet 

(Muth & Donaldson, 1998), kan ett företags utomstående chefer vara motiverade att leda 

företaget av andra anledningar än personliga mål. Stewardshipteorin tar till skillnad mot 

agentteorin hänsyn till både sociologiska och psykologiska aspekter av företagande, likväl 

som att en organisation kan vara komplex. Istället för att cheferna i företaget vill uppfylla 

personliga mål kan deras drivkraft vara att uppfylla företagets ägares mål och maximera 

företagets välfärd. (Fox & Hamilton, 1994) De mål som uppfylls kan exempelvis vara 

ekonomiska, i form av lönsamhet och ett växande företag. Stewarden kommer inte att handla 

på andra sätt än vad som är mest gynnsamt för företaget. Även om principalen och stewarden 

inte är överrens så värderar stewarden företagets bästa över sitt eget, egna intressen ställs 

alltså åt sidan mot företagets. Stewardens handlande leder vidare till att stämningen mellan 

denne och företagets ägare ofta är mycket god.  (Davis, et al., 1997) Stewardshipteorin 

fokuserar alltså på hur den natur som individen lever i påverkar dennes sätt att handla, är 

företagsklimatet gott kommer stewarden att göra sitt yttersta för att företagets välfärd sätts i 

första rummet (Knapp, et al., 2011). Enligt stewardshipteorin är huvuduppgiften för en 

styrelse att vara en rådgivare och stötta företagets chefer. Agentteorin däremot förespråkar att 

styrelsen snarare skall vara ett kontrollerande organ som garanterar att företagets chefer inte 

missköter sig. (Arosa, et al., 2010) 

Den utomståendes roll i familjeföretagets styrelse kan genom stewardshipteorin förklaras som 

att utveckla och driva företaget mer framåt än vad familjeföretagaren kan göra. 

Familjeföretagaren offrar sin egen roll som ledare i familjeföretaget till förmån för den 

utomståendes kunskaper.  

3.4.3 INSTITUTIONELL TEORI  

Den institutionella teorin används för att förklara varför organisationer söker efter legitimitet. 

Genom att anpassa sig till den värdegrund som finns inom samhället kan företag anses söka 

efter legitimitet, detta för att företaget inte skall sticka ut. De sociala normerna som finns i 

samhället skapar legitimitet samt tvingar företaget att följa normerna. Organisationer anpassar 

sig med andra ord efter vad omgivningen förväntar sig av dem, vilket ger organisationen både 

legitimitet likväl som resurstilldelning. (Jonnergård & Stafsudd, 2011; Li & Harrison, 2008)  

Familjeföretagare kan vilja öka företagets legitimitet i samhället och av denna anledning 
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väljer de att ta in utomstående ledamöter i företagets styrelse, då familjeföretagarnas 

uppfattning är att denna åtgärd skall vara legitimitetsförbättrande.  

Meyer och  Rowan (1977) anser att de sociala reglerna som finns i samhället tas för givet av 

företag och utförs utan närmare eftertanke. Vidare menar de att en väl fungerande 

företagskultur kan ge ett företag fördelar som gör att företaget får övertag framför andra 

företag, företaget kan även bli mer accepterat än andra företag. (Meyer & Rowan, 1977) Detta 

innebär att om samhället förväntar sig något av företagaren kommer denne att, 

undermedvetet, uppfylla detta krav. För familjeföretagare kan denna förväntning exempelvis 

ligga i att bedriva styrelsearbete.  

Den roll som den utomstående får enligt den institutionella teorin blir att förse 

familjeföretaget med legitimitet. Genom att den utomstående besitter kunskaper som kan vara 

viktiga för familjeföretaget kan dennes roll i styrelsen bli att bidra med just dessa kunskaper 

till företaget.  

3.4.4 RESURSBEROENDETEORIN 

En av definitionerna av styrelsens roll inom företaget som anges tidigare i detta kapitel, är att 

ledamoten skall bidra med resurser i form av kontakter till företaget. Inom 

resursberoendeteorin anges att styrelsens uppdrag är att bidra med resurser till företaget 

(Hillman & Dalziel, 2003). Dessa resurser kan ge sig till känna genom legitimitet, rådgivning 

samt tillgång till ledamöternas kontakter, likväl som att ledamöterna skall bidra med human- 

och relationskapital till företaget.  

För att företag skall få tillgång till dessa faktorer som kan påverka företagets resultat på ett 

positivt sätt förespråkar resursberoendeteorin styrelsearbete i samtliga företag. (Hillman & 

Dalziel, 2003) Styrelsen ger med andra ord företaget tillgång till de resurser som respektive 

ledamot besitter och genom denna tillgång kan företagets verksamhet fortgå (Hillman, et al., 

2000). En av styrelsens uppgifter är att nätverka för företagets räkning, detta gör ledamoten 

till en av många verktyg som företagets ledning kan använda för att ge företaget tillgång till 

resurser vilka kan främja företagets framgång enligt resursberoendeteorin (Johnson, et al., 

1996, se Voordeckers, et al., 2007).   

Rollen som den utomstående kan få inom resursberoendeteorin blir att bidra med resurser till 

familjeföretaget. Genom att välja in en utomstående i familjeföretagets styrelse kan företaget 

nyttja de resurser som den utomstående besitter.  
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3.5 MODELL; UTOMSTÅENDE LEDAMOT I FAMILJEFÖRETAGETS STYRELSE   

I nedanstående modell presenteras läsaren för samtliga hypoteser som kan vara anledningen 

till att familjeföretagaren väljer att ta in en utomstående i företagets styrelse. Anledningarna, 

som kommer att härledas som hypoteser nedan, har delats in i tre grupper. Dessa grupper 

kategoriserar vad som kan vara den primära anledningen till den utomståendes styrelseroll. 

Den första undergruppen, förutsättningar i företaget, utgår från att familjen är för liten, eller 

för få personer inom familjen vill engagera sig i företaget. Externa förväntningar och externa 

krav är de påtryckningar familjeföretagaren kan uppleva från externa parter för att ta in en 

utomstående i företagets styrelse. Till sist innebär underkategorin den utomståendes 

kompetens att den utomstående tas in för att familjeföretagaren skall kunna nyttja dennes 

kompetens för att driva företaget.  

 

Figur 6; Faktorer som kan vara anledningen till att familjeföretagaren väljer att ta in utomstående i företagets styrelse 
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3.6 FÖRUTSÄTTNINGAR I FÖRETAGET  

De hypoteser som härleds i detta delkapitel utgår från att företagets förutsättningar ligger till 

grund för den utomståendes plats i familjeföretagets styrelse. Förutsättningarna kan vara 

sådana som familjeföretagaren själv kan påverka, likväl som förutsättningar som ligger 

utanför dennes makt så som antalet personer i familjen.  

3.6.1 ANTALET ENGAGERADE FAMILJEMEDLEMMAR   

Målen med familjeföretag behöver inte nödvändigtvis vara ekonomiska (Tagiuri & Davis, 

1992, se Christman, et al., 2010), trots detta krävs viss kunskap om ekonomi för att företaget 

skall kunna utvecklas. Saknas denna kunskap eller är ekonomi av ointresse för de 

familjemedlemmar som är engagerade i företaget kan en person som innehar goda 

ekonomiska kunskaper med fördel erbjudas en roll i styrelsen, för att fylla denna lucka. Även 

kunskaper inom andra områden än ekonomi kan saknas hos familjemedlemmarna varför en 

utomstående kan komma att bli aktuell för familjeföretaget. De resurser och kunskaper som 

företagets ledamöter kan få genom att nätverka kan vara av stor vikt för företaget enligt 

resursberoendeteorin (Johnson, et al., 1996, se Voordeckers, et al., 2007). För att företaget 

skall få del av så mycket resurser som möjligt är det dock viktigt att ledamöterna tar sig tid att 

nätverka. I ett familjeföretag där allt för få familjemedlemmar är intresserade av att driva 

företaget kan avsaknaden av tid drabba företaget negativt.  

Enligt Aktiebolagslagen måste ett företags styrelse bestå av minst två personer, en ledamot 

och en suppleant (Aktiebolagslagen 2005:551, 2012). Om familjeföretaget är mycket litet, 

men ett familjeföretag, kan en utomstående behöva tas in i dess styrelse för att uppfylla 

lagstiftarens krav. Detta problem kan uppstå i ett familjeföretag där den äldre generationen 

har valt att kliva åt sidan och lämna över företagets drift till en yngre generation. Detta företag 

är fortfarande ett familjeföretag om kriteriet att minst 50 % av företaget ägs av familjen likväl 

som att företaget uppfattas som ett familjeföretag. Om den äldre generationen i detta fall valt 

att på intet sätt vara delaktig i familjeföretagets drift kan den yngre generationen behöva ta in 

en utomstående i företagets styrelse för att uppfylla det krav som lagstiftaren ställer på 

styrelsesammansättning.  Även i de företag där inte mer än en familjemedlem är intresserad 

av att vara delaktiga i företagets drift kan en utomstående behövas i företagets styrelse för att 

uppfylla lagstiftarens krav på styrelsens sammansättning.  

I de familjer där familjeföretagaren saknar kunskaper inom ett specifikt ämne, saknar intresse 

för ämnet eller då antalet engagerade familjemedlemmar är allt för få kan en utomstående 
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behövas i familjeföretagets styrelse för att uppfylla lagstiftarens krav på 

styresesammansättningen. Med utgångspunkt i ovan hållna resonemang formulerar jag 

uppsatsens första hypotes.  

Hypotes 1; Antalet engagerande familjemedlemmar är negativt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.  

3.6.2 GENERATIONSGLAPP 

Historiskt så har det svenska företagsklimatet bestått av familjeägda företag (Högfeldt, 2005). 

Förväntningen på de som växer upp i familjeföretag kan alltså vara att de skall ta över 

företagets verksamhet. Även vem inom familjen som skall ta över företaget har varit starkt 

rotat i den skandinaviska företagstraditionen. Fram till på 1940-talet var det alltid den äldsta 

sonen som tog över familjeföretaget vid ett generationsskifte. I samband med andra 

världskriget har denna tradition suddats ut och idag kan ett yngre syskon ta över företaget, 

oavsett vilket kön denne person har. (Björkhaug & Blekesaune, 2007) Traditionsmässigt 

förväntas fortfarande den yngre generationen ta över företaget då den äldre inte längre orkar 

driva detta (Schröder, et al., 2011). 

Björnberg och Nicholson (2012) menar att den yngre generationen inom ett familjeföretag 

ofta är nyckeln till överlevnad. Övergången mellan två generationer måste dock få ta tid och 

den yngre generationen måste få växa in i rollen som ledamot och företagsledare. Genom att 

tidigt involvera den yngre generationen i företagets verksamhet får denne möjlighet att samla 

kunskaper om företagets drift som vid generationsskiftet kan vara viktiga. Om inte möjlighet 

finns till en lång övergångsperiod mellan de två generationerna kan den utomstående ta en 

stöttande roll för den yngre familjeföretagarens räkning. (Björnberg & Nicholson, 2012)  

Erfarenhetsskillnaden mellan de två generationerna familjeföretagare kan beskrivas som ett 

generationsglapp. För att familjeföretaget inte skall ta skada av generationsskiftet är det 

viktigt att detta generationsglapp överbryggas (Dyer, 1989). I de familjeföretag där ett 

generationsglapp uppstår mellan familjeföretagarna kan den utomstående ta en avlastande roll 

fram till dess att den yngre familjeföretagaren har växt in i rollen som företagsledare.  

Hypotes 2; Generationsglapp i familjeföretaget är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.   
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3.6.3 TIDSBRIST 

Familjeföretagare är generellt mer engagerade i företagets verksamhet än vad företagsledare 

som verkar i företag som drivs med andra företagsformer är. Detta engagemang kan bero på 

att familjeföretagare ofta innehar både en position i företagets styrelse, likväl som rollen som 

verkställande direktör. Utöver detta är det många familjeföretagare som har långsiktiga mål 

för företagets verksamhet vilka leder till att ett strategiskt arbete krävs. (Parada, et al., 2010) 

Tidigare i detta kapitel definierades ett antal roller som företagets styrelse förväntas utföra 

(Collin, 2008; Zahra & Pearce, 1989), ju färre ledamöter som skall utföra dessa uppgifter, 

desto större blir arbetsbelastningen på respektive ledamot. Långsiktiga planer för 

familjeföretaget gör att många familjeföretagare vill ha kännedom  om och möjlighet att 

kontrollera företagets personal (Fama, 1980). Om inte familjeföretagaren låter en agent utföra 

denna kontroll krävs att företagaren själv tar sig tid för kontrollen, vilket för företagaren är 

tidskrävande.  

Att dela på arbetsuppgifterna kan alltså vara ett alternativ för att minska arbetsbelastningen på 

en specifik familjeföretagare. Ju mindre företagets styrelse är, desto färre personer förväntas 

utföra arbetsuppgifterna (Lynall, et al., 2003). Inom den institutionella teorin beskrivs 

samhällets sociala regler. En av dessa regler är att som ledare kunna deligera arbetsuppgifter 

och urföra de uppgifterna som åligger ledaren (Meyer & Rowan, 1977). Utan att förlora 

företagets legitimitet på marknaden kan familjeföretagaren alltså välja att ta hjälp i styrelsen 

för att minska arbetsbelastningen.  

Driften av ett familjeföretag kan alltså innebära många olika arbetsuppgifter för 

familjeföretagaren. Om denne inte uppfattar att tiden räcker till, eller om företagaren vill få tid 

över till andra arbetsuppgifter kan en utomstående väljas in i företagets styrelse. Uppgiften för 

den utomstående kan då bli att avlasta familjeföretagaren från dennes åtaganden. Detta leder 

fram till min tredje hypotes.  

Hypotes 3; Tidsbrist för familjeföretagaren är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.   

3.7 EXTERNA FÖRVÄNTNINGAR OCH EXTERNA KRAV  

Detta andra delkapitel av hypoteser har gemensamt att familjeföretagarens anledning till den 

utomstående beror på en eller flera externa parters krav. Dessa krav kan komma genom 

konkreta krav likväl som förväntningar.  
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3.7.1 BEHOV AV LEGITIMITET   

Om familjeföretaget verkar på en marknad där många andra familjeföretag har ett 

styrelsearbete bestående av utomstående ledamöter kan familjeföretagets legitimitet öka 

genom att även familjeföretaget väljer att ta in en utomstående i företagets styrelse. Enligt den 

institutionella teorin anpassar sig organisationer till samhällets värdegrund för att på så sätt få 

legitimitet. Det är samhällets normer som i första hand tvingar organisationer att följa de 

sociala normerna. (Jonnergård & Stafsudd, 2011; Li & Harrison, 2008)  Genom att 

organisationer, eller i detta fall familjeföretaget, anpassar sig efter vad omgivningen förväntar 

sig av dem får företaget legitimitet. Styrelsens uppgift är att bidra med legitimitet till 

företaget, likväl som att öppna upp nätverk som kan vara gynnsamma för företaget (Collin & 

Ahlberg, 2012). Om familjeföretaget då väljer in en utomstående blir även dennes uppgift att 

främja företaget och förbättra dess rykte, vilket i längden kan gynna företaget. 

Om familjeföretaget är känt hos kunder eller andra intressenter för att inte ha ett 

välfungerande styrelsearbete kan detta rykte skada företaget. Genom att ta in en utomstående 

ledamot kan företaget förbättra sitt rykte likväl som att tillfredsställa utomstående parter som 

ställer krav på företaget. Samhällets sociala regler tas för givet av många företag enligt Meyer 

och Rowan (1977). Om samhället förväntar sig att familjeföretaget skall ha ett fungerande 

styrelsearbete och att detta styrelsearbete inkluderar en utomstående ledamot, så kan 

familjeföretagaren välja att göra denna förändring för att uppnå samhällets legitimitet. Klein, 

et al., (2004) menar att en styrelse med en oberoende ledamot ger en positiv effekt på 

företagets prestationer vilket i sin tur kan förbättra ett försämrat rykte. Genom att ta in en 

utomstående ledamot i familjeföretagets styrelse kan företagets rykte förbättras. Detta 

resonemang tar mig till uppsatsens fjärde hypotes vilken utgår från att företaget söker 

legitimitet på den marknad där företaget verkar. För att uppnå legitimitet väljer 

familjeföretagaren att ta in en utomstående ledamot i företagets styrelse då denna handling 

kan vara legitimitetsfrämjande. 

Hypotes 4; Behovet av legitimitet är positivt korrelerat med utomstående i familjeföretagets 

styrelse.  

3.7.2 KRAV FRÅN UTOMSTÅENDE  

Familjeföretagaren kan genom en viktig intressent uppleva krav på sig att förändra företagets 

styrelsesammansättning. Exempelvis företagets revisor, som skall granska företagets 

verksamhet (Aktiebolagslagen 2005:551, 2012, 9 kap. 3 §), kan uppmana familjeföretagaren 
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att välja in en utomstående i företagets styrelse, då ett fungerande styrelsearbete kan vara 

viktigt för företaget enligt revisorn. Mizruchi (1996) likväl som Stewart och Hitt (2012) 

menar att banker i större mån är benägna att låna ut pengar till familjeföretag om en 

tjänsteman från banken även sitter i företagets styrelse. Detta eftersom denna handling ger 

företaget legitimitet vilket även kan utstrålas mot andra företag (Mizruchi, 1996; Stewart & 

Hitt, 2012).  

Uppsatsens femte hypotes utgår från att en för familjeföretaget utomstående part ställer krav 

på familjeföretagaren att förändra företagets styrelsesammansättning. Detta krav kan bestå i 

att familjeföretagaren skall välja in en utomstående ledamot i företagets styrelse.   

Hypotes 5; Krav från en utomstående part är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.  

3.8 DEN UTOMSTÅENDES KOMPETENS  

Denna tredje och sista grupp med hypoteser utgår från att det är den utomståendes kompetens 

som är anledningen till att familjeföretagaren väljer in denne person i företagets styrelse. 

Kompetensen som familjeföretagaren eftersöker kan både handla om att förbättra 

familjeföretagets styrelsearbete likväl som att knyta kompetens i form av att knyta kontakter.  

3.8.1 AKTIVT STYRELSEARBETE  

I familjeföretag kan de tre funktionerna familjen, företaget och ägandeskapet överlappa 

varandra. Det kan vara svårt att skilja på de olika rollerna för familjemedlemmarna. 

Styrelsemötet i vissa familjeföretag blir på grund av detta överflödigt och viktiga frågor 

avhandlas istället efter hand. Detta beteende kan leda till att företaget går miste om värdefulla 

infallsvinklar från utomstående eller diskussioner mellan de olika familjemedlemmarna i 

styrelserummet. I familjeföretag där enbart familjerepresentanter finns representerade i 

styrelsen är risken att styrelsemötena enbart hålls ”på pappret”. I själva verket kan det vara så 

att frågor som uppkommer avhandlas löpande under verksamhetsåret istället för att 

bordläggas till ett kommande möte. (Bettinelli, 2011)  

Om en utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse kan detta göra att styrelsen enbart 

träffas på styrelsemötena. Familjeföretagarna tvingas då bordlägga frågor som uppkommer i 

väntan på nästa styrelsemöte. Denna väntan kan även göra att samtliga styrelseledamöter är 

påläsa och att beslut fattas gemensamt av styrelsen, likväl som att de beslut som fattas även 
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antecknas. Styrelsearbetet i familjeföretaget kan på detta sätt få en länge beslutsprocess men 

denna process kan vara mer genomarbetad än vad beslut tidigare har varit. Detta resonemang 

leder in på min sjätte hypotes som består av att familjeföretagetagarens mål är att ha ett aktivt 

styrelsearbete och av denna anledning väljer att ta in en utomstående i företagets styrelse.  

Hypotes 6; Ett aktivt styrelsearbete är positivt korrelerat med utomstående i familjeföretagets 

styrelse.   

3.8.2 STEWARDKÄNSLA 

Utgångspunkt i stewardshipteorin är att företagets chefer, stewarder, hellre vill uppfylla 

företagets mål än sina egna. Företagets framgång är viktigare för företagaren än vad dennes 

egen framgång är. (Fox & Hamilton, 1994) Att värdesätta företagets framgång före sin egen 

som stewarden gör kan ses som en personlig uppoffring för företaget. Eftersom företagets 

ägare vet att stewarden sätter företagets framgång framför sin egen skapas ofta en god relation 

mellan ägaren och stewarden. (Davis, et al., 1997).  

Om familjeföretagaren anser att denne inte kan bidra med fler resurser eller kunskaper för att 

uppfylla de för företaget uppsatta målen, kan hjälp från en utomstående behövas. 

Familjeföretagaren kan i detta fall lämna över sin plats i företagets styrelse till en utomstående 

person som har kunskaper för att driva företaget. På detta sätt avstår familjeföretagaren från 

sin egen dominans i företaget till förmån för en utomstående som har kunskaper för att 

möjliggöra för företagets fortsatta framgång. Företagaren värdesätter alltså företagets 

framgång, genom en ny styrelseledamot, framför sin egen framgång som styrelseledamot i 

företagets styrelse. Familjeföretagaren kan fortfarande kontrollera företaget genom dess 

årsstämma, men den löpande kontrollen har företagaren offrat för att företaget skall kunna 

utvecklas med en annan person vid rodret.  

För att företaget skall sättas i det främsta rummet, vilket förespråkas av stewardshipteorin, kan 

företagets ägare alltså välja att minska styrelsens tidigare ägardominans. Styrelsen övergår 

från att bestå av familjeföretagare till att istället bestå av personer som har kunskaper som gör 

att företaget drivs framåt och utvecklas. I de fall då familjeföretagaren har innehaft en 

styrelseposition under en tid har denne överfört sin kunskap på företaget, den utomstående 

kan bidra med ny kunskap till företaget vilket inte familjerepresentanten längre kan. Min 

sjunde hypotes utgår från att familjeföretagaren har en stewardkänsla, det vill säga att denne 

inte längre kan bidra med resurser till familjeföretaget, och av denna anledning väljer att offra 
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sin egen dominans i företagets styrelse. Familjeföretagaren ger alltså upp sin egen 

styrelseposition till förmån för den utomståendes.  

Hypotes 7; Stewardkänsla i familjen är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.   

3.8.3 MEDLINGSBEHOV  

Familjeföretagets unika egenskaper har tidigare lyfts fram. Förutom dessa egenskaper finns 

även tre specifika situationer som familjeföretag ställs inför som skiljer dem från företag som 

drivs med andra företagsformer. Den första situationen som är speciell för familjeföretaget är 

då företagets syfte ställs på sin spets. Denna situation uppstår ofta då företaget har genomgått 

ett första generationsskifte. Vid denna situation kan företagets syfte ifrågasättas av 

familjerepresentanterna. Den andra situationen som är unik för familjeföretag är 

erfarenhetsproblem. Dessa uppstår främst då en yngre generation tar över familjeföretaget 

trots att denne saknar vissa grundläggande kunskaper om hur företaget bör drivas. Den sista 

familjeföretagsspecifika situationen är då förtroendet mellan familjemedlemmarna sviktar. 

(Bammens, et al., 2011)  

Trots att en familj gemensamt äger ett företag behöver inte familjemedlemmarna vara eniga 

om hur företaget skall drivas. En person inom familjen kan ha mycket stort inflytande över 

företagets verksamhet. I de företag där inte familjeföretagarna upplever att de har möjlighet 

att påverka företagets verksamhet kan osämja mellan familjemedlemmarna uppstå (Beck, et 

al., 2011). Denna situation kan leda till skiftningar inom familjen som delas i två eller fler 

läger. Ett sätt att försöka minska de skador som denna osämja inom företaget kan bidra till är 

att välja in en utomstående ledamot i familjeföretagets styrelse. Den utomstående ges rollen 

som medlare mellan familjeföretagarna. (Chua, et al., 2009) 

Min åttonde hypotes bygger på att problem uppstått mellan familjemedlemmarna och att de 

därför väljer att ta in en utomstående ledamot i företagets styrelse. Denne utomstående är 

oberoende från familjens fejd och kan därför medla mellan familjemedlemmarna. Eventuell 

informationsassymmetri inom familjen kan förminskas genom den utomstående på så sätt att 

frågor som rör företaget avhandlas under styrelsemötena. 

Hypotes 8; Medlingsbehov i familjen är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.  
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3.8.4 FÖRBEREDELSE INFÖR FÖRSÄLJNING  

Trots att visionen med många familjeföretag är att behålla detta inom familjen under en lång 

tid, likväl som att företaget skall gå från generation till generation, kan situationer uppstå då 

familjerepresentanterna beslutar sig för att sälja familjeföretaget. Jag tänker mig att dessa 

situationer både kan vara planerade, likväl som att en oförutsedd händelse leder till en 

försäljning. Om den inom familjen som drivit företaget exempelvis förolyckas eller försvinner 

kan de övriga inom familjen vilja sälja företaget. Genom att i denna situation välja in en 

utomstående i företagets styrelse kan en försäljning förbredas och genomföras på ett för 

familjen tillfredställande sätt (Stewart & Hitt, 2012). Björnberg och Nicholson (2012) menar 

att de familjemedlemmar som inte har något starkare band till företaget än att de tillhör 

ägarfamiljen, ofta inte är intresserade av att ta över familjeföretaget. Om den yngre 

generationen inte vill ta över familjeföretagets drift kan företagarna även i denna situation 

välja att sälja företaget.  

För att få hjälp att genomföra försäljningen av familjeföretaget kan företagaren välja att ta 

hjälp av en utomstående part. Familjen har ofta starka emotionella band till företaget 

(Bettinelli, 2011), detta kan innebära att en försäljningsprocess kan bli mycket känslosam. För 

att underlätta processen för familjeföretagaren kan den utomstående förbreda och genomföra 

försäljningen, i allt från att finna möjliga köpare till att överlåta företaget. Detta resonemang 

leder fram till uppsatsens nionde hypotes.  

Hypotes 9; Förberedelse inför en försäljning är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.   

3.8.5 BEHOVET AV RESURSER 

Resursberoendeteorin förespråkar mångfald inom företaget likväl som att företagets personal 

skall komma från olika bakgrunder och inneha olika erfarenheter. Om detta är fallet kan 

personalen bidra med olika sorters resurser som gynnar företaget. (Hillman, et al., 2000) Av 

denna anledning bör det vara fördelaktigt för familjeföretagaren att även att även styrelsen 

omfattas av personer med olika bakgrunder. Genom att ta in en utomstående person i 

företagets styrelse kan familjeföretaget nyttja de resurser och erfarenheter som den 

utomstående har. (Hillman, et al., 2000) 

En familjerepresentant som enbart har arbetat i familjeföretaget kan sakna för företaget 

värdefulla kontakter. Dessa kontakter skapas ofta på olika arbetsplatser. Om 
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familjeföretagaren enbart innehaft en anställning inom familjeföretaget kan denne sakna 

kontakter. För att företaget skall kunna få tillgång till resurser som är nödvändiga för 

företagets utveckling kan en utomstående ledamot väljas in i företagets styrelse, och på så sätt 

bidra. Denna handling kan innebära att företaget vinner marknadsandelar jämfört med sina 

konkurrenter. Att företaget är i behov av resurser och därför väljer att låta en utomstående ta 

plats i företagets styrelse blir min tionde hypotes.  

Hypotes 10; Behovet av resurser är positivt korrelerat med utomstående i familjeföretagets 

styrelse.  

3.8.6 STÄRKTA BAND MED EN VIKTIG PARTNER 

Om familjeföretaget har ett nära samarbete med ett annat företag, exempelvis 

familjeföretagets leverantör, kan en ledamot i varje styrelse även sitta i den motsvarande 

styrelsen. Alternativt kan det ena företagets VD inneha en plats i det andra företagets styrelse, 

och en ledamot från det motsvarande företaget sitter i styrelsen för det första. (Hallock, 1997) 

Detta samarbete kan både ge storskalsfördelar genom att de två verksamheterna får ett visst 

samarbete, likväl som att band knyts mellan företagen vilka kan garantera fortsatt verksamhet 

och vidare samarbete (Dooley, 1969). Fenomenet kallas för interlocking, den svenska 

översättningen är gemensamma styrelseledamöter, och är enligt Mizruchi (1996) det 

tydligaste beviset på att två företag innehar ett samarbete.  

När två företag väljer ledamöter från respektive företag som även finns med i det motsvarande 

företagets ledning kan detta vara för att företagen söker legitimitet enligt den institutionella 

teorin. Styrelserna i de båda företagen får även influenser från företag inom liknande 

branscher i och med denna korsvis styrelseförändring. (Mizruchi, 1996) De nätverken som 

byggs mellan personer i styrelsen är avgörande för företaget enligt Shropshire (2010). Genom 

dessa nätverk kan kontakter knytas och företaget kan göra framsteg, genom att ledamöterna 

delar erfarenhet med varandra (Shropshire, 2010).  

Hypotes 11; Stärkta band med en viktig partner är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.  

3.9 SAMMANFATTNING AV KAPITLET  

I detta tredje kapitel har ett antal hypoteser härletts med utgångspunkt i den teori och litteratur 

som behandlar familjeföretag, styrelsearbete och professionalisering. Litteraturgenomgången 
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och teoriinsamlingen har lett till tre grupper av möjliga anledningar till varför 

familjeföretagare väljer att ta in utomstående ledamöter i företagets styrelse. Familjeföretagets 

förutsättningar, externa förväntningar och krav på familjeföretagaren eller företaget samt den 

utomståendes kompetens. De hypoteser som har härletts i kapitlet sammanfattas i figuren 

nedan för att ge läsaren en tydlig och överskådlig bild över vad som kan ligga till grund för 

införandet av en utomstående i familjeföretagets styrelse.  

 

 

Figur 7; Sammanfattning av hypoteser 

Förutsättningar 
i företaget 

Hypotes 1; Antalet engagerade familjemedlemmar är negativt korrelerat med 
utomstående i familjeföretagets styrelse. 

  Hypotes 2; Generationsglapp i familjeföretaget är positivt korrelerat med 
utomstående i familjeföretagets styrelse. 

Hypotes 3; Tidsbrist för familjeföretagaren är positivt korrelerat med utomstående i 
familjeföretagets styrelse.  

Externa 
förväntningar 
och externa 
krav   

Hypotes 4; Behovet av legitimitet är positivt korrelerat med utomstående i 
familjeföretagets styrelse.   

Hypotes 5; Krav från en utomstående part är positivt korrelerat med utomstående i 
familjeföretagets styrelse.   

Den 
utomståendes 
kompetens  

Hypotes 6; Ett aktivt styrelsearbete är positivt korrelerat med utomstående i 
familjeföretagets styrelse. 

Hypotes 7; Stewardkänsla i familjen är positivt korrelerat med utomstående i 
familjeföretagets styrelse.      

Hypotes 8; Medlingsbehov i familjen är positivt korrelerat med utomstående i 
familjeföretagets styrelse.  

Hypotes 9; Förberedelse inför en försäljning är positivt korrelerat med utomstående i 
familjeföretagets styrelse.   

Hypotes 10; Behovet av resurser är positivt korrelerat med utomstående i 
familjeföretagets styrelse.  

Hypotes 11; Stärkta band med en viktig partner är positivt korrelerat med 
utomstående i familjeföretagets styrelse.    



 

44 

 

KAPITEL 4; EMPIRISK METOD 

I detta kapitel kommer läsaren att presenteras för uppsatsens empiririska metod. Den 

huvudsakliga metoden för att besvara den uppställda problemformuleringen är fallstudier 

med familjeföretagare. Av detta skäl kommer även intervjufrågor att härledas i detta kapitel. 

Läsaren presenteras även för vilket urval som ligger till grund för uppsatsen likväl som hur 

resultaten från fallstudierna hanteras.  

4.1 UNDERSÖKNINGSMETOD 

4.1.1 FALLSTUDIER  

Den primära källan till empiriskt material i denna uppsats är fallstudier. De fallstudier som har 

genomförts har haft utgångspunkt i företagens styrelser. Då syftet med denna uppsats är att 

förklara varför familjeföretagare väljer att ta in utomstående i företagets styrelse är det just 

styrelsen som primärt skall vara underlag till undersökningen, och inte företaget.  

För att få så utförliga svar som möjligt från respondenten, samt låta denne prata fritt så 

kommer semistrukturerade intervjuer att genomföras. Detta har inneburit att en intervjuguide 

(se appendix 2) har tagits med till respektive intervju. Dock ställdes inte samtliga 

intervjufrågor nödvändigtvis i den ordning som frågorna anges i intervjuguden. Beroende på 

hur respondenten besvarade frågorna fanns möjlighet att ändra ordning på följdfrågorna. Om 

en respondent besvarade mer än en fråga genom sitt svar så ställdes inte den ursprungliga 

frågan senare. Genom att använda öppna intervjufrågor så tilläts respondenterna tala fritt. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att dessa genomskinliga frågor stärker tillförlitligheten 

och därmed validiteten för studien. Respondenternas möjlighet att tala fritt har även gjort att 

de har kunnat beskriva sin sociala verklighet. Denna beskrivning kan göra att förståelsen för 

hur familjeföretagarna har resonerat då de valt in en utomstående i företagets styrelse, blir mer 

tillförlitlig och valid. (Guba & Lincoln, 1994, se Bryman & Bell, 2010) 

Efter varje intervju har även möjlighet funnits för att ändra utformningen av intervjufrågorna. 

Både i vilken ordning de ställs likväl som hur de formuleras. Denna möjlighet till förändring 

har gjort att de intervjufrågor som ställs har kunnat bli allt bättre från den första till den sista 

intervjun. Nackdelen med denna förändring är att det blir svårare att ställa det empiriska 

materialet mot varandra. Skillnaderna beror dock på valet av utformning och inte på 
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företagarna som pratar utefter egna erfarenheter. Hänsyn till denna förändring kommer att tas 

vid analysen av det empiriska resultatet.   

De respondenter som ställt upp på de fallstudier som genomförts har samtliga varit ägare till 

de familjeföretagen där en utomstående ledamot numera finns i familjeföretagets styrelse. I de 

familjeföretag där mer än en ägare finns har två intervjuer genomförts. Utöver ägarrollen och 

en styrelseposition har även många respondenter innehaft ytterligare positioner inom 

familjeföretagen. Figuren nedan ger läsaren en presentation över vilka respondenter som har 

deltagit i fallstudierna samt vilka roller dessa respondenter innehar i familjeföretagen.  

 

 

Figur 8; Presentation av respondenter 

4.1.2 STUDERANDE AV BETEENDE  

För att få ytterligare en dimension på de intervjuer som genomförts har stor vikt lagts vid hur 

respondenten reagerade på de frågor som ställts, utöver respondentens verbala svar på 

frågorna. Genom att vara uppmärksam på långa tystnader, ett besvärat uttryck eller 

avvaktande svar hos respondenten kan möjlighet ges att se om frågan har en speciell innebörd 

för respondenten. Dessa beteenden kan komplettera respondentens verbala svar. 

Respondentens svar kan genom dennes beteende understrykas som extra betydelsefullt eller 

känsligt, vilket i den senare analysen kan vara betydelsefullt.  

Företag A 

Ägare, ekonomichef samt 
tillförodnad VD. 
Styrelseledamot 

Ägare, IT chef 

Företag B 

Ägare, VD. Styrelseledamot 

Ägare, Ekonomichef. 
Styrelseledamot 

Företag C 

Ägare, VD. Styrelseledamot 

Företag D 

Ägare, VD. Styrelseledamot 

Ägare, ekonomichef. 
Styrelsesuppleant 

Företag E 

Ägare. Styrelseordförande 

(Ägare. Styrelsesuppleant - ej 
delaktig, passiv ägare) 

Företag F 

Ägare, ekonomichef. 
Styrelseledamot 

Ägare, VD. Styrelseledamot 

Företag G 

Ägare, VD. Styrelseledamot 

Företag H 

Ägare, ekonomichef. 
Styrelseledamot 

Ägare, VD. Styrelseledamot 

Företag I 

Ägare, VD. Styrelseledamot 
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4.1.3 GENOMGÅNG AV ÅRSREDOVISNINGAR 

I de fall där familjeföretagens ekonomiska ställning kan vara en anledning till att den 

utomstående valts in i företagets styrelse kommer en genomgång av familjeföretagens 

årsredovisningar att göras. Denna genomgång av protokoll kan ge en bild av företagets storlek 

vilket möjligtvis kan påverka hur företagaren handlar. Även antalet anställda framgår i 

företagets årsredovisning vilket kan vara en anledning till familjeföretagarens agerande. 

Genom att läsa i familjeföretagens årsredovisningar presenteras även företagets 

styrelseledamöter under redovisningsåret. Även uppgifter om ägarfördelning i 

familjeföretaget framgår i årsredovisningen.  

4.1.4 GENOMGÅNG AV STYRELSEPROTOKOLL 

Innan fallstudiernas genomförande var en tanke för öka de empiriska källorna att göra en 

genomgång av familjeföretagens styrelseprotokoll. Tanken var att genom att få ta del av de 

styrelseprotokoll som förts i samband med det arbetet som föranlett att den utomstående 

erbjöds en plats i företagets styrelse skulle motiv till den utomstående presenteras. Denna 

genomgång skulle kunna vara ett sätt att neutralisera respondenternas eventuella 

efterrationalisering i form av en förskönande bild av resultatet av en utomstående. Genom 

tillgång till styrelseprotokollen skulle familjeföretagarnas tidigare resonemang framkomma.  

Efter att ha avslutat samtliga fallstudier har insikten nått mig att denna genomgång av 

styrelseprotokoll inte skulle ge önskat resultat. Anledningen till detta är att flertalet 

familjeföretag inte bedrev styrelsearbete innan den utomstående valdes in i företagets styrelse. 

Ett antal familjeföretagare höll dessutom styrelsemötena ”på pappret”. Om företagarna inte 

har genomfört de styrelsemötena som finns protokollförda kommer inte information som kan 

leda till förståelse för uppsatsens syfte att kunna fås genom protokollen.   

4.2 URVAL 

Denna studie kommer att bestå av fallstudier av den anledningen att det är svårt att finna 

familjeföretag. Detta beror till stor del på att dessa inte finns registrerade i någon databas i 

Sverige (Collin & Ahlberg, 2012). Genom hjälp av Styrelseakademien Sydost har jag kommit 

i kontakt med familjeföretagare som har tagit in utomstående i företagets styrelse. 

Avgränsningen för undersökningen blev i och med kontakten med Styrelseakademien Sydost 

naturligt nog familjeföretag i sydöstra Sverige, det vill säga Kronobergs och Kalmar län.  
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Den goda kontakt med Styrelseakademien Sydost som byggts upp under studietiden på 

Linnéuniversitetet har möjliggjort kontakten med de familjeföretagare som har ingått i 

studien. Det nära samarbetet med Styrelseakademien Sydost kan självklart även vara till 

denna studies nackdel då de företag som ställer upp alla har haft kontakt med föreningen och 

troligtvis är nöjda med det samarbete som har varit. Trots detta finner jag ingen annan 

genomförbar metod för att få djupgående kontakt med lika många företag än den som nu har 

valts.  

De familjeföretagen som Styrelseakademien Sydost satte mig i kontakt med skiljer sig från 

varandra. Ett antal familjeföretag har genomfört ett eller flera generationsskiften medan andra 

företag står inför det första generationsskiftet. Antalet generationsskiften indikerar även 

företagens ålder. Hur många ägare företagen har skiljer sig för urvalet från en till mer än 

trettio ägare. Även den bransch som företagen ur urvalet verkar inom skiljer sig åt från 

tillverkande företag till tjänsteföretag. Detta möjliggör att anledningar till den utomståendes 

plats i styrelsen inte påverkas av en specifik bransch.   

4.2.1 KRAV PÅ URVAL 

Det primära kravet som ställdes på de företagen som har deltagit i fallstudier var att de var 

familjeföretag.  Under början av intervjun säkerställdes även att den intervjuade uppfattade 

företaget som ett familjeföretag. De familjeföretagare som deltagit i studien har samtliga valt 

in en utomstående ledamot i familjeföretagets styrelse. För att få möjlighet att ta del av olika 

verkligheter från respondenterna har tidshorisonten sedan en utomstående valdes in i 

familjeföretagets styrelse skilt sig åt mellan respondenterna. Genom den blandade 

tidshorisonten är förhoppningen att en god förståelse för varför den utomstående valdes in 

skall kunna nås.  

För de familjeföretag som ägs av mer än en person har två ägare deltagit i fallstudien. 

Anledningen till detta är för att få möjlighet att få mer än en persons verklighet för varför den 

utomstående valdes in i företagets styrelse. Genom att genomföra fallstudier med två 

respondenter från samma företag möjliggörs jämförelse mellan dessa personer. Denna 

jämförelse kan visa om företagets ägare uppfattar anledningen till att den utomstående fick en 

plats i företagets styrelse liknande. I de familjeföretag som ägs av enbart en person hade en 

familjemedlem kunnat intervjuas, utöver ägaren, efter genomförda intervjuer med de 

ensamma ägarna framkommer att resterande familjen inte är delaktiga i de beslut som fattas 

för företagets räkning.   
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Med hjälp från Styrelseakademien Sydost kontaktades 10 familjeföretagare (se appendix 1). 

Personen inom familjeföretaget som kontaktades uppfattades som företagets ledare av 

representanter från Styrelseakademien. Denne ledare intervjuades då den första kontakten var 

skapad med denne person, men även för att den person som uppfattas som en ledare troligtvis 

varit involverad i införandet av en utomstående i företagets styrelse. I de företag där mer än en 

intervju hölls var det efter den första intervjun som jag frågade om möjlighet fanns att träffa 

ytterligare en ägare. Genom att även den andra personen var en ägare hade denne troligtvis 

varit involverad i förändringen att ta in en utomstående. De svar som erhållits från respektive 

respondent beror på den situation denne befinner sig i.  

4.2.2 ALTERNATIV METOD FÖR URVAL  

En alternativ metod för att finna ett urval för denna uppsats hade möjligtvis kunna vara en 

studie där samtliga företag som gjorde styrelseförändringar hos Bolagsverket under 2012 

plockas fram, för att sedan studera om ledamöterna i dessa företag även är ägare. Dock inser 

jag problemet i att avgöra om två eller fler personer är släkt enbart genom dessas namn, då 

exempelvis giftemål kan göra att en person byter efternamn. Även klassificeringen 

familjeföretag är omöjlig att göra genom att enbart se till vilka personer som äger företaget 

och jämföra dessa med vilka ledamöter som finns registrerade hos Bolagsverket. Vidare en 

avgränsning för denna studie varit mindre och medelstora familjeföretag. Detta med 

anledning av svårigheten att få tillträde till större företag liksom att mindre företag ofta har 

större familjeinvolvering (Bettinelli, 2011).  

Under början av författandet av uppsatsen var tanken att utöver familjeföretagare även 

intervjua den utomstående ledamoten i familjeföretaget. Tanken var att från flera olika 

perspektiv förklara varför den utomstående fått en ledamotsroll. Efter en tid reviderades dock 

denna ambition eftersom den utomstående valts in i familjeföretagets styrelse efter att beslutet 

om att ta in en utomstående fattats av företagets ägare. Uppsatsens syfte är att förklara varför 

en familjeföretagare väljer att ta in en utomstående i företagets styrelse, en frågeställning 

enbart familjeföretagaren kan svara på. Genom att intervjua den utomstående kan denne ge 

sin bild av anledningen till förändringen. Familjeföretagarens sanning kan dock enbart nås 

genom att intervjua denne. Att urvalet enbart består av familjeföretagare kommer att göra att 

de slutsatser som dras enbart utgår från familjeföretagarnas verklighet. Slutsatserna kan alltså 

bli ensidiga. Dock är denna ensidiga historia nödvändig då det bara är familjeföretagarna som 

vet den verkliga anledningen till varför förändringen har genomförts. 
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4.3 DATAINSAMLING  

4.3.1 INTERVJUER 

Genom Styrelseakademien Sydost förmedlades kontakt med 10 familjeföretag som alla har 

utomstående ledamöter i företagets styrelse. Verksamhetschef för Styrelseakademien Sydost, 

Nils-Erik Persson skickade ett inledande mail till dessa 10 företag med en förfrågan om de 

ville ställa upp på en intervju, se appendix 1. Efter att dessa mail nått familjeföretagarna 

ringde jag dem för att fråga om de var intresserade av att ställa upp på denna intervju. Av de 

10 företagen var 9 familjeföretagare intresserade av deltagande, i det tionde företaget var en 

gruppchef sjukskriven vilket gjorde att företagets ägare tillika VD nu arbetade i företagets 

verksamhet och därför inte hade tid att träffa mig.   

Efter bekräftat intresse bokades en intervju in på företagets kontor. I de familjeföretagen med 

mer än en ägare ombads om två intervjuer med två olika ägare. Intervjuerna hölls på 

företagarnas kontor för att denna inte skulle ta restid i anspråk för familjeföretagarna. 

Samtliga respondenter hade inför intervjun förbrett ett rum för besöket vilket gjorde att vi 

kunde prata ostört och respondenten kan besvara samtliga frågor utan att tänka på vem som 

lyssnar på svaren (Bryman & Bell, 2010).  

Intervjun inleddes med en presentation av uppsatsen samt dess syfte. Respondenterna 

garanterades sedan, liksom i det inledande brevet (se appendix 1), fullständig anonymitet. 

Bryman och Bell (2010) menar att det är fördelaktigt att spela in intervjuer för att 

respondentens fullständiga svar skall registreras. Det nästa steget under intervjun var därför 

att fråga respondenten om denne tyckte att det kändes okej att intervjun spelades in. 

Diktafonen som användes lades på sidan för att inte störa eller fånga respondentens 

uppmärksamhet. Under de två första företagen som besöktes spelades intervjun in liksom att 

respondenternas svar antecknades. Under de resterande sju företagsbesöken  var jag tvungen 

att enbart spela in intervjun av den prekära anledningen att jag bröt höger handled och därför 

hade svårt att skriva. 

Som Trost (2010) rekommenderar hölls diktafonen påslagen efter den sista intervjufrågan. 

Detta eftersom den konversation som då följde i samtliga fall var mer avslappnad och 

respondenten talade fritt. Ytterligare information gällande hur familjeföretagarna hade 

resonerat då den utomstående valdes in i familjeföretagets styrelse framkom under denna del 

av intervjun.  
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4.3.2 FORSKNINGSETIK 

Under författandet av denna uppsats har utgångspunkt varit forskningsetiska riktlinjer i form 

av framförallt anonymitet för de som intervjuas (Trost, 2010). För att familjeföretagarna 

skulle ställa upp på intervjuerna garanterades respondenternas anonymitet redan i det 

inledande brevet som skickades till dem (se appendix 1). Av denna anledning framkommer 

inte namnen på de familjeföretag som respondenterna äger, inte heller respondenternas namn 

finns angivna i uppsatsen.  

Trost (2010) menar att det är viktigt att skydda en undersöknings respondenter så väl att det 

inte skall gå att lista ut vem den intervjuade är eller vilket företag denne arbetar i. För att följa 

detta råd anges inte vilket år företaget grundades, omsättning eller liknande uppgifter som gör 

att läsaren kan härleda informationen till ett specifikt förertag. (Trost, 2010) I de fall 

företagets storlek kan påverka resultatet kommer detta är jämföras med de andra 

familjeföretagen i studien. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren skall kunna 

garantera respondenten att dennes svar inte kommer i orätta händer. Genom att koda allt 

material skyddas de familjeföretagare som har intervjuats.  

Kvale (1996) anser att respondenten inför en intervju har rätt att få information om vilka 

fördelar respektive nackdelar resultatet av intervjun kan betyda för respondenten, innan denne 

beslutar sig för att ställa upp eller ej. Trost (2010) däremot anser att det är felaktigt att på 

förhand utlova ett visst resultat av intervjuen. I det mail som skickades till familjeföretagana 

för att bjuda in dessa till en intervju erbjöds de att ta del av den färdigställda uppsatsen. Den 

främsta anledningen till att respondenterna inte fick del av möjliga utfall för uppsatsen innan 

intervjun var för att inte påverka vad denne svarar, likväl som av den anledningen att jag inte 

har kunskap om möjliga resultat. Detta kan anses som en medelväg mellan Kvale (1996) och 

Trost (2010).  

4.4 OPERATIONALISERING  

För att den teori och litteratur som presenterats i det tredje kapitlet skall kunna användas vid 

de intervjuer med familjeföretagare som ämnas göras har informationen behövts omvandlas 

till frågor. I detta delkapitel kommer dessa frågor att härledas.  

Syftet med de intervjuerna som hålls är att dessa skall ligga till grund då uppsatsens 

syftesformulering om varför familjeföretagare väljer att ta in utomstående personer i 

företagets styrelse skall förklaras. De hypoteser som önskas besvaras med en specifik 
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intervjufråga finns angivna i samband med denna fråga. För att öka validiteten i studien är det 

viktigt att intervjuerna skall handla om vad som skall undersökas och inget annat (Trost, 

2010). För att uppnå detta mål är samtliga intervjufrågor inriktade på styrelsearbetet i 

familjeföretaget för att på olika sätt kunna angripa anledningen och de bakomliggande 

anledningarna till att den utomstående valdes in i företagets styrelse. Denna operationalisering 

syftar även på att möjliggöra för framtida forskare att upprepa denna studie och att studien 

därför är replikerbar, vilket innebär att studien har hög reliabilitet. En framtida forskare skall 

kunna använda dessa intervjufrågor för att genomföra en studie som ger ett liknande resultat. 

(Bryman & Bell, 2010) Dock beror de resultat som uppkommer på respondenternas svar 

vilket gör att denna kvalitativa studie inte är lika enkel att replikera som en kvantitativ studie 

(Guba & Lincoln, 1994, se Bryman & Bell, 2010). 

4.4.1 DEL 1; FAMILJEFÖRETAG  

Dessa inledande frågor ställs för att säkerställa att familjeföretagarna som intervjuas är 

verksamma i familjeföretag. Utöver denna praktikalitet är tanken med de inledande frågorna 

att respondenten skall känna sig avslappnad. Bryman och Bell (2010) menar att det både finns 

fördelar likväl som nackdelar med att inleda en intervju med grundläggande frågor. Fördelen 

med dessa kan vara att familjeföretagaren slappnar av och känner sig komfortabel i 

intervjusituationen. Det frågor som ställs kan dessutom vara enkla för den intervjuade att 

besvara då de är av grundläggande natur. En nackdel med dessa inledande frågor kan dock 

vara att den intervjuade inte upplever att intervjuerna är seriösa då alla grundläggande frågor 

som ställs inte uppfattas höra till ämnet. (Bryman & Bell, 2010) 

Förhoppningen är att genom att inleda intervjun med att prata om sitt eget företag så kommer 

respondenten att slappna av och känna sig komfortabel med intervjun, vilket förhoppningsvis 

leder till att de svar som genereras både är genomtänkta likväl som ärliga. Av denna 

anledning väger dessa fördelar framför de nackdelar som Bryman och Bell (2010) varnar för. 

Om det skulle visa sig att någon av respondenter inte uppfattar företaget som ett 

familjeföretag, så kommer trots detta hela intervjun genomföras.   

Till att börja med skulle jag vilja få en bättre bild av ert företag och vilken uppfattning ni har 

av detta. Därför följer här ett antal grundläggande frågor som kommer att ge mig en bild av 

ert företag och dess historia.   
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Företagets historia 

För att få en bild av hur de familjeföretagen startats och sedan drivits blir den första 

intervjufrågan en fråga som besvarar detta. Tanken med denna fråga är även att 

familjeföretagaren skall släppa den eventuella nervositet som finns inför intervjun och istället 

prata fritt om något som denne faktiskt vet allt om – sitt eget företag. Svaret på denna fråga 

kan jag även använda för att sedan kategorisera företaget likväl som att koda det i analysen.  

 Vill du berätta om ditt företags historia kort? 

Möjliga följdfrågor;  

 Vem grundade företaget?  

 Vilka familjemedlemmar har varit engagerade i företaget?  

 Hur länge har ni drivit företag inom familjen?  

Definition av familjeföretag  

I det föregående kapitlet definierades ett familjeföretag så som följande;  

Familjeföretaget skall;  

 Ägas till minst hälften av en familjemedlem, eller familjemedlemmarna tillsammans 

och 

 Uppfattas som ett familjeföretag av dess verkställande direktör eller styrelse.  

Om dessa båda krav är uppfyllda så definieras företaget är ett familjeföretag. (Chua, et al., 

2009; Le Breton-Miller & Miller, 2008) Då syftet med uppsatsen är att undersöka 

familjeföretag är det viktigt att de företagare som deltar i fallstudierna är familjeföretagare. 

Av denna anledning blir den andra frågan naturligt nog följande.  

 Skulle du vilja säga att ert företag är ett familjeföretag?  

Möjliga följdfrågor;  

 Varför anser du att företaget är ett familjeföretag? Varför anser du det inte?  

Som en fortsättning på den ovanstående frågan vill jag även få en bild av hur stor del av 

familjeföretaget som ägs av den personen jag intervjuar. Anledningen till att jag söker denna 
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information är för att skillnader kan finnas mellan hur företaget styrs och vilka värderingar 

som ligger bakom de beslut som fattas kan kopplas till hur stort ägande den tillfrågade har i 

företaget. Inom familjen kan även  skillnader uppstå beroende på ägarandel likväl som hur 

engagerad en specifik person inom familjen är. Förutom engagemang och drivkraft för 

företagets bästa är denna fråga liksom den föregående, avgörande för att företaget är ett 

familjeföretag eller ej. Familjeföretagarens svar på denna fråga kan belysa min hypotes 

gällande att en utomstående tas in i familjeföretagets styrelse för att lagen kräver att styrelsen 

består av minst två personer, det vill säga att familjen är för liten för att fortsätta att driva 

företaget. Även hypotesen om hur vidare familjeföretaget fortsatta drift är kombinerat med att 

en utomstående tas in i styrelsen kan genom denna intervjufråga belysas.   

 Hur många ägare är ni till företaget och hur stor del av företaget äger du?   

Möjliga följdfrågor;  

 Är grundaren fortfarande aktiv i företagets verksamhet?  

 Äger du företaget tillsammans med dina föräldrar? Syskon? Kusiner? Osv?  

 Hur ser företagets ägarstruktur ut? (Om inte detta redan har besvarats genom den 

ursprungliga frågan)  

 Spelar det någon roll för dig vem som äger företaget eller hur ägarstrukturen ser ut?  

Familjeföretagarens roll  

Den som äger ett familjeföretag kan många gånger välja att själv inneha både en roll som 

verkställande direktör i företaget liksom styrelseledamot enligt Elsayed (2009) samt Ryan och 

Wiggins (2004). Genom att fråga vilken roll i företagets styrning som den intervjuade 

familjeföretagaren har kan en förklaring till vilka uppgifter familjen utför för företagets 

räkning ges. Detta visar även hur stort ansvar för företagets verksamhet som ägarfamiljen har 

valt att lägga på utomstående personer. Svaret på denna fråga kan även beskriva för mig 

vilken roll den utomstående ledamoten i familjeföretagets styrelse har. Förståelse för detta kan 

hjälpa mig att förstå min ursprungliga problemformulering varför familjeföretagaren väljer att 

ta in utomstående i företagets styrelse.  

 Vilken är din roll i styrningen av företaget?  

Möjliga följdfrågor;  

 Är du verkställande direktör i företaget? Om ja – aktiv i styrelsearbetet också?  
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 Enbart ägare och styrelseledamot 

 Arbetar aktivt i företaget.  

 Hoppar in där det behövs resurser i företaget.  

Utöver att veta vilken roll den intervjuade har inom familjen är det även intressant att veta hur 

länge denne har varit engagerad i företaget. Denna kunskap ger mig en bild av hur familjens 

ledarstruktur ser ut. Om respondenten nyligen har tagit över företagets verksamhet har en 

omfördelning av makt inom företaget gjorts och i samband med detta kan även en 

utomstående ha fått tillträde till företagets styrelse. Detta svar kan då hjälpa mig att besvara 

min hypotes gällande att utomstående tas in i familjeföretagets styrelse för att överbygga ett 

generationsglapp. Har den intervjuade varit engagerad i företagets verksamhet sedan detta 

startade kan dennes roll ha förändrats under tiden.   

 Sedan hur lång tid tillbaka är du engagerad i företagets verksamhet?  

Möjliga följdfrågor; 

 Vem har tidigare innehaft ledande roller inom företaget?  

 Har ni genomfört ett generationsskifte? När gjordes detta?  

 Hur många generationsskiften har ni gjort inom företaget?  

4.4.2 DEL 2; STYRELSEARBETE 

I den andra delen intervjufrågor ingår frågor kring hur företagets styrelsearbete såg ut innan 

familjen valde att ta in en utomstående i företagets styrelse, samt hur familjeföretagarna kom 

fram till att en utomstående skulle erbjudas en plats i styrelsen. Inför intervjuerna kommer 

information om företagets bransch, storlek likväl som antalet styrelseledamöter att genereras. 

Detta för att få en ökad förståelse för respondentens verklighet.  

Anledningen till att jag genomför denna intervju är ju som sagt för att få en bild av hur ert 

styrelsearbete ser ut och hur det kommer sig att ni har valt att ta in en utomstående ledamot i 

ert företags styrelse. Därför följer nu ett antal frågor som berör ert företags styrelsearbete.  

Det tidigare styrelsearbetet 

McAlmon (1981) menar att det är svårt att få information om vad en styrelse egentligen gör 

då det är få personer som faktiskt har fått tillträde till styrelserummet. Av denna anledning 

kan styrelsearbetet i många företag se olika ut, detta betyder inte att det ena är bättre än det 
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andra utan skillnader mellan olika styrelsers arbete kan falla sig naturligt då företagen består 

av olika verksamheter. I många familjeföretag hålls inte styrelsemöten regelbundet utan 

istället avhandlas frågor som är viktiga för den löpande verksamheten då de uppkommer 

snarare än att bordläggas i väntan på ett styrelsemöte (Bettinelli, 2011).  

Då en utomstående person tas in i familjeföretagets styrelse kan styrelsemöten genomföras 

mer regelbundet eftersom den utomstående inte deltar i familjemiddagar eller liknande vilket 

tidigare kan ha fungerat som styrelsemöten. För att få en bild av hur familjeföretagarna valde 

att genomföra styrelsemöten innan en utomstående togs in i familjeföretagets styrelse ställs 

följande fråga.  

 Hur såg styrelsearbetet ut i ert företag innan ni valde att låta en utomstående person få 

en plats i styrelsen?  

Möjliga följdfrågor;  

 Hur ofta hade ni möten? 

 Vem fattade beslut under dessa möten? Gjordes detta gemensamt av samtliga 

ledamöter eller var det en ensam person som bestämde?  

 Hade ni dagordningar under mötena tidigare, följdes dessa i sådana fall mer eller 

mindre än vad de gör nu?  

 Upplevde du att ni hade ett aktivt styrelsearbete?  

Svaren från denna fråga kan förhoppningsvis ge mig en bild av vilka eventuella brister i 

styrelsearbetet som den intervjuade kan identifiera. Dessa eventuella brister kan vara 

anledningar till varför familjeföretagaren valt att ta in en utomstående i företagets styrelse. 

Dessutom kan skillnader utskiljas mellan hur styrelsearbetet såg ut tidigare i jämförelse med 

hur det ser ut för företaget nu.   

Problem med styrelsearbetet  

För att bygga vidare på Bettinellis (2011) argument att många familjeföretag inte har 

styrelsearbete mer än ”på pappret” ställs frågan till företagaren om de upplevde problem med 

det styrelsearbetet som utfördes. Genom svaret på denna fråga är förhoppningen att en bild 

skall kunna skapas av om detta var anledningen till att familjeföretagaren valde att ta in en 

utomstående i företagets styrelse.  
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Både denne och den föregående frågan syftar alltså till att utreda vilket eventuellt behov 

familjeföretagaren ansåg att företaget hade och genom detta härleda anledningen till att en 

utomstående togs in i företagets styrelse. Dessa frågor kan även besvara hypotesen kring att 

familjeföretagaren väljer att ta in en utomstående i företagets styrelse för att skapa ett 

fungerande styrelsearbete.  

 Upplevde ni någonsin problem inom styrelsen med det arbete som åläggs styrelsen?  

Möjliga följdfrågor;  

 Kunde alla inom styrelsen göra sin röst hörd?  

 Fattades beslut i styrelserummet eller gjordes detta utanför?  

 Hade ni regelbundna styrelsemöten?  

 Upplevde du att ni hade lätt att komma överrens?  

Att familjeföretag håller styrelsemöten ”på pappret” snarare än i verkligheten är vanligt i vissa 

familjeföretag (Bettinelli, 2011). Anledningen till varför styrelsemötena inte genomförs kan 

skilja sig mellan företag. Den utomstående kan genom styrelserollen få i uppgift att sköta 

vissa för företaget administrativa uppgifter som härrörs till styrelsearbetet så som att skapa 

och skicka ut en dagordning till samtliga kallade parter.  

 Upplevde ni (innan en utomstående togs in i företagets styrelse) att styrelsearbetet 

fyllde ett syfte, eller hade ni styrelsemöten för att ni var tvungna?  

Möjliga följdfrågor;  

 Var det någon specifik uppgift som gavs till den utomstående? Exempelvis att göra 

dagordning och kalla till styrelsemöten, hålla kontakt med VD osv.  

Idé att ta in utomstående  

Genom att ta in en utomstående i familjeföretagets styrelse kan styrelsens engagemang och 

deltagande i frågor som gäller företaget öka menar Betttinelli (2011). Nästkommande fråga tar 

avstamp i detta påstående då jag vill söka svar på om detta kan vara anledningen till att det 

familjeföretag som undersöks valde att ta in en utomstående i styrelsen just av den 

anledningen att familjeföretagarna ville öka både engagemanget likväl som deltagandet hos 

styrelsen. I och med svar på denna intervjufråga så kan en bild skapas om anledningen till att 

den utomstående togs in i familjeföretagets styrelse kan ha varit för att öka företaget 
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legitimitet eller förbättra företagets rykte. Familjeföretagaren svar på denna intervjufråga kan 

även ge mig en bild av om den utomstående erbjöds en plats i företagets styrelse för att medla 

mellan två parter inom familjen. Det faktum att familjeföretagaren kan offra sin egen 

framgång till förmån för företagets kan jag även få en bild av genom det svar jag får på denna 

intervjufråga.  

 Hur väcktes idén om att ta in en utomstående i ert företags styrelse?  

Möjliga följdfrågor;  

 Var det en person inom familjen som lyfte frågan?  

 Fick ni inspiration från en utomstående part för att genomföra förändringen?  

 Upplevde ni att ni hade tid för samtliga uppgifter som ni förväntades utföra?  

 Ville ni ha fler och mer aktiva styrelsemöten?(Om detta kan vara ett resultat av att ta 

in utomstående.)  

Val av utomstående   

Styrelsens uppgift är att bidra med legitimitet till företaget, likväl som att öppna upp nätverk 

som kan vara gynnsamma för företaget menar Collin och Ahlberg (2012). Genom att ta in en 

utomstående i familjeföretagets styrelse kan företagets legitimitet ökas. Mizruchi (1996) 

likväl som Stewart och Hitt (2012) menar att banker mer sannolikt lånar ut pengar till företag 

i vilket en banktjänsteman innehar en styrelseposition. Detta då denna handling ger legitimitet 

till företaget.  

Företagets legitimitet kan även ökas genom att en person som besitter goda kunskaper inom 

företagets bransch eller exempelvis ett geografiskt område erbjuds en plats i familjeföretagets 

styrelse. Svaret på denna fråga kan belysa hypotesen gällande att den utomstående erbjuds en 

plats i företagets styrelse av just legitimitetsskäl. För att få en bild av om det är 

legitimitetssökande som är anledningen till att familjeföretaget har valt att ta in en 

utomstående i företagets styrelse vill jag veta hur den utomstående och familjeföretaget kom i 

kontakt med varandra samt hur den personen som nu sitter i företagets styrelse valdes för 

detta uppdrag. Genom att ha korsvisa styrelseledamöter med en viktig kund eller partner kan 

banden mellan dessa företag stärkas. Även hypotesen gällande gemensamma ledamöter kan 

belysas genom svaret på denna fråga.  

 Hur valde ni vem ni skulle erbjuda en plats i er styrelse?  
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Möjliga följdfrågor;  

 Fick ni tips om att denne person hade goda kunskaper inom den bransch ni verkar 

inom?  

 Hade den utomstående kontakter som ni tror kunde gynna företaget?  

 Ställdes krav från en utomstående part för att denne person skulle ges en plats i er 

styrelse? (Exempelvis banken)  

Förutom att finna information om hur familjeföretaget valde vem som skulle erbjudas en 

position i företagets styrelse kan det även vara betydelsefullt att få en bild av hur 

familjeföretagaren kom i kontakt med den person som valdes in i företagets styrelse.Dessa två 

frågor kan gå hand i hand, om det är en utomstående part som ställde krav på företaget så kan 

även denna part ha förmedlat kontakten mellan familjeföretaget och den utomstående.  

 Hur kom ni i kontakt med den personen som ni sedan erbjöd en plats i ert företags 

styrelse?  

Möjliga följdfrågor;  

 Var det genom privata kontakter?  

 Kom ni i kontakt med den utomstående genom en förmedlad kontakt från exempelvis 

er bank? 

 Genom en intresseorganisation? T.ex. Styrelseakademien  

Krav på den utomstående   

Collin och Ahlberg (2012) menar att familjeföretagare ofta håller varandra om ryggen genom 

att se till varandra, vilket bör innebära att familjeföretaget väljer att låta någon inom familjen 

få en plats i företagets styrelse. Detta kan bero på att familjeföretag många gånger är mycket 

restriktiva med att låta en utomstående part få en ledarroll i företaget, då detta kan ändra den 

legitimitet som sedan tidigare finns inom företaget enligt Chua, et al., (1999).  

Det mest troliga då det kommer till ledande roller inom ett familjeföretag är att en person som 

redan jobbar inom företaget får erbjudande om den mer avancerade positionen. Detta kan 

innebära att en chef inom företaget även erbjuds rollen som styrelseledamot. (Dekker, et al., 

2012) Som anges i det föregående kapitlet kan familjeföretagarna, då de beslutat sig för att 

låta en utomstående person från familjen få en ledande roll i företaget eller rent av i styrelsen, 

som i detta fallet, ställa stora krav på denne person. Av denna anledning  frågas 
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familjeföretagaren gällande hur denne resonerade då denne valde att ta in en utomstående 

person i sitt företags styrelse. Denna intervjufråga syftar med andra ord till att belysa hypoten 

gällande att nyttja den utomståendes tillgångar i familjeföretaget. Liksom den föregående 

frågan tror jag att svaret på denna fråga kan visa om familjeföretagaren vill knyta band med 

en viktig partner. Även det faktum att familjeföretagaren skall sälja företaget och därför väljer 

att ta in en utomstående person i företaget styrelse kan belysas genom svar på denna fråga. 

Om en försäljning av företaget skall genomföras kan familjeföretagaren vilja att den 

utomstående innehar kunskap om företagsförsäljningar.  

 Vilka krav ställde ni på en person som skulle erbjudas en plats i er styrelse?  

Möjliga följdfrågor;  

 Skulle den utomstående inneha en specifik egenskap? 

 Var det någon specifik kompetens ni eftersökte?  

 Ville ni knyta band med en viktig partner och tog ni därför in en person från detta 

företag i styrelsen?  

 Var målet med den utomstående i ert företags styrelse att kunna förbreda för en 

försäljning av detta?  

Resultat av en utomstående   

I det föregående kapitlet formulerades ett antal hypoteser som alla syftar till att förstå varför 

familjeföretagaren väljer att ta in en utomstående ledamot i företagets styrelse. För att fånga 

upp eventuella tankar som företagaren har kring varför de valde att ta in en utomstående, är 

den sista frågan för denna del en fråga där familjeföretagaren möjliggörs att själv berätta om 

hur denne resonerade i samband med den utomståendes styrelseroll.  

Bryman och Bell (2010) menar att det är fördelaktigt att börja ett delavsnitt av intervjuer med 

en mer öppen fråga för att sedan smalna av denna fråga allt eftersom respondenten besvarar 

frågan. I detta delavsnitt har en motsatt strategi tillämpats, detta för att respondenterna 

förhoppningsvis har blivit varma i kläderna.  

 Vad var det primära resultatet ni ville uppnå genom denna förändring? (Ingående 

svar!) 

 Hur resonerade ni när ni valde att ta in en utomstående i ert företags styrelse?  
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Möjliga följdfrågor;  

Den generella frågan ställs först. Då familjeföretagaren har besvarat denna ställs även dessa 

följdfrågor. Om företagaren anser att någon av följdfrågorna var anledningen till att familjen 

valde att ta in en utomstående i företagets styrelse, men detta inte angavs i den öppna frågan, 

så kommer detta att anges i sammanfattningen av resultaten från intervjuerna.  

 Tog ni in en utomstående för att antalet engagerade familjemedlemmar var för lågt?  

 Tog ni in en utomstående för att klara ett generationsglapp? 

 Tog ni in en utomstående på grund av tidsbrist?  

 Tog ni in en utomstående för att öka företagets legitimitet?   

 Tog ni in en utomstående efter krav från en utomstående part?  

 Tog ni in en utomstående för att skapa ett aktivt styrelsearbete? 

 Tog ni in en utomstående på grund av familjens stewardkänsla? (Förklara begreppet!)  

 Tog ni in en utomstående för att medla mellan familjeföretagarna?  

 Tog ni in en utomstående för att förbreda en försäljning av företaget?  

 Tog ni in en utomstående för att få tillgång till den utomståendes resurser?   

 Tog ni in en utomstående för att stärka banden med en viktig partner?   

4.4.3 DEL 3; UTOMSTÅENDE I FAMILJEFÖRETAGETS STYRELSE  

Den tredje och sista delen av intervju n med familjeföretagare syftar till att fånga upp 

information som inte tidigare erhållits gällande varför en utomstående ledamot erbjöds en 

plats i företagets styrelse. Denna del av intervjun går än djupare in på vad som har hänt sedan 

den utomstående tog plats i styrelsen. Genom att få information om detta är min förhoppning 

att familjeföretagaren skall härleda dessa svar till hur styrelsearbetet fungerade tidigare och i 

samband med detta även förklara varför förändringen skedde.  

I den sista delen av mina intervjuer skulle jag vilja gå in på hur ni i familjen har uppfattat 

denna förändring då en utomstående person har valts in i företagets styrelse.  

Förändringar i styrelsearbetet  

Dyer (1989) menar att då en utomstående får en ledande roll i ett familjeföretag kan denne 

utföra handlingar som inte de inom familjen har velat eller tänkt på att göra. Anledningen till 

detta är eftersom den utomstående inte har de emotionella band med familjeföretaget som de 

inom ägarfamiljen har.  



    

61 

   

Den personen som intervjuas är som framgått ovan en person ur ägarfamiljen. Genom att få 

en bild av om familjeföretagaren anser att den utomstående har gjort någon förändring sedan 

denne tillträdde kan jag se om Dyers (1989) bild av att det är den utomstående som genomför 

förändringar stämmer, eller ej.  

 Sedan ni valde att låta en utomstående få en plats i ert företags styrelse, har denne 

drivit några speciella frågor för företagets räkning?  

Möjliga följdfrågor;  

 Har den utomstående förändrat vilket arbetssätt ni använder er av?  

Företagets påverkan  

Som tidigare framkommit under denna härledning av intervjufrågor så är familjeföretagare 

mycket restriktiva med vilka de erbjuder en plats i företagets styrelse (Chua, et al., 1999; 

Collin & Ahlberg, 2012; Dekker, et al., 2012) Då familjeföretagarna ofta väljer att sjäva fatta 

samtliga beslut för företagets räkning utan påverkan från utomstående kan stora förändringar 

för företagets räkning ta tid att genomföra.  Om familjeföretagaren däremot upplever att inte 

tiden finns för att utföra samtliga uppgifter som härrör till styrelsearbetet kan detta vara 

anledningen till att en utomstående tas in i företagets styrelse. Denna intervjufråga kan belysa 

tidsaspekten genom att familjeföretagaren nu har fått mer tid över än tidigare likväl som att 

arbetsbelastningen nu minskat för familjeföretagaren.  

Familjemedlemmarna kan vara rädda att den långsiktiga vision de har byggt upp för 

familjeföretaget kan bli bortglömd om en utomstående erbjuds en plats i bolagets styrelse. 

Även det faktum att utomstående oftare än familjeföretagare drivs av kortsiktiga resultat kan 

vara en anledning till att företagarna är restriktiva med vilka som skall erbjudas viktiga 

positioner inom företaget. (Block, 2011) Med bakgrund av detta frågas hur respondenten har 

uppfattat att en utomstående erbjudits en plats i företagets styrelse.  

 Hur upplever du att företaget har påverkats av att en utomstående har fått en 

styrelseposition? (Företaget i helhet, styrelsen, bolagsstämman osv.)  

 Hur tror du att resten av din familj uppfattar denna förändring?  

Möjliga följdfrågor;  

 Är samtliga familjemedlemmar nöjda med denna förändring?  



 

62 

 

 Upplever vissa familjemedlemmar att de har för lite makt över företaget nu?  

Omställning vid utomstående   

Som tidigare framgått är det många familjeföretagare som väljer att införa olika sorters 

kontrollsystem om det finns utomstående personer på högt uppsatta positioner inom företaget. 

Dessa kontrollsystem kan bestå av mer djupgående redovisning av företagets finansiella 

förehavanden samt att familjen kontrollerar de utomstående (Collier & Zaman, 2005). 

Anledningen till detta är att företagarna vill säkerställa att de utomstående verkar för 

företagets bästa. (Donaldson & Davis, 1991; Fama, 1980; Knapp, et al., 2011)  

Giovannoni, et al., (2011) anser att många familjeföretag håller styrelsemöten löpande under 

verksamhetsåret då de behövs istället för att planera in ett antal möten för strategiska frågor 

varje år. Om en utomstående person erbjuds en plats i företagets styrelse kan detta beteende 

behöva förändras. För att ta reda på om respondenten har infört någon form av kontrollsystem 

alternativt påverkats av den förändring som en utomstående i styrelsen kan innebära så ställs 

följande fråga.  

 Vad var den största omställningen för er då ni valde att ta in en utomstående i ert 

företags styrelse?  

Möjliga följdfrågor;  

 Har styrelsemötena börjat hållas mer regelbundet?  

 Har era dagordningar och de protokoll ni skriver under styrelsemötena förändrats?  

Genom svaret på denna intervjufråga berättar förhoppningsvis respondenten vad som har varit 

den största omställningen efter att en utomstående togs in i företagets styrelse. Om inte denna 

omställning varit samma sak som vad familjen ville uppnå anger förhoppningsvis 

respondenten detta.  

Förändring genom den utomstående  

Dyer (1989) anser att utomstående i ett företags styrelse kan leda till incitament för förändring 

och förbättring av företaget. Detta kan till stor del bero på att den utomstående inte har de 

emotionella band till företaget som de inom familjen har. Utan emotionella band kan de 

utomstående våga göra stora förändringar som familjeföretagaren inte hade vågat göra. (Dyer, 

1989)  
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Som framgår vid den syftesformulering som härleddes ovan kan en faktor vid införandet av 

utomstående i familjeföretagets styrelse även vara att styrelsemöten börjar hållas mer 

regelbundet i företaget (Giovannoni, et al., 2011). För att få en bild av vilka förändringar som 

familjeföretagaren upplever att företaget har genomgått genom att ta in en utomstående i 

företagets styrelse väljer jag som min näst sista fråga att ställa följande.  

 Om du ser tillbaka på denna förändring, hur har den påverkat ert företag? 

Möjliga följdfrågor;   

 Har företagets resultat förändrats?  

 Upplever du att ni inom familjen har bättre eller sämre kommunikation nu? 

 Har ni mer regelbundna och strukturerade styrelsemöten nu jämfört med tidigare?  

Eventuella tillägg  

Som en avslutande fråga vill jag fånga upp eventuella tankar som respondenten kan ha, men 

som inte kommit fram genom andra frågor, alternativt som företagaren kommer på efter att ha 

gått vidare till en annan fråga. Av denna anledning blir den sista och avslutande intervjufrågan 

följande.   

 Är det någon ni skulle vilja tillägga?  

4.5 KODNING AV EMPIRISKT RESULTAT  

Direkt efter avslutad intervju med familjeföretagare skrevs de viktigaste reflektionerna från 

intervjun ner. Med hjälp av de inspelade intervjuerna kunde hela intervjun skrivas ut. Att ha 

spelat in intervjuerna var till stor fördel vid utskrifterna då det gick att gå tillbaka och lyssna 

på vad respondenterna svarade (Bryman & Bell, 2010). Möjlighet fanns även att höra 

skiftningar på respondentens röst eller långa tystnader som kan vara betydelsefulla vid 

tolkningen av vad respondenterna svarade.  

För att värna om respondenternas integritet anges varken respondenternas namn likväl som 

familjeföretagets namn. För att kunna behandla de utskrivna intervjuerna har dessa kodats. Då 

hypoteserna särskils genom siffror har familjeföretagen istället särskilts genom att använda 

bokstäver. Familjeföretagarna kodas med hjälp av respektive företags bokstav.  

Familjeföretagen har kategoriserats på så sätt att läsaren kan jämföra företagen mot varandra 

samtidigt som anonymiteten kvarstår. Istället för att skriva ut vilket år företaget grundades ges 
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en indikativålder utefter vilken generation som driver företaget i dagsläget. För att uppsatsens 

syfte skall kunna uppfyllas behöver inte läsaren veta när företaget grundades och därför har 

denna kodning valts. Även uppgifter om hur många personer som finns i företagets styrelse 

har utelämnats. I vissa av familjeföretagen är det nämligen ägaren tillsammans med en 

utomstående som bildar företagets styrelse. Genom att då ange hur många utomstående 

ledamöter som finns i styrelsen, samt hur stor styrelsen totalt är, kan läsaren enkelt räkna ut 

hur många ägare företaget har. Inte heller företagets omsättning, resultat eller verksamhetstyp 

anges då dessa uppgifter kan göra att läsaren kan lista ut vilket företag respondenten som 

intervjuats äger.  Familjeföretagets antal ägare har kodats enligt figuren nedan. Genom att 

dela upp antalet ägare utefter denna kodning kan läsaren få en ungefärlig uppfattning om hur 

många personer som äger företaget, utan att anonymiteten för företaget åtsidosätts.  

 

Figur 9; Kodning av familjeföretagets antal ägare 

4.6 BEARBETNING AV EMPIRISKT RESULTAT  

Efter att ha genomfört intervjuer med ägare från de nio familjeföretagen som ligger till grund 

för det empiriska materialet sammanställdes respondenternas svar med utgångspunkt i 

respektive fråga, se appendix 3. Analysen av respondenternas svar har genomförts i tre kapitel 

där olika dimensioner av respondenternas svar analyseras i respektive kapitel. I uppsatsens 

femte kapitel utgår analysen från vad respondenterna har svarat på de olika intervjufrågorna. I 

detta kapitel jämförs de olika respondenternas svar med varandra. I det sjätte kapitlet 

analyseras respondenternas svar med utgångspunkt i de olika hypoteserna. Det sista 

analyskapitlet, det sjunde, analyseras de svar från respondenterna som inte kan förklaras av 

hypoteserna och därmed den tidigare litteraturen och teorin.  

Då möjlighet har funnits att förändra i vilken ordning intervjufrågorna ställs, efter respektive 

intervju har denna förändring tagits hänsyn till i bearbetningen av det empiriska resultatet. De 

resultat som kommer från den första intervjun kan skilja sig mot dem från den sista. Med 

denna vetskap i bakhuvudet under bearbetningen har min förhoppning varit att inte mitt 

1 ägare 
2 - 4 ägare  

skrivs som < 5 
5 - 9 ägare  

skrivs som < 10 

10-19 ägare 
skrivs som  

< 20 

20 - 29 ägare 
skrivs som  

< 30 

30 ägare eller fler 
skrivs som > 30 
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resultat skall påverkas. Trots att intervjufrågorna ställts i olika ordning så har samtliga 

intervjuer varit semistrukturerade och respondenterna har i stor utsträckning pratat fritt om 

sina egna erfarenheter och upplevelser vilket gör att den åtskilda intervjuordningen inte bör 

påverka resultatet. Kodningen och tolkningen av respondenternas svar har skett på samma sätt 

för att validiteten i studien skall bli så hög som möjligt (Bryman & Bell, 2010). Under 

bearbetningen av det empiriska materialet har även respondentens förståelse för de 

intervjuades verklighet varit av stor vikt. Detta för att respondenternas verklighet ligger till 

grund för dessas svar. Mitt arbetssätt kan stärka uppsatsens tillförlitlighet och därmed dess 

validitet (Guba & Lincoln, 1994, se Bryman & Bell, 2010). 

För att analysera respondenternas svar har Excell använts. Detta arbetssätt har möjliggjort 

jämförelser mellan respondenternas svar likväl som att se mönster mellan olika respondenters 

svar. För analysen i uppsatsens femte kapitel valde jag att i mitt excellark skriva in 

intervjufrågorna på den lodräta axeln liksom familjeföretagen på den horisontella axeln. Nästa 

steg var att läsa respondenternas svar på respektive fråga för att sedan genom dem finna de 

nyckelord som kan beskriva vad respondenterna svarat på de respektive frågorna. 

Respondenternas fullständiga svar har under denna process analyserats flertalet gånger.  

Efter att ha genomfört analysen i uppsatsens femte kapitel användes åter igen ett excellark. På 

den lodräta axeln skrevs de olika hypoteserna. Genom att åter igen läsa respondenternas 

fullständiga svar (se appendix 3) fanns möjlighet att skriva in nyckelord som kan förklara 

varför en utomstående valdes in i företagets styrelse i excellarket. Under denna analys 

fokuserades på vad respondenterna svarat, likväl som vad de inte svarat. För att studien skall 

bli så valid som möjligt har stor vikt lagts vid att de slutsatser som kunnat dras från 

intervjuerna hänger samman med vad respondenterna svarat (Bryman & Bell, 2010). Av 

denna anledning har respondenternas fullständiga svar flertalet gånger analyserats och lästs. 

De nyckelord som skrivits i excellarket har sedan legat till grund för den analys som gjorts i 

det sjunde kapitlet. I två fall framkom anledningar till varför familjeföretagare valt att låta en 

utomstående ta plats i företagets styrelse som inte kan förklaras av hypoteserna. Dessa båda 

fall analyserades i uppsatsens sjunde kapitel.  

4.7 SAMMANFATTNING AV KAPITLET  

Denna uppsats har skrivits med en kvalitativ metod. Det främsta syftet för detta är för att 

anledningen till varför familjeföretagare väljer att ta in utomstående i företagets styrelse är 
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vad som skall nås genom uppsatsen. Även det faktum att urvalet inte har varit tillräckligt stort 

för en kvantitativ studie har spelat in i val av metod.  

Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med familjeföretagare kan en förståelse 

för varför den utomstående valts in nås. De fallstudier som genomförts ger empiriskt material 

för uppsatsen. Den semistrukturerade intervjun följer en intervjuguide men under intervjun 

har nödvändigtvis inte intervjufrågorna ställts i samma ordning som i intervjuguiden.  Trots 

denna frihet har stor vikt lagts vid att inte påverka respondentens svar utan vara öppen och 

mottaglig för alla svar.   

För att värna om familjeföretagarnas integritet likväl som anonymiteten för dessas företag har 

familjeföretagen kodats med bokstäverna A-I. Respondenterna kodas efter vilket företag de 

representerar.  

Med utgångspunkt i den litteraturinsamling och de teoretiska synsätt som presenterades i det 

tredje kapitlet har en operationalisering genomförts. Resultatet av operationaliseringen är den 

intervjuguide som finns i appendix 2 Genom respondenternas svar på intervjufrågorna är 

målet att kunna belysa hypoteserna från uppsatsens tredje kapitel. Av denna anledning 

utgångspunkt för operationaliseringen varit hypoteserna.  För att denna studie skall bli så 

pålitlig som möjligt har stor energi lagts vid framförallt operationaliseringen av 

intervjufrågor. Det har varit viktigt för mig att andra skall kunna följa hur undersökningen har 

genomförts. Även tillförlitligheten i studien har prioriterats genom att enbart beskriva 

respondenternas verklighet, och inte så som jag upplever den.    
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KAPITEL 5; ANALYS AV INTERVJUFRÅGORNA  

I detta kapitel kommer respondenternas svar från de fallstudier som genomförts att 

analyseras med utgångspunkt i intervjufrågorna. Samtliga nio familjeföretag kommer att 

analyseras utifrån respektive fråga.  För att göra kapitlet så överskådligt som möjligt för 

läsaren  presenteras analysen i form av figurer. Respondenternas fullständiga svar finns att 

läsa i appendix 3.    

5.1 INTERVJUER; DEL 1 – FAMILJEFÖRETAGET 

Detta kapitel inleds med en presentation av familjeföretagens karaktäristika. Denna 

presentation syftar till att ge läsaren en bild av de olika familjeföretagen, som ägs av 

familjeföretagarna som deltagit i fallstudierna. Alla nio företagen verkar i Kronobergs och 

Kalmar län. I samtliga familjeföretag valdes till en början en (1) utomstående in i företagets 

styrelser, denne person finns fortfarande kvar i vissa styrelser medan andra består av flertalet 

nya ledamöter. Under fallstudierna har familjeföretagarna ombetts besvara frågorna utefter 

hur de resonerade då den första utomstående ledamoten valdes in i styrelsen.  

 

Figur 10; Sammanfattning av familjeföretagen från fallstudierna 

Företag A 

3:e generationen 

> 30 ägare 

1 utomstående ledamot till en 
början likväl som i dagsläget    

Företag B 

2:a generationen 

< 5 ägare 

1 utomstående ordförande till en 
början likväl som i dagsläget 

Företag C 

3:e generationen 

1 ägare 

2 utomstående, ledamot och 
ordförande i dagsläget 

1 utomstående ordförande till en 
början   

Företag D 

2:a generationen 

< 5 ägare  

2 utomstående, ledamot och 
ordförande i dagsläget  

1 utomstående ledamot till en 
början 

Företag E 

2:a generationen 

< 5 ägare 

5 utomstående ledamöter i 
dagsläget 

1 utomstående ledamot till en 
början  

Företag F 

1:a generationen 

< 5 ägare 

1 utomstående ordförande till en 
början likväl som i dagsläget 

Företag G 

2:a generationen 

1 ägare  

1 utomstående ledamot till en 
början likväl som i dagsläget 

Företag H 

1:a och 2:a generationen 

< 5 ägare   

1 utomstående ordförande till en 
början likväl som i dagsläget  

Företag I  

2:a generationen  

1 ägare  

1 utomstående ordförande till en 
början, ytterligare 2 ledamöter i 

dagsläget 
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5.2 INTERVJUER; DEL 2 – STYRELSEARBETE 

Den andra delen av detta kapitel och även andra delen av fallstudierna har belyst hur 

styrelsearbetet i företaget tidigare såg ut. Här framkommer även om respondenterna 

uppfattade att det fanns problem med styrelsearbetet innan en utomstående valdes in i 

familjeföretagets styrelse. 

5.2.1 DET TIDIGARE STYRELSEARBETET 

Genom fallstudierna framkommer att innan den utomstående valdes in i familjeföretagets 

styrelse genomfördes styrelsearbetet i många familjeföretag enbart på pappret. I vissa andra 

familjeföretag hölls styrelsearbetena hemma runt middagsbordet vid sporadiska tillfällen. De 

möten som hölls i familjeföretagen var ofta inriktade på kortsiktiga frågor vilket en 

respondent beskriver som ledningsgruppsmöten snarare än styrelsemöten. I ett antal 

familjeföretag antecknades inte de beslut som fattades vilket gjorde det svårt för 

familjeföretagarna att gå tillbaka och följa upp tidigare fattade beslut.  

 

Figur 11; Sammanfattning över det tidigare styrelsearbetet 

  

Företag A 

Regelbundna styrelsemöten, 
liknade ledningsgruppsmöten 

Kortsiktiga frågor  

Företag B 

Ägarna träffades 1 gång/vecka på 
ledningsgruppsmöten 

Berättade fritt, dokumenterade 
inte 

Hade styrelsemöten på pappret 

Företag C 

Styrelsemöten hemma runt 
middagsbordet 

Inte förbredda 

Löpande problemlösning 

1 person bestämde  

Företag D 

Alltid haft styrelsemöten 

Inriktat på den löpande 
verksamheten 

Företag E 

Styrelsemöten på pappret 

En person bestämde  

Företag F 

Styrelsemöten på pappret 

Årsmöte hölls efter påtryckning 
från revisorn 

Företag G 

Styrelsemöten på pappret 

Företag H 

Styrelsemötena under 
söndagsmiddagen  

Okoncentrerat 

Kortsiktiga frågor  

Företag I 

Inget styrelsearbete 

Ägaren fattade alla beslut  
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5.2.2 PROBLEM MED STYRELSEARBETET  

På frågan om familjeföretagaren upplevde några problem med styrelsearbetet innan den 

utomstående valdes in i företagets styrelse följs den föregående frågan upp. I de företag där 

styrelsemöten genomfördes oplanerat var ett problem att samtliga ledamöter inte var 

förbredda inför mötet. Detta gjorde att vissa beslut fattades av en person. Även det faktum att 

material inför styrelsemötena inte förbreddes gjorde att den inom familjen som var påläst 

inom ämnet fattade beslutet. Den obefintliga skillnaden mellan styrelsemöten och 

ledningsgruppsmöten uppfattas också som ett problem av vissa respondenter. Det faktum att 

flertalet familjeföretag inte genomförde styrelsearbete innan den utomstående valdes in 

uppfattas även som problematiskt av vissa familjeföretagare. 

 

Figur 12; Sammanfattning över problem med styrelsearbetet 

  

Företag A 

Ingen skillnad mellan styrelse- 
och ledningsgruppsmöten 

För stor styrelse 

Dåligt förbredda 

Företag B 

Hade enbart ledningsgruppsmöten 

Att inte ha styrelsearbete var ett 
stort problem 

Företag C 

Frågor diskuterades direkt 

Aldrig förbredda  

Dokumenterade inte 

Företag D 

Inga problem med styrelsearbetet 

Företag E 
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5.2.3 IDÉ TILL UTOMSTÅENDE  

Vid frågan hur familjeföretagaren kom på idén om att ta in en utomstående ledamot i 

företagets styrelse skiljer sig respondenternas svar åt. Ägarna till ett antal familjeföretag 

upplevde att företagen kört fast och att det kunde bli en nystart för företaget genom att välja in 

den utomstående ledamoten. I vissa andra företag tycks beslutet ha växt fram i takt med att 

företaget utvecklades och växte. Ägarna strävade efter att få nya idéer och infallsvinklar och 

uppfattade inte att de själva hade tillräckligt med kunskap för att bidra med detta. Även det 

faktum att Styrelseakademien Sydost kontaktat ett antal av familjeföretagen för att erbjuda 

ägarna hjälp med att finna en utomstående ledamot tycks ha varit en faktor.  

 

Figur 13; Sammanfattning över idéer till utomstående 
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5.2.4 VAL AV UTOMSTÅENDE SAMT KRAV PÅ DENNE   

Den nästa frågan rör vilka krav familjeföretagaren ställde på den utomstående ledamoten som 

skulle ta en plats i företagets styrelse. Vissa familjeföretagare kände sedan tidigare den 

utomstående och visste att denne hade erfarenhet av styrelsearbete som kunde vara 

användbart i de respektive familjeföretagen. Av denna anledning valdes personen. I ett företag 

valde ägarna att fråga företagets bankman samt revisor om tips på lämpliga styrelseledamöter 

som kunde passa i företaget. För de familjeföretagen som tagit hjälp av Styrelseakademien 

Sydost annonserade representanter från intresseorganisationen efter lämpliga kandidater. Efter 

att ha gjort ett första urval presenterades tre lämpliga kandidater för familjeföretagarna. Det 

var sedan familjeföretagarnas uppgift att hålla intervjuer och lära känna kandidaterna för att 

slutligen besluta sig om en lämplig ledamot. Gemensamt för samtliga familjeföretagare var att 

det viktigaste är att den utomstående hade goda kunskaper och tidigare erfarenhet om 

styrelsearbete som kunde vara till nytta i familjeföretaget.  

 

Figur 14; Sammanfattning över valet av utomstående samt krav på denne 

.  
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5.2.5 FÖRVÄNTADE RESULTAT AV UTOMSTÅENDE  

För att få en ytterligare bild av vad familjeföretagarens vision med att ta in den utomstående i 

företagets styrelse var, bad jag familjeföretagaren beskriva vilka resultat denne förväntade sig 

i samband med att den utomstående valdes in i styrelsen. Generellt ville samtliga 

familjeföretagare förändra de delar av styrelsearbetet som de tidigare uppfattade som 

problematiskt. Familjeföretagarna i de företag som tidigare inte haft styrelsearbete mer än på 

pappret, ville att styrelsearbete i familjeföretaget skulle introduceras. De familjeföretagare där 

styrelsemötena tidigare genomförts runt middagsbordet ville flytta dessa till styrelserummet 

vid förbestämda tillfällen. Många av företagarna ville även ge företaget marknadsfördelar som 

legitimitet och auktoritet.   

 

Figur 15; Sammanfattning av resultatet av den utomstående 

.  
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5.3 INTERVJUER; DEL 3 – UTOMSTÅENDE I FAMILJEFÖRETAGETS STYRELSE 

I den tredje och sista delen av både denna analys likväl som av fallstudierna belyses hur 

familjeföretagarna uppfattar att styrelsearbetet har förändrats sedan den utomstående valdes in 

i företagets styrelse.  

5.3.1 FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEARBETET  

Den första matrisen i denna tredje del presenterar de direkta förändringarna som 

familjeföretagarna upplevde i samband med den utomstående. I de familjeföretagen där 

ägarna anser att tanken på den utomstående växte fram i företaget har inte förändringarna 

varit fullt lika stora som i de andra företagen. De familjeföretag där styrelsearbetet enbart 

genomfördes på pappret tidigare, har genomgått en större förändring då styrelsemöten nu 

genomförs regelbundet. Även formuleringen av för företaget viktiga dokument så som 

ägardirektiv har genomförts sedan den utomstående valdes in i företagets styrelse.  

 

Figur 16; Sammanfattning av förändringarna i styrelsearbetet 
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5.3.2 FÖRETAGETS PÅVERKAN OCH FÖRÄNDRING  

Hur familjeföretagarna upplever att familjeföretaget har påverkats och förändrats sedan den 

utomstående valdes in i företagets styrelse skiljer sig åt mellan företagen. Vissa 

familjeföretagare menar att företagets resultat har förbättrats genom den utomstående. Andra 

företagare anser att företaget nu kan drivas vidare med hjälp av den utomstående och inte 

beroende av familjeföretagaren liksom att de tidigare problemen kring generationsskiften har 

minskats med hjälp från den utomstående. Ett antal familjeföretagare går så långt att de menar 

att familjeföretaget inte hade funnits kvar om det inte var för den utomstående. Framförallt 

uppfattar jag det som att den utomstående har hjälpt familjeföretagarna att få en bättre struktur 

för familjeföretaget än vad som tidigare fanns.  

 

Figur 17; Sammanfattning av företagets påverkan 
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5.3.3 OMSTÄLLNING VID UTOMSTÅENDE  

Utöver de förändringar som familjeföretagaren upplever att företaget har genomgått frågade 

jag familjeföretagaren vilka omställningar som har skett inom familjeföretaget i samband med 

att den utomstående valdes in i företagets styrelse. För de familjeföretagare som tidigare inte 

hade styrelsearbete mer än på pappret har naturligt nog den största omställningen varit att 

styrelsearbetet nu genomförs på riktigt. I och med att den utomstående tagit plats i styrelsen 

uppfattar jag även att många familjeföretagare tycker att styrelsearbetet har blivit viktigare nu 

samt att utväxlingen från mötena är större än tidigare. Uppföljning av de beslut som fattas 

under styrelsemötena är även en omställning från tidigare enligt den utomstående. Att 

besluten under styrelsemötena antecknas gör det även enklare för familjeföretagarna att följa 

upp dessa.  

 

Figur 18; Sammanfattning av omställning vid utomstående 

.  
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KAPITEL 6; ANALYS AV HYPOTESER 

I detta kapitel kommer respondenternas svar att analyseras med utgångspunkt i de tidigare 

formulerade hypoteserna. Liksom i kapitel 3 delas hypoteserna in i tre undergrupper. Målet 

med denna analys är att finna anledningar till varför familjeföretagarna har valt att ta in en 

utomstående ledamot i företagens styrelser. Respondenternas svar under fallstudierna, som 

ligger till grund för denna analys, redovisas i appendix 3.  

6.1 DEL 1; FÖRUTSÄTTNINGAR I FÖRETAGET  

Den första gruppen av hypoteser utgår från att den utomstående valts in i familjeföretagets 

styrelse då förutsättningarna i företaget eller familjen kräver detta. Exempelvis är det ingen ur 

den fjärde generationen familjeföretagare i företag A som vill ta över företagets verksamhet 

vilket har lett till en utomstående ledamot i företagets styrelse, liksom att ägaren till företag E 

vill få tid över till andra företag utöver sitt eget och av denna anledning valt in en 

utomstående.  

6.1.1 ANTALET ENGAGERADE FAMILJEMEDLEMMAR  

Hypotes 1; Antalet engagerande familjemedlemmar är negativt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.  

Familjeföretag F ägs i dagsläget av mindre än fem personer. Dessa personer är i 

pensionsåldern vilket gjort att ägarna ställts inför frågeställningen vem som skall fortsätta 

driva företaget. I den andra generationen finns färre än fem personer, men enbart en av dessa 

är intresserade av att ta över företaget. De övriga i den andra generationen är enligt den ena 

ägaren som intervjuas enbart intresserad av att få utdelning från företaget. Under intervjun 

med den ena ägaren från företag F återkommer respondenten flertalet gånger till frågan 

gällande hur ett generationsskifte i företaget skall gå till. Jag tolkar respondentens styrning av 

intervjun som att denna fråga är viktig för familjeföretagaren och oroar denne.  Just att få 

hjälp att utföra ett generationsskifte är en av anledningarna till att familjeföretagarna valde att 

ta in en utomstående i företagets styrelse. Med den utomstående i styrelsen blir inte heller 

familjeföretagaren i den andra generationen, som vill fortsätta att driva företaget, ensam. 

Enligt Aktiebolagslagen (2005:551, 2012) får inte heller familjeföretagaren vara den enda 

styrelseledamoten, utan minst en person till krävs. Den utomstående kan stötta företagaren 

och hjälpa denne med företaget då den första generationens familjeföretagare har gått i 
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pension. Trots att familjeföretagarna i företag F är villiga att äga företaget är enbart en person 

intresserad av att driva detta. De nätverk som företagets styrelse skall bidra med (Johnson, et 

al., 1996, se Voordeckers, et al., 2007) kräver engagemang vilket saknas hos de 

familjeföretagare som enbart vill få utdelning från företaget. Den utomstående som aktivt 

väljer att delta i företagets styrelsearbete bör ha större engagemang för företaget. 

Det är enbart i familjeföretag F som jag under intervjuerna presenteras för att anledningen till 

att en utomstående fått en plats i företagets styrelse är för att få hjälp att driva familjeföretaget 

då det är allt för få engagerade familjemedlemmar. I både familjeföretag C och H arbetade en 

ensam familjeföretagare i företaget, samtidigt som styrelsen bestod av flertalet 

familjemedlemmar. Denna lösning skulle kunna vara ett alternativ även för företag F efter 

generationsskiftet, föreslår jag under intervjun. Den ena ägaren avfärdar dock detta alternativ 

med argumentet att det inte är rättvis om en person arbetar och bidrar till företagets vinst som 

de övriga sedan kan ta del av. Efter att ha försökt komma på alla möjliga alternativ för att 

klara generationsskiftet var den utomstående det bästa alternativet menar familjeföretagaren. 

Till skillnad mot flertalet personer ur den andra generationen är den utomstående intresserad 

av att driva familjeföretaget. Denna vilja var viktig för familjeföretagaren då den innebär ett 

större engagemang för företaget. Till skillnad mot familjerepresentanter som föds in i familjen 

så har den utomstående själv valt att engagera sig i företaget vilket bör tyda på ett 

engagemang för företaget. Engagemanget för familjeföretaget är viktigt i sam.band med ett 

generationsskifte (Björnberg & Nicholson, 2012), finns inte tillräckligt engagemang kan den 

utomstående vara ett fullgott alternativ för att företagets verksamhet skall kunna fortgå.  

Genom att familjeföretagaren ur den andra generationen och den utomstående utgör företagets 

styrelse efter generationsskiftet, kommer aktiebolagslagens krav på styrelsesammansättningen 

att uppfyllas.  

Den utomstående ledamoten har varit anledningen till den fortsatta verksamheten i ett av 

familjeföretagen i min studie. Denna situation och frågeställning tycks kunna uppstå i 

familjeföretaget i samband med ett generationsskifte. Jag uppfattar frågan skuldtyngd och 

detta kan vara anledningen till att det bara är i ett familjeföretag som jag presenteras för denna 

anledning till den utomståendes styrelseposition. Lagstiftaren (Aktiebolagslagen 2005:551, 

2012) har dessutom tydliggjort att inte en ensam person kan utgöra styrelsen vilket i företag 

kan innebära att utomstående behövs efter ett generationsskifte.  
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Efter ovanstående analys kan jag påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse då 

antalet engagerade familjemedlemmar är för få.  

6.1.2 GENERATIONSGLAPP   

Hypotes 2; Generationsglapp i familjeföretaget är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.   

Under intervjun med familjeföretagare A presenterades jag för problemet att de var för många 

ägare till familjeföretaget. Företaget drivs just nu av den tredje generationen 

familjeföretagare, men ägs av både den andra, tredje och fjärde generationen. Den ena ägaren 

jag intervjuar, från den tredje generationen, menar att ingen ur den fjärde generationen är 

intresserade av att driva familjeföretaget. Detta menar ägaren dels kan bero på att företaget 

har sitt kontor i en mindre stad, men även för att de i den fjärde generationen har utbildat sig 

och därmed har andra visioner än att driva företaget. Den yngre generationen 

familjeföretagare är enligt Björnberg och Nicholson (2012) nyckeln till familjeföretagets 

fortlevnad. Då den yngre generationen inte var intresserade av att ta över familjeföretaget 

valde ägarna ur den tredje generationen att ta in en utomstående för att kunna få hjälp med att 

driva företaget. Att det i dagsläget inte finns någon i den fjärde generationen att lämna över 

familjeföretaget till gör även att den utomstående får en roll som säkrare av företagets 

existens menar den ena ägaren jag intervjuar. Genom en på sikt helt extern styrelse kan 

familjeföretaget fortfarande ägas av den ursprungliga familjen, men ägarna behöver enbart 

engagera sig årligen på företagets årsstämma menar den ena ägaren jag intervjuar.  

I familjeföretag E möts jag av ett nästintill motsatt problem. Företaget gick från att ha mindre 

än 10 ägare, till att efter omstruktureringar och problem inom familjen, ha mindre än fem 

ägare. I samband med generationsskiftet, var den fortsatta verksamheten hotad. Schröder, et 

al., (2011) menar att den yngre generationen förväntas ta över familjeföretaget. I samband 

med denna förändring utblossade alltså en kris mellan familjeföretagets ägare. Genom att 

välja in en utomstående i företagets styrelse kunde dock verksamheten fortlöpa. Då enbart en 

av ägarna var intresserade av att delta i företag E dagliga verksamhet fick denne då stöd av 

den utomstående vilket enligt ägaren möjliggjorde en fortsatt drift av företaget. Den 

utomstående hjälpte alltså till att överbygga de generationsglapp som fanns mellan de olika 

generationerna familjeföretagare i företag E (Dyer, 1989).  
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Att den utomstående i företag A har säkrat den fortsatta driften för företaget är mycket 

rogivande menar en av ägarna jag intervjuar. Denna säkerhet gör att familjeföretagarna istället 

för att oroa sig för vad som skall hända med företaget istället kan fokusera på att driva 

företaget till det bästa just nu. Företag E har, trots skilda förutsättningar, ett liknande problem. 

Genom att få avlastning och hjälp av den utomstående kan företagets ägare vara säkra på att 

företaget drivs på bästa möjliga sätt och att företagets verksamhet fortgår. Ägarna till företag 

E hade så stora meningsskillnader att de inte var säkra på att familjeföretaget skulle kunna 

finnas kvar inom familjen. Ett alternativ för båda företagen istället för att ta in en utomstående 

ledamot hade kunnat vara att sälja verksamheten. Då jag frågar om de övervägt detta 

alternativ svarar ägarna till företagen att det inte är ett alternativ.  

Om en utomstående är vad som krävs för att familjeföretagets fortsatta drift skall vara säkrad 

tycks bero på i vilket stadie företaget är. Familjeföretag A har genomgått ett antal 

generationsskiften, men präglats av de tidigare arvsskatterna. Företag E däremot fick stora 

problem i samband med det första generationsskiftet vilka ledde till att företagets verksamhet 

var i fara. Att familjeföretagets fortsatta drift hänger på en utomstående ledamot bör vara 

resultatet av en förändring i familjen. Jag tänker mig exempelvis att ett generationsskifte leder 

till att ingen i den yngre generationen vill ta över företagets verksamhet, att en plötslig 

händelse inom familjen gör att den som huvudsakligen driver företaget försvinner eller att 

familjeföretagaren inte har några arvingar. Den utomstående kan i dessa fall rädda företagets 

fortlevnad genom att ta en plats i företagets styrelse.  

Fama och Jensen (1983) menar att i större företag separeras oftare ägandet från kontrollen. 

Detta innebär till att företagets ägare låter en utomstående part, en agent, kontrollera företaget 

åt ägarna. Agenten tar över ägarens tidigare roll som kontrollant vilket gör att ägaren kan 

koncentrera sig på att äga företaget. Av de ägare till företag jag har intervjuat så är företag A 

och företag E de två med störst omsättning enligt företagens årsredovisningar för 2011 

(Företag A, Årsredovisning 2011; Företag E, Årsredovisning 2011). En av anledningarna till 

att ägarna i dessa familjeföretag har valt att ta in utomstående ledamöter i företagets styrelse 

kan vara för att de inte längre känner att de har möjlighet att kontrollera hela företaget, i takt 

med att det växer. Ägarna till företag A och E menar under intervjuerna att 

generationsskiftena har varit problematiska och att företagets fortsatta drift inom familjen i 

samband med generationsskiften varit hotad. Denna osäkerhet kan vara förknippad med 

familjeföretagarnas osäkerhet kring kontroll av hela familjeföretaget. I samband med att den 

utomstående valts in i både familjeföretag A och E kan den utomstående ta rollen som agent i 
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företaget, vilket kan möjliggöra för familjeföretagaren att fokusera på de uppgifter som denne 

anser är av stor vikt.   

Sammanfattningsvis har den utomstående säkrat företagets fortsatta verksamhet i ett par av de 

familjeföretag som ingått i mitt urval. Företagen har haft olika förutsättningar där det ena har 

allt för många ägare, samtidigt som det andra företaget har genomgått en stor kris i form av 

problem mellan företagets ägare, vilket drabbat företaget mycket hårt. I och med att den 

utomstående valts in i företagens styrelser har ägarna kunnat fokusera på driften av företaget 

och inte på företagets vara eller icke vara.  

Efter ovanstående analys kan jag påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse 

för att överbygga ett generationsglapp.   

6.1.3 TIDSBRIST 

Hypotes 3; Tidsbrist för familjeföretagaren är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.   

Under intervjuerna jag genomfört med företagare från ett antal familjeföretag så framkommer 

det från ett fåtal att anledningen till att en utomstående valdes in i företagets styrelse var för 

att minska arbetsbelastningen på en ägare alternativt frigöra mer tid för denne. Respektive 

familjeföretagares bakgrund till denna förändring skiljer sig dock åt. I familjeföretag F är det 

primära problemet att familjeföretagarna inte hinner med allt som förväntas av dem, både som 

chefer men även som styrelseledamöter. Då företaget inte har skiljt på styrelsemöten och 

ledningsgruppsmöten blandas dessa frågor. Långsiktiga mål kräver strategiarbete (Parada, et 

al., 2010), vilket familjeföretagarna inte har haft tid för. Möjligtvis hade familjeföretagarna 

haft mindre arbete om de utan den utomstående hade valt att skilja på ledningsgruppen och 

styrelsen, och på så sätt bordlagt vissa frågor. Ytterligare en möjlighet för familjeföretag F 

hade varit att anställa ytterligare en person som skulle kunna ta över vissa uppgifter från 

familjeföretagarna som exempelvis företagets bokföring. Dock har familjeföretagarna själva 

velat ha kontroll över just företagets ekonomi, vilket företagets ägare ofta vill ha (Fama, 

1980).  

Det problem som familjeföretagarna i företag F upplever delas av företag I:s ägare. Skillnaden 

mellan företagen är att företag I ägs av en ensam person. Under intervjun med 

familjeföretagare I berättar denne att först då den utomstående kom på tal för företaget så 

insåg ägaren att denne hade allt för många arbetsuppgifter att utföra. Från tidig morgon till 
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sen kväll arbetade familjeföretagaren i företaget och dennes kalender var ständigt späckad av 

uppgifter och möten. En mindre styrelse gör att arbetsbelastningen på varje ledamot blir större 

(Lynall, et al., 2003), detta gick i företag I ut över den familjeföretagaren som ägde företaget. 

Den utomstående blev en nyckel eller möjlighet för att frigöra luckor i familjeföretagarens 

kalender.  

Skillnaden mellan företag F och företag H är att samtliga i styrelsen i det förstnämnda 

företaget arbetar i företaget. Problemet i företag H är att enbart en person arbetar i och driver 

familjeföretaget. Arbetsbelastningen i detta företag är mycket ojämn. Den yngre 

familjeföretagaren i företag H erkänner för mig under intervjun att de inom familjen inte var 

intresserade av företaget tidigare och att detta var en bidragande faktor till att välja in en 

utomstående. I dagsläget är intresset annorlunda då fler personer ur familjen arbetar i 

företaget. Att den utomstående valdes in i företag H styrelse kan ha varit en anledning till att 

företaget växt tillräckligt för att anställda fler ur familjen. Ett alternativ i stället för att välja in 

en utomstående hade möjligtvis kunnat vara att den familjeföretagaren som arbetade i 

företaget ställde krav på resterande del av familjen om ett ökat engagemang. 

Familjeföretagaren i företag E valde in en utomstående i företaget styrelse att denne ville få 

tid att engagera sig i andra företag. Under intervjun med majoritetsägaren berättar denne för 

mig att de andra ägarna var engagerade i andra företag, på andra orter. Familjeföretagaren 

själv hade ett flertal olika uppdrag i andra företag som roade företagaren och denne därför inte 

ville avstå från. Enligt familjeföretagaren i företag E var detta en anledning till att den 

utomstående togs in i företagets styrelse. Familjeföretagarna ville även i fortsättningen ha tid 

att verka i andra företag och därför ansåg företagaren att det var bättre för företaget om de var 

fler i styrelsen som delade på arbetsbelastningen.  

I uppsatsens tredje kapitel presenterades en modell över familjeföretaget utvecklad av 

Casillas, et al., (2007) i denna modell är individen en variabel som påverkar både familjen, 

företaget och ägandeskapet. Individens intresse har styrt över familjeföretag E då 

majoritetsägaren velat ha tid för fler uppdrag än att enbart styra familjeföretaget. Av de tre 

delarna av familjeföretaget som ursprungligen utvecklades av Gersick, et al., (1997) har 

familjeföretagaren i företag E valt bort delen företaget. Företagets ägare är fortfarande en del 

av familjen och äger företaget, men för att frigöra tid har företagaren valt att inte arbeta i 

företaget. Det inviduella intresset har styrt över intresset som familjeföretagare.   
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För att sammanfatta denna analys så har familjeföretagarens tidsbrist i familjeföretag E, F, H 

och I haft stor inverkan på att det i dagsläget finns utomstående ledamöter i ett antal av de 

företag som ingått i mitt urval. Tidsbristen har gett sig till känna både genom att 

familjeföretagaren har allt för många arbetsuppgifter i företaget likväl som att företagaren vill 

få tid för att utföra andra uppgifter. Efter att ha genomfört alla fallstudier slår det mig att 

familjeföretagarna tycks ha svårt att låta andra utföra vissa uppgifter inom företaget, vilket 

även Chua, et al., (1999) menar är ett kännetecken för familjeföretag. I flertalet företag skall 

familjeföretagaren driva företaget, bedriva styrelsearbete, utföra ekonomifunktionen samt 

övervaka företagets verksamhet. Detta kontrollbehov kan vara en anledning till att 

familjeföretagaren upplever att tiden inte räcker till för företaget. Genom att välja in den 

utomstående i företaget kan ansvaret för styrelsearbetet delvis läggas över på den 

utomstående. I familjeföretag F, H och I, i vilka familjeföretagarna hade allt för stor 

arbetsbelastning, så valde ägarna dessutom att ge den utomstående rollen som ordförande i 

företagets styrelse. Ordföranderollen kan innebära att den utomstående tar ett större ansvar för 

att planera och genomföra styrelsemöten vilket avlastar företagets ägare.  

Efter ovanstående analys kan jag påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse då 

familjeföretagaren upplever tidsbrist för företaget.   

6.2 DEL 2; EXTERNA FÖRVÄNTNINGAR OCH KRAV  

Den andra delen av hypoteser grupperas då de utgår från att den utomstående valts in i 

familjeföretagets styrelse efter att en extern part har ställt krav om detta alternativt för att en 

extern part förväntar sig detta. Flertalet familjeföretagare, däribland ägaren till företag C, vill 

förbättra familjeföretagets legitimitet och har av denna anledning valt in en utomstående 

ledamot i företagets styrelse.  

6.2.1 BEHOVET AV LEGITIMITET  

Hypotes 4; Behovet av legitimitet är positivt korrelerat med utomstående i familjeföretagets 

styrelse.  

Ägaren till familjeföretag C tycks ha varit den familjeföretagaren som haft den tydligaste 

varumärkesstrategin för sitt företag. Ägaren berättar för mig under intervjun att anledningen 

till att den utomstående valdes in i familjeföretagets styrelse var att få legitimitet på 

marknaden. Både företagets personal likväl som dess intressenter skulle märka av 

förändringen som en positiv handling. Denna handling bestod inte i vem den utomstående var, 
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utan snarare att denne var utomstående från familjen. Samhällets normer påverkar 

organisationer att följa de sociala normerna (Jonnergård & Stafsudd, 2011; Li & Harrison, 

2008), för familjeföretag I:s ägare har detta inneburit utomstående i företagets styrelse. 

Företag I:s ägare berättar för mig att även i detta företag var legitimitetsökning mot företagets 

intressenter en viktig del av att den utomstående valdes in i företagets styrelse. Ägaren till 

företag I menar att det skulle vara enklare att kunna ta lån på banken om företaget har en 

styrelse, det inger större förtroende att fler personer utöver familjen är engagerade i företagets 

verksamhet. Företagaren berättar för mig att en ledamot i ett företag av storleksklassen som 

företag I, har ett arvode om cirka 80 000 kronor per år. Om familjeföretagaren lägger dessa 

pengar på en ledamot så kan företagaren sedan på ett mycket enklare sätt ta lån på banken. 

Företagaren behöver inte heller lägga ner lika mycket arbete på att formulera dokument som 

underlag till investeringarna. Företagaren ser den utomstående som en slags investering i 

legitimitet förklarar denne under intervjun.  

Den yngre ägaren i familjeföretag H är stundtals under intervjun inne på samma spår som 

företag C och I:s ägare. Den bransch som företag H verkar i kräver mer eller mindre att 

familjeföretaget har ett aktivt och gediget styrelsearbete. Genom att övergå från att hålla 

styrelsemötena i samband med söndagsmiddagarna var ägarnas förhoppning att företagets 

kunder skulle uppfatta företagets legitimitetsförbättring. Gemensamt för företag C, I och H är 

att de verkar i en medelstor stad där förändringar snabbt sprids. Detta är till 

familjeföretagarnas fördel då de genom att välja in en utomstående person kan förmedla 

denna legitimitetsfrämjande handlingen mycket snabbt.  

I de övriga familjeföretagen där det under intervjun framkom att det var en 

legitimitetsfrämjande handling att välja in en utomstående ledamot, har en förändring inom 

företaget legat bakom önskan om legitimitet. Företag B hade en tillväxt som var allt för snabb 

enligt företagets ena ägare. Efter generationsskiftet inom företaget fullkomligt exploderade 

den bransch som företaget verkar på vilket ledde till en otroligt snabb tillväxt. För att 

förmedla till omgivningen att familjeföretaget inte längre var ett litet företag utan att de nu 

kunde konkurera med de stora aktörerna, som företagets ena ägare uttrycker det, så var tanken 

att ta hjälp utifrån för att få legitimitet. I familjeföretagen A, E och G föranledde den 

legitimitetsfrämjande handlingen en kris i respektive företag. I familjeföretag A bestod denna 

kris i en minskad försäljning som drabbade företaget negativt. I familjeföretag E och G 

däremot bestod den största krisen i att företagets ägare inte var överrens om hur företaget 

skulle drivas. Då både företag E och G drivs på relativt små orter spred sig 
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familjeföretagarnas problem snabbt vilket drabbade företagen negativt. Förhoppningen från 

de båda familjeföretagarna var att genom att ta in en utomstående skulle förtroendet för 

företaget förbättras. Den utomståendes entré i familjeföretagens styrelser var alltså ett verktyg 

för att förbättra företagens legitimitet.  

Av flertalet familjeföretagare presenteras att en anledning till att den utomstående valdes in i 

företagets styrelse var för att företaget genom denna handling skulle få legitimitet. Samtliga 

familjeföretag har olika bakgrunder men gemensamt är att de vill påverka marknadens bild av 

företaget till det bättre. Styrelsen skall bidra med legitimitet och nätverk till företaget (Collin 

& Ahlberg, 2012), detta kan vara anledningen till att just en utomstående ledamot uppfattas 

som legitimitetsförbättrande. I vissa företag bedrevs tidigare styrelsearbete vilket visar att den 

primära källan till denna legitimitet inte är att företaget har en aktiv styrelse. Legitimiteten 

tycks för dessa familjeföretagare finnas i den utomstående. Meyer och Rowan (1977) 

beskriver inom den institutionella teorin att de sociala reglerna som finns i samhället tas för 

givet. I de fall där familjeföretagaren uppfattar att en utomstående styrelseledamot är 

marknadens förväntan  kan detta vara en legitimitetssökande handling och anledningen till att 

den utomstående valdes in i styrelsen.  

Efter ovanstående analys kan jag påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse 

för att på så sätt ge företaget legitimitet.   

6.2.2 KRAV FRÅN UTOMSTÅENDE  

Hypotes 5; Krav från en utomstående part är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.  

Initiativet till att välja in en utomstående i familjeföretagets styrelse behöver inte 

nödvändigtvis komma från familjeföretagaren själv. Företagets revisor kan uppmuntra 

företagets ägare till att välja in en utomstående i företagets styrelse om inte styrelsearbetet i 

dagsläget är till belåtenhet. Även möjligheten till finansiering för företaget kan i vissa fall 

förbättras om en person med goda kontakter väljs in i företagets styrelse, exempelvis en 

bankman  (Mizruchi, 1996; Stewart & Hitt, 2012). Inte i något av familjeföretagen där jag 

genomför intervjuer menar respondenterna att den primära anledningen till att en utomstående 

har tagits in i företagets styrelse är att en utomstående part har ställt krav på detta. Detta 

resultat kan bero på att de företagarna jag har intervjuat arbetar i företag som sköts mycket 

tillfredställande. Det kan även vara så att denna fråga är känsligare än vad jag först trodde. 
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Familjeföretagaren kan ha upplevt påtryckningar gällande mer kompetens i företaget och av 

denna anledning ha valt in den utomstående, men presenterat en annan anledning för mig. Jag 

tänker mig att familjeföretagarna kan ta illa vid sig om en utomstående part som företagets 

revisor vill mena på att företaget inte sköts optimalt och denna handling av denna anledning 

blir skamfull. Hall och Nordqvist (2008) beskriver familjeföretagarens främsta mål som att 

företaget skall kunna förbli inom familjen. Om familjen anklagas för att inte kunna hantera 

företaget av exempelvis dess revisor kan företagaren ta illa upp och därför inte vilja berätta 

om detta för mig.  

Trots att ingen av de familjeföretagare jag intervjuar menar att den primära anledningen till att 

företagaren tog in en utomstående i företagets styrelse är att påtryckningar har kommit från 

utomstående, så tycks de utomståendes uppfattning om företaget spela in. I flera företag 

menar ägarna att de har valt att ta in en utomstående för att detta skall se bra ut för exempelvis 

företagets bank eller revisor. Det kan vara så att det urval av familjeföretag jag har haft för 

denna uppsats har varit så pass välskötta att utomstående intressenter inte har haft anledning 

att kräva förändringar i företaget.  

Att mitt urval av familjeföretag för uppsatsen kommer från intresseorganisationen 

Styrelseakademien kan ha varit en anledning till att utomstående inte ställt krav på företagets 

ägare då dessa har drivit företagen på ett medvetet sätt. De företagare som vill vara med i 

föreningen betalar årligen en medlemsavgift, alltså en aktiv handling för att få möjligheten att 

lära sig mer om styrelsearbete. För att intresseorganisationen skall bibehålla sitt goda rykte 

som en kunskapsförening är det troligtvis en fördel för dem att knyta väletablerade företag till 

föreningen. I de företagen där företagets bank eller revisor kan uppleva så pass stora problem 

med styrelsearbetet att de uppmanar till en förändring är ägaren troligtvis inte tillräckligt 

intresserad av styrelsearbete att denne är medlem i Styrelseakademien.  

Efter ovanstående analys kan jag inte påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets 

styrelse efter krav från en utomstående part.   

6.3 DEL 3; DEN UTOMSTÅENDES KOMPETENS  

Den tredje och sista gruppen av hypoteser utgår från att familjeföretagaren vill utnyttja den 

utomståendes kompetens och av denna anledning väljer in en utomstående ledamot i 

företagets styrelse. Samtliga familjeföretagare vill uppnå ett aktivt styrelsearbete genom den 

utomstående. I familjeföretag G behövde ägarna hjälp av en utomstående för att komma 
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överrens och valde av denna anledning in en utomstående som fick en medlande roll mellan 

ägarna.  

6.3.1 AKTIVT STYRELSEARBETE  

Hypotes 6; Ett aktivt styrelsearbete är positivt korrelerat med utomstående i familjeföretagets 

styrelse.   

Efter att ha genomfört samtliga fallstudier kan jag konstatera att ett problem, på olika sätt, för 

familjeföretagarna var tidigare att de hade ett mindre aktivt styrelsearbete. Samtliga 

familjeföretagare tycks tro att genom ett mer aktivt styrelsearbete kommer företagets samtliga 

problem att kunna lösas. Om denna starka tro på styrelsearbete beror på att mitt urval är 

hämtat från Styrelseakademien eller på grund av att styrelsefunktionen uppmärksammas allt 

mer av exempelvis media, vilket gör medvetenheten kring styrelsearbete blir större, vet jag 

inte. Oavsett anledning anser de familjeföretagare som deltagit i mina fallstudier att en aktiv 

styrelse är viktig för familjeföretaget.   

Vad som skiljer familjeföretagen åt är hur styrelsearbetet i företaget tidigare såg ut, vilket 

tycks vara en utgångspunkt för de problem som företagarna vill lösa genom styrelsearbetet. I 

ett antal företag genomfördes inte tidigare styrelsearbete utan ägarna fabricerade årligen 

styrelseprotokoll för att följa den svenska lagstiftningen. I dessa företag var det antingen en 

ensam person som själv fattade samtliga beslut för företagets räkning, med eller utan 

inblandning från de övriga företagarna. Alternativ så träffades ägarna veckovis för att göra 

avstämningar av företaget samt fatta beslut. Ägaren av företag I berättar att denne inom fem 

minuter själv kunde ha fattat ett strategiskt beslut för företagets räkning, innan företaget hade 

styrelsearbete, både på gott och ont.  

I de familjeföretagen där det även innan den utomstående, genomfördes organiserade 

styrelsemöten beskrivs innehållet på dessa möten ha varit ett stort problem. Under intervjun 

med både företag A och D berättar ägarna för mig att det ofta var kortsiktiga frågor som 

avhandlades under styrelsemötena. Inför dessa styrelsemöten distribuerades inte heller något 

material till styrelseledamöterna, vilket gjorde att de inte kunde förbreda sig på de frågor som 

skulle avhandlas under styrelsemötet. Familjeföretagen C och H har problem som är 

karakteristiskt för familjeföretag enligt Bettinelli (2011). I dessa företag genomfördes 

nämligen styrelsemötena i samband med familjemiddagarna. Detta, i kombination med att 
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enbart en ur familjen arbetade i företaget, gjorde att en person fattade samtliga beslut för 

företagets räkning.  

De familjeföretag som har ingått i min fallstudie skiljer sig alltså åt gällande det tidigare 

styrelsearbetet. Trots att företagen har så olika traditioner var ambitionen för ägarna i samtliga 

företag att företaget skulle ha ett aktivt styrelsearbete. Famijeföretagarna i flertalet företag 

berättar under intervjun att om styrelsearbetet bara blir aktivt så löser sig alla tidigare 

problem. Denna vision kan vara en efterrationalisering då företagarna kan se skillnaden 

mellan företaget innan den utomstående valdes in i styrelsen och efteråt. Oavsett om 

familjeföretagaren efterrationaliserar eller ej är jag förvånad över att alla företagare under 

fallstudierna menar att ett aktivt styrelsearbete är det mest eftersträvansmässiga.  

Då samtliga familjeföretagare i mitt urval menar att den utomstående valdes in i företagets 

styrelse för att styrelsen skulle bli aktivare, så reflekterar jag kring om det egentligen var en 

utomstående styrelseledamot företagarna behövde. Jag tänker mig att företagarna hade kunnat 

få lika bra hjälp med företagets styrelsearbete genom att anlita en konsult som hjälper 

företagarna att organisera styrelsearbetet. Den hjälp som familjeföretagarna anser att de 

behövde kan de alltså få genom en anlitad konsult liksom genom att välja in en utomstående 

ledamot som de nu har gjort.  

Efter ovanstående analys kan jag påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse 

för att familjeföretagaren önskar ett aktivare styrelsearbete.   

6.3.2 STEWARDKÄNSLA  

Hypotes 7; Stewardkänsla i familjen är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.   

Målet med de flesta familjeföretagen är att företagen skall gå från generation till generation 

(Chua, et al., 1999) likväl som att företagets vinst ska återinvesteras för att familjeföretaget 

skall ges möjlighet att expandera (Hall & Nordqvist, 2008). I samtliga familjeföretag, förutom 

ett, av de som varit underlag för min studie bekräftas denna bild från tidigare forskare. 

Majoriteten av familjeföretagarna anser alltså att de pengar som genereras inom företaget 

skall återinvesteras i detta för att skapa förutsättning för framtida utveckling och expansion.  

Familjeföretagaren som ger mig ett avvikande svar från både övriga familjeföretagare inom 

min studie, likväl som litteratur om familjeföretag, är företag G ägare. Efter generationsskiftet 
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mellan den första och den andra generationen familjeföretagare i företag G uppdagades ett 

antal problem mellan familjeföretagarna. Företagarna var inte överrens om företagets drift, 

visioner och mål. Det enda familjeföretagarna tycks ha varit överrens om, enligt den ena 

ägaren, var att arbeta för att kunna ta ut så mycket vinst som möjligt från företaget. 

Företagarna ville öka vinstmarginalen på de produkter de sålde och fokusera på de produkter 

som ger den högsta vinstmarginalen. För att få hjälp med denna vinstplanering valde 

familjeföretagarna att ta hjälp av den utomstående ledamoten. Enligt företag G:s numera 

ensamma ägare var det primära målet med att välja in den utomstående i familjeföretagets 

styrelse att få hjälp att öka familjeföretagets vinst. Denna hjälp bestod utav att den 

utomstående identifierade de mest lönsamma produkterna för familjeföretaget, såg över 

företagets ekonomi likväl som verksamheten för att finna förändringsmöjligheter.  

Familjeföretagarna i företag G ansåg alltså att de själva inte hade tillräckligt stor kunskap för 

att kunna maximera företagets vinst. Efter att ha kommit till insikten att de själva inte hade 

kunskap nog för att maximera familjeföretagets vinst valde familjeföretagarna att ta in en 

utomstående ledamot i familjeföretagets styrelse.  

Efter ovanstående analys kan jag påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse då 

familjeföretagaren upplever en stewardkänsla.   

6.3.3 MEDLINGSBEHOV 

Hypotes 8; Medlingsbehov i familjen är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.  

Familjeföretag G ägdes vid den utomståendes inträde i företagets styrelse av färre än fem 

personer. Dessa ägare hade olika åsikter hur vidare familjeföretaget skulle drivas vilket ledde 

till stora problem ägarna emellan. För att försöka se till företagets bästa enades ägarna om att 

en utomstående part skulle väljas in i företagets styrelse. Den primära anledningen till denna 

förändring var enligt den nuvarande ägaren att fungera som en länk mellan ägarna. Då den 

utomstående hade tidigare erfarenhet av styrelsearbete skulle denne ha möjlighet att avgöra 

vilka handlingar som bör utföras och därför fungera som en domare mellan ägarnas olika 

förslag. Enligt Bammens, et al., (2011) är ett vanligt problem i familjeföretag att förtroendet 

mellan familjeföretagarna sviktar.  

Relationen mellan ägarna till företag D tycks inte ha varit fullt lika problematisk som i företag 

G. Under intervjun med den tredje generationen familjeföretagare framkommer ändå att den 
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utomstående delvis tagits in i företaget för att medla mellan ägarna i den andra generationen. 

Efter generationsskiftet mellan den första och den andra generationen familjeföretagare 

behövdes en part som med företagets bästa i åtanke kunde underlätta vid beslut. Företagets 

ägare har olika bakgrund och i samband med dessa även olika idéer för företaget. 

Familjeföretagaren jag intervjuar förtydligar för mig att ägarna givetvis är goda vänner men 

att de skilda bakgrunderna ägarna kommer från kan ställa till vissa problem. En av 

anledningarna till att den utomstående valdes in i familjeföretagets styrelse var alltså för att 

kunna medla mellan företagets ägare för att på så sätt få dem att enas kring beslut för 

företagets räkning, vilket enligt Chua, et al., (2009) kan behövas i många familjeföretag för att 

ägarna skall kunna enas.  

Ägarna till familjeföretag D och G hade ett gemensamt problem som hanterades genom att 

välja in en utomstående ledamot i företagets styrelse. Samtliga ägare var måna om att 

familjeföretaget skulle kunna utvecklas till det bättre vilket ledde till meningsskiljaktigheter 

mellan ägarna. För att inte dessa meningsskiljaktigheter skulle gå ut allt för mycket över 

företagets drift valde ägarna i båda företagen att låta en utomstående person få rollen som 

både medlare och en form av domare mellan ägarna. Den utomstående skulle inte ta parti i de 

frågor som familjeföretagarna var oense om utan den utomstående skulle enbart utgå från vad 

som var mest fördelaktigt för företaget vid varje given situation. Utöver den rent avgörande 

uppgiften för den utomstående skulle även denne förmedla information mellan företagets 

ägare i familjeföretag G.  

Att det enbart är i två intervjuer det framkommer att meningsskillnader har funnits mellan 

familjeföretagets ägare som har behövts lösas genom en utomstående kan innebära att ägarna 

till de andra företagen är överrens om hur företaget skall styras. I de övriga familjeföretagen 

kan även en person ha tagit en tydlig roll som ledare vilket kan ha inneburit att övriga ägare 

inte ifrågasätter dennes beslut. Exempelvis familjeföretag H som ägs av mindre än fem 

personer. I detta företag arbetade vid tillfället för den utomstående enbart en av ägarna i 

företaget vilket kan innebära att denne person fattar de flesta beslut gällande företagets 

verksamhet. Beslutsfrågan kan i flertalet familjeföretag alltså falla sig naturligt och av denna 

anledning blir det inte heller någon osämja mellan ägarna. I både familjeföretag D och G 

arbetar samtliga ägare i företagets dagliga verksamhet, likväl som att de innehar 

styrelsepositioner. Förutom att ägarna i dessa företag arbetar i den dagliga verksamheten 

framkommer det även under intervjun att ägarna har ansvar för olika delar av verksamheten. 

En anledning till de problem som uppstått i familjeföretagen kan vara att respektive ägare 
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värnar om ”sin” del av familjeföretaget. Denna uppdelning kan leda till meningsskillnader då 

ägarna drar i varsin del av familjeföretaget. I de fall inte samtliga familjeföretagare får 

påverka företagets drift kan osämja uppstå vilket i största mån vill undvikas menar Beck, et 

al., (2011). 

Efter ovanstående analys kan jag påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse 

för att medla mellan familjeföretagarna.   

6.3.4 FÖRBEREDELSE INFÖR FÖRSÄLJNING  

Hypotes 9; Förberedelse inför en försäljning är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.   

Trots att många familjeföretag drivs med långsiktiga planer kan situationer uppstå då 

familjeföretagaren beslutar sig för att sälja företaget, förutom ett bristande intresse för 

företaget kan dessa situationer ge uttryck i form av att en viktig person för företaget 

försvinner (Stewart & Hitt, 2012). Om familjeföretagaren inte har starka band till 

familjeföretaget kan denne vilja undvika ett övertag av företaget (Björnberg & Nicholson, 

2012). Vid dessa situationer kan extern hjälp behövas, denna hjälp kan göra uttryck i form av 

en utomstående som tas in i familjeföretagets styrelse. Uppdraget för den utomstående kan då 

bli att finna potentiella köpare samt rent praktiskt sköta själva försäljningen av bolaget.  

Av de familjeföretagare jag intervjurar är det ingen som menar att de har valt in en 

utomstående i familjeföretagets styrelse för att få hjälp att förbreda en försäljning. Att ingen 

familjeföretagare från mitt urval anser att detta är anledningen till den utomståendes plats i 

styrelsen förvånar mig inte. Samtliga familjeföretagare jag intervjuar har sedan en tid tillbaka 

en utomstående i företagets styrelse. Hypotesen menar att den utomstående tas in i 

familjeföretagets styrelse för att förbreda en försäljning. I dessa fall tänker jag mig att den 

utomståendes arbete med att sälja familjeföretaget inleds direkt då den utomstående väljs in i 

företagets styrelse och att inte familjeföretaget drivs av den utomstående under längre tid än 

vad som krävs för att sälja företaget. Med tanke på tidsaspekten vill jag därför mena att den 

utomstående i de familjeföretag jag har genomfört intervjuer med, inte valts in i företagets 

styrelse för att förbreda en försäljning av företaget.  

Mitt urval för denna studie har alltså inte möjliggjort för mig att utvärdera hypotesernas 

empiriska relevans. För att kunna belysa denna hypotes tror jag att intervjuer behöver 
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genomföras med familjeföretagare som vill, men ännu inte valt in en utomstående ledamot 

alternativt före detta familjeföretagare.  

Efter ovanstående analys kan jag inte påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets 

styrelse för att förbreda inför en försäljning av företaget.   

6.3.5 BEHOVET AV RESURSER  

Hypotes 10; Behovet av resurser är positivt korrelerat med utomstående i familjeföretagets 

styrelse.  

Resursberoendeteorin förespråkar mångfald i företag. Inom teorin framhålls att det är 

fördelaktigt om de som arbetar inom företaget kommer från olika bakgrunder och har olika 

erfarenheter (Hillman, et al., 2000), som kan vara till fördel för företaget. I ett familjeföretag 

där familjen hela sitt liv har arbetat inom företaget kan värdefull erfarenhet från andra 

branscher saknas. För att företaget skall få ta del av dessa erfarenheter kan familjeföretagaren 

besluta sig för att låta en utomstående ta plats i företagets styrelse. I familjeföretag A berättar 

den ena ägaren för mig att en av anledningarna till att företagets ägare beslutade sig för att ge 

den utomstående en styrelseposition var just för att denne hade mycket goda 

styrelsekunskaper. Då företaget hade befunnit sig i en svacka var förhoppningen att den 

utomståendes resurser skulle kunna vända den negativa trenden och hjälpa företaget på fötter 

igen. Förutom de rena kunskaperna om att driva företag så menar den ena ägaren att även den 

utomståendes kontakter kunde vara till nytta för företaget.  

Familjeföretag D hade till viss del kört fast vilket var något som familjeföretagarna ville få 

hjälp av den utomstående med. Den utomståendes erfarenhet av styrelsearbete skulle bidra till 

nya idéer inom företaget menar den ena familjeföretagaren jag intervjuar. Förutom 

styrelseerfarenheter som den utomstående besitter var även dennes yrke som advokat en 

resurs som familjeföretagaren menar att företaget kunde dra nytta av. Företag F hade tvärt 

emot företag D utvecklats i en rasande fart. Under intervjun med den ena ägaren berättar 

denne att företagets utveckling på sätt och vis gått allt för fort. Familjeföretagarna var inte 

säkra på hur de skulle hantera denna expansion och samtidigt kunna driva företaget. Av denna 

anledning ville företag F ägare få hjälp av en person som var erfaren av styrelsearbete. Även 

möjligheten att få till ett långsiktigt arbete för familjeföretaget var av stor vikt då den 

utomstående togs in i företagets styrelse menar den ena ägaren.   
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I familjeföretag B fanns inte tidigare något styrelsearbete, en av företagets ägare fattade de 

flesta besluten för företagets räkning. Då idén väcktes att ta in en utomstående var en viktig 

faktor för detta att den utomstående skulle ha goda styrelsekunskaper. Genom att den 

utomstående hade gedigen styrelsekunskap sedan tidigare var detta den främsta resursen som 

familjeföretagaren upplevde att företaget var i behov av. Den utomståendes resurser i form av 

erfarenhet av tidigare styrelsearbete var även vad ägaren till företag C menar var det 

viktigaste vid införande av en utomstående. Familjeföretag C ägs och drivs av en ensam 

familjeföretagare. Denne upplevde att det ibland kunde vara svårt att fatta samtliga beslut för 

företagets räkning helt själv och ville därför ha en person att bolla idéer med. Vid införandet 

av en utomstående i företag H var det enbart en i familjen som arbetade i företaget. Den 

utomståendes uppgift blev att stötta familjeföretagaren under styrelsemöten och genom den 

gedigna styrelseerfarenheten denne person har, hjälpa företagaren att utveckla företaget.  

Av de familjeföretagare som menar att en av anledningarna till att en utomstående valdes in i 

familjeföretagets styrelse var att kunna nyttja den utomståendes resurser befann sig alla 

företag i olika stadier av utveckling och hade olika sorters resursbehov. Framförallt den 

utomståendes kunskaper om styrelsearbete framkommer som värdefullt för familjeföretagarna 

under intervjuerna. Tidigare i detta kapitel framkom att en anledning till att familjeföretagaren 

väljer in en utomstående i företagets styrelse var för att ha ett aktivt styrelsearbete. De 

utomstående som har tidigare erfarenhet och resurser i form av styrelsekunskaper blir då 

givetvis en nyckel för denna aktiva styrelse. Utöver renodlade styrelsekunskaper var det även 

den utomståendes resurser i form av erfarenhet från tidigare uppdrag som har intresserat 

familjeföretagarna.  Under intervjuerna framkommer inte att det var den utomståendes resurs i 

form av branschkunskap som familjeföretagarna först och främst upplevde sig vara i behov 

av. Istället uppfattar jag att flertalet familjeföretagare är måna om att få hjälp att utveckla 

långsiktiga strategier för familjeföretaget.  

Efter ovanstående analys kan jag påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse då 

familjeföretagaren vill nyttja dennes resurser.  

6.3.6 STÄRKTA BAND MED EN VIKTIG PARTNER  

Hypotes 11; Stärkta band med en viktig partner är positivt korrelerat med utomstående i 

familjeföretagets styrelse.  
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För att stärka banden med en för familjeföretaget viktig partner kan styrelserna ha korsvisa 

ledamöter (Hallock, 1997). Genom att ha denna korsvisa styrelsesammansättning knyts band 

mellan företagen (Dooley, 1969). Ledamöterna kan bidra med kunskaper från det ena 

företaget till det andra likväl som att de får erfarenheter från varandra. Under intervjuerna 

med familjeföretagarna från de nio olika familjeföretagen framkommer inte att något 

familjeföretag valt att låta en utomstående ta plats i företagets styrelse just för att stärka 

banden med en viktig partner. Den företagaren som antyder att detta vore en möjlighet är 

ägaren av företag C som har valt in den utomstående bland annat för att detta skall se bra ut 

mot företagets bank. Ägaren menar att det inte skulle vara omöjligt att ha korsvisa 

styrelseledamöter om detta skulle vara fördelaktigt för familjeföretaget. Företag C ägare sitter 

redan i dagsläget i ett flertal olika styrelser.  

Min tanke rörande varför inget företag från mitt urval har valt in en utomstående för att stärka 

banden med en viktig partner är dels för att familjeföretagen inter tycks vara beroende av en 

specifik leverantör eller kund, kontaktnäten för familjeföretagen tycks vara breda. Utöver 

detta tror jag att denna förändring är stegvis. I flertalet familjeföretag som ingår i mitt urval 

har inte styrelsearbete tidigare bedrivits. Det första steget för familjeföretagaren tror jag är att 

genomföra styrelsearbete innan en korsvis styrelseförändring genomförs. Med detta 

resonemang förutsätter jag att syftet med att ha den utomstående i företagets styrelse är att 

bedriva aktivt styrelsearbete. Om den korsvisa styrelseförändringen genomförs enbart för att 

företagen på pappret (Mizruchi, 1996) skall ha en stark koppling till varandra så är det möjligt 

att enbart genomföra denna förändring.  

Efter ovanstående analys kan jag inte påvisa att utomstående väljs in i familjeföretagets 

styrelse för att stärka banden med en viktig partner.   

6.4 SAMMANFATTNING AV KAPITLET  

I uppsatsens tredje kapitel sammanfattades hypoteserna över varför en utomstående valts in i 

familjeföretagets styrelse i en figur. Efter analysen av respondenternas svar i samband med 

fallstudierna sammanfattas dessa svar till varför en utomstående valts in i familjeföretagets 

styrelse med hjälp av samma figur. De hypoteser som jag har kunnat påvisas har markerats i 

grått.   
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Figur 19; Sammanfattning över de hypoteser som kunnat påvisas genom intervjuer med familjeföretagare. 
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KAPITEL 7; INDUKTIV ANALYS  

I detta kapitel kommer de empiriska observationerna som inte kan förklaras av hypoteserna 

att induceras. Under fallstudierna med familjeföretagare har två anledningar till den 

utomståendes styrelseposition framkommit, än de anledningarna som beskrivs av 

hypoteserna. Dessa anledningar analyseras i detta kapitel för att slutligen induceras i form av 

två nya empiriskt baserad hypoteser. 

7.1 MÖJLIGHET ATT STÄLLA KRAV  

Under intervjun med den yngre familjeföretagaren i företag H berättar denne att en anledning 

till att familjeföretagarna beslutade sig för att ta in en utomstående ledamot är för att 

företagarna har möjlighet att ställa krav på denne. Ett av problemen i företag H har tidigare 

varit att den ena ägaren är den enda familjemedlemmen som har arbetat i företaget. Under 

styrelsemötena har denna ägare haft kunskap om företaget som de övriga 

familjemedlemmarna inte haft, då de övriga ledamöterna inte har haft tillräckligt stort intresse 

i företaget för att informera sig om dess verksamhet och ställning. Detta har enligt den yngre 

ägaren gjort att beslut som styrelsen fattat utgår från vad ägaren som arbetar i företaget anser.  

Då idén till att ta in en utomstående väcktes var en av anledningarna att familjeföretagarna 

skulle ha möjlighet att ställa krav på den utomstående. Ägaren menar att då den utomstående 

är arvoderad så förväntar sig företagarna att ledamoten skall komma till styrelsemötena 

förbredd och påläst. Då den utomstående valdes in i familjeföretagets styrelse var inte 

styrelseledamöterna arvoderade. Detta är enligt familjeföretagaren en anledning till att 

ledamöterna bestående av familjemedlemmar inte förberedde sig inför styrelsemötena.  

Med utgångspunkt i ovanstående hållna resonemang inducerar jag följande hypotes för den 

utomståendes plats i familjeföretagets styrelse;  

Familjeföretagaren väljer in en utomstående i företagets styrelse för att ha möjlighet att 

ställa krav på denne.  

7.2 KUNSKAPSFÖRMEDLARE  

I familjeföretag B var länge företagets grundare aktiv i företagets verksamhet både som ledare 

likväl som i den dagliga verksamheten. Även efter generationsskiftet fungerade grundaren 
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som ett bollplank till den andra generationen familjeföretagare. Efter att grundaren gick bort 

upplevde ägarna att de saknade grundarens kunskap om företaget.  

Företagarna var själva oroliga för att skada familjeföretaget, under intervjun berättar den ena 

familjeföretagaren att denne inte har någon utbildning i bolagsstyrning och att denne därför 

känner sig osäker och orolig i många frågor. Den ena familjeföretagaren i företag B menar att 

denne inte bara har ansvar för företaget som den första generationen grundade, samt de pengar 

som finns i företaget, utan även de anställdas arbete.  En anledning till att välja in den 

utomstående ledamoten var i företag B för att få hjälp att förmedla kunskap. Den utomstående 

fick rollen som en kunskapsförmedlare där grundarens kunskap om företagets bransch och 

bolagsstyrning skulle föras vidare inom familjeföretaget.  

Genom att välja in en utomstående i familjeföretag B:s styrelse fick denne i uppgift att 

förmedla de kunskaper som företagets grundare tidigare besuttit för företagets räkning. Den 

utomstående fick en fadersroll för de i den andra generationen familjeföretagare där de enligt 

den ena familjeföretagaren upplevde att de fick stöd i de beslut som fattades.  

Med utgångspunkt i ovanstående hållna resonemang inducerar jag följande hypotes för den 

utomståendes plats i familjeföretagets styrelse;  

Familjeföretagaren väljer in en utomstående i företagets styrelse för att denne skall förmedla 

kunskaper mellan familjeföretagarna.  

7.3 SAMMANFATTNING AV KAPITLET  

I detta kapitel har det empiriska resultat som inte kunnat förklaras av hypoteserna, och därmed 

litteratur och företagesekonomiska teorier, analyserats. Under fallstudierna som genomförts 

med familjeföretagare från nio familjeföretag har inte en uteslutande anledning framkommit 

gällande varför familjeföretagaren valt in en utomstående i företagets styrelse. Utöver de 

redan analyserade hypoteserna från uppsatsens sjätte kapitel så har även utomstående valts in i 

ett familjeföretags styrelse då familjen genom detta har möjlighet att ställa krav på den 

utomstående. Den utomstående har större krav på sig att prestera än vad familjeföretagarna 

har varför den utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse. Även den utomståendes roll 

som en förmedlare av kunskap mellan generationer av familjeföretagare har framkommit som 

en anledning till den utomståendes styrelseposition.  
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KAPITEL 8; SLUTSATSER 

Detta sista och avslutande kapitel inleds med en sammanfattning av uppsatsens arbetsgång. 

Vidare följer de slutsatser som har kunnat dras till att en utomstående väljs in i 

familjeföretagets styrelse. Läsaren presenteras slutligen för de implikationer som denna 

uppsats har bidragit till likväl som förslag på fortsatt forskning gällande varför utomstående 

väljs in i familjeföretagets styrelse. 

8.1 SAMMANFATTNING  

Då ingen tidigare undersökning hittats gällande varför familjeföretagaren väljer in en 

utomstående ledamot i företagets styrelse, visste jag inte vilka resultat som kunde förväntas av 

denna undersökning. Avsaknaden av tidigare undersökningar inom ämnet gjorde att 

uppsatsens utgångspunkt för undersökningen blev de tre delarna familjeföretaget, styrelsen 

samt professionalisering. Professionalisering har förklarats som att välja in en utomstående 

(Arosa, et al., 2010). Under litteraturgenomgången har hänsyn tagits till att de artiklar som 

skrivits av amerikanska forskare behandlar professionalisering genom införandet av chefer 

snarare än styrelseledamöter. Denna hänsyn har gjorts genom att i första hand utgå från 

artiklar om professionalisering genom styrelseledamöter, det vill säga forskare som inte 

verkar i amerikanska företagsklimat. Efter en litteraturgenomgång inom de tre delområden 

som beskrivs ovan samt genomgång av företagsekonomiska teorier har ett antal hypoteser 

kunnat härledas. Dessa hypoteser har, med utgångspunkt i litteraturen och teorin, varit 

anledningar till varför familjeföretagaren väljer in en utomstående i företagets styrelse. Med 

hänsyn till hypoteserna genomfördes en operationalisering. Denna operationalisering ledde 

fram till en intervjuguide (se appendix 2) som har använts i samband med de fallstudier som 

genomförts. Fallstudierna valdes att genomföras med familjeföretagare som hade valt in en 

utomstående i företagets styrelse. Urvalet bestod av nio familjeföretag. I de företagen där mer 

än en ägare fanns genomfördes fallstudier med två av företagets ägare.  

De familjeföretagare som deltagit i fallstudierna äger samtliga familjeföretag i vilka minst en 

utomstående styrelseledamot finns. Tidsaspekten sedan den utomstående valdes in i företagets 

styrelse skiljer sig dock mellan företagen. Även företagens verksamhetsart, storlek samt ålder 

varierar mellan företagen. Genom att inte ha ett allt för homogent urval var min förhoppning 

att kunna finna olika anledningar till att den utomstående fått en plats i företagets styrelse.  
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Efter att ha genomfört fallstudier med representanter från de nio familjeföretagen kan jag dra 

slutsaten att det inte finns en ensam anledning till att familjeföretagaren väljer att ta in en 

utomstående ledamot i företagets styrelse. I samband med detta bör tilläggas att det är 

omöjligt att veta om de anledningar till den utomstående som respondenterna presenterade är 

efterrationaliseringar eller om denne ville uppnå flertalet resultat genom den utomstående. 

Respondenternas svar tillsammans med den tidigare forskningen och teorier inom 

bolagsstyrning har lett mig fram till de slutsatser som kunnat dras.   

8.2 SLUTSATSER  

Enligt Collin och Ahlberg (2012) är det mest troliga vid styrelseförändring inom ett 

familjeföretag att familjen håller varandra om ryggen och erbjuder vakanta platser i styrelsen 

till familjemedlemmar. De familjeföretagare som ingår i mitt urval har valt att låta en 

utomstående ta plats i företagets styrelse. Dock har inte den utomstående fått styrelseposten 

på bekostnad av en familjeföretagare. I samtliga familjeföretag har ingen familjeföretagare 

fått frånträda sin post till förmån för den utomstående. I ett antal av de familjeföretag som 

ingått i min studie har familjen varit allt för liten för att ha möjlighet att driva familjeföretaget 

utan den utomstående. Detta på grund av lagstiftarens krav om minst en ledamot och en 

suppleant i aktiebolagets styrelse (Aktiebolagslagen 2005:551, 2012). I andra familjeföretag 

har inte familjemedlemmarna varit intresserade av att driva företaget vidare och av denna 

anledning har den utomstående valts in i företagets styrelse. 

Van Ees, et al., (2008) menar att ett effektivt styrelsearbete kräver att alla ledamöter strävar 

mot samma mål. Av de familjeföretagare som deltagit i mina fallstudier framkommer att de 

inte ansåg att företagets styrelsearbete blev aktivt förrän den utomstående valts in i styrelsen. I 

flertalet familjeföretag har inte heller alla ledamöter varit delaktiga i de beslut som fattats. 

Trots att ledamöterna inte varit delaktiga är juridiskt sätt hela styrelsen ansvariga för de beslut 

som fattas (Aktiebolagslagen 2005:551, 2012). Med hjälp av den utomstående har 

styrelsearbetet i familjeföretagen blivit mer aktivt likväl som att ägarna har fått hjälp med att 

sätta upp långsiktiga mål för företaget som styrelsen arbetar mot. Att den utomstående har 

varit nyckeln för familjeföretagens långsiktighet och uppbyggnad av mål kan bero på att den 

utomstående inte haft de emotionella band till företaget som familjen haft (Dyer, 1989). Den 

utomstående har därför kunnat hjälpa familjeföretagarna med förändringar i företaget som inte 

familjeföretagarna har sett som möjligheter. Förändringar sker ofta i familjeföretag i samband 
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med generationsskiften (Beck, et al., 2011).  I flertalet familjeföretag är det i samband med ett 

generationsskifte som den utomstående har haft möjlighet att förändra.    

Familjeföretagarna som ingår i mitt urval upplever förändring i styrelsearbetet efter att den 

utomstående ledamoten valts in i företagets styrelse. Den utomstående riskerar att inte få 

behålla sin post i företagets styrelse om denna missköter sitt arbete (Bettinelli, 2011). Av 

denna anledning kan den utomstående vara mer motiverad till framgång än vad 

familjemedlemmarna är. Att familjeföretagarna har möjlighet att ställa krav på den 

utomstående har även varit en anledning till att den utomstående valts in i familjeföretagets 

styrelse. Då styrelsesammansättningen förändras omfördelas makten inom företaget (Chua, et 

al., 2009). Familjeföretagarna i mitt urval har valt att ge den utomstående viss makt över 

företaget, dock har företagets ägare möjlighet att avsätta den utomstående vid problem i 

företaget vilket kan ha varit en anledning till att våga välja in den utomstående.  

Block (2011) menar att ett företags expansion har utgångspunkt i företagets styrelse, med rätt 

kompetens i styrelsen kan en expansion bli möjlig. Flertalet familjeföretagare har berättat för 

mig att en anledning till den utomståendes plats i företagets styrelse är för att få hjälp med just 

en expansion. Familjeföretagarna upplever alltså att viss kompetensen i styrelsen saknas och 

att denna kan återfås genom den utomstående.  

I de företag där styrelsearbetet enbart fanns på pappret kan företaget gå miste om 

infallsvinklar som uppkommer då styrelseledamöterna diskuterar (Bettinelli, 2011). Genom 

att familjeföretagarna som ingår i mitt urval valt att låta en utomstående få en plats i 

företagets styrelse vill de arbeta för att  styrelsearbetet skall bli mer aktivt. Den utomståendes 

kunskaper har även varit viktiga att kunna nyttja för familjeföretagarna. Den ökade aktivitet 

som ett aktivt styrelsearbete innebär bidrar till att familjeföretagen som ingått i mitt urval  

kunnat ta del av styrelseledamöternas kunskaper.  

Företagets styrelse förväntas fatta strategiska beslut för företagets räkning, bidra till 

verksamheten genom kontakter liksom kontrollera företagets ledning (Zahra & Pearce, 1989). 

Styrelsen skall även medla mellan företagets ägare då behov av detta uppkommer (Collin, 

2008).  I de familjeföretag som ingått i min studie framkommer att företagets ägare inte haft 

tid eller kunskaper för att uppfylla dessa samtliga uppgifter. I flertalet fall har den 

utomstående fått i uppgift att utföra dessa uppgifter för familjeföretagarnas räkning. De 

uppgifter som familjeföretagarna inte funnit intresse i eller haft tid att utföra har alltså fallit på 

den utomståendes lott och detta har varit en anledning till att den utomstående valts in i 
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företagets styrelse. Rollen som medlare har en utomstående fått tagit i ett fåtal familjeföretag. 

Den utomstående har i dessa fall valts in i företagets styrelse för att just medla mellan 

familjeföretagarna som inte varit överrens om hur företaget på bästa sätt skall skötas.  

Collin och Ahlberg (2012) menar att ett familjeföretags grundare besitter kunskap om 

företaget som ger denne en viktig roll för företaget. I de familjeföretag där företagets grundare 

inte längre finns kvar eller inom en snar framtid kommer att försvinna från företaget, genom 

pension, har familjeföretagarna valt att ta in en utomstående. Den utomstående får i dessa 

familjeföretag i uppgift att ta över familjeföretagarens roll som kunskapsförmedlare. Den 

utomstående skall i dessa företag föra vidare den äldre familjeföretagarens kunskap inom 

företaget för att säkerställa att denna kunskap finns kvar inom företaget.  

Utöver rollen som kunskapsförmedlare inom familjeföretaget har den utomstående även fått 

en roll som kunskapsproducent. Den utomstående har i ett antal av de familjeföretag som 

ingått i min studie fått i uppgift att bidra med ny kunskap till familjeföretaget. Denna nya 

kunskap skall, liksom kunskapen som förmedlas från den äldre generationen, bidra till att 

familjeföretaget får möjlighet att växa.  Organisationer anpassar sig efter omgivningens krav 

(Li & Harrison, 2008) och i de fall där omgivningen kräver viss kunskap kan den utomstående 

vara nyckeln till denna kunskap genom att bli kunskapsproducent.  

Ett familjeföretag karaktäriseras av att företagarna arbetar hårt och har långsiktiga mål för 

företaget (Parada, et al., 2010). Detta har framkommit som tydligast från de familjeföretagare 

som inte anser att de har kunskap nog för att driva familjeföretaget. För att fylla dessa 

kunskapsluckor har den utomstående valts in i företagets styrelse i rollen som 

kunskapsförmedlare eller som kunskapsproducent, beskrivet ovan. Bammens, et al., (2011) 

menar att målet för familjeföretagare ofta är icke-ekonomiska. Under samtliga fallstudier 

utom en framkommer att det viktigaste för företagaren är att familjeföretaget skall kunna gå 

från generation till generation och att företagarna av denna anledning velat få hjälp av en 

utomstående part. I det sista företaget menar ägaren att denne ville få hjälp av den 

utomstående med att ta ut så stor vinst som möjligt ur företaget, under så kort tid som möjligt. 

Ytterligare ett mål för familjeföretagare är att alla inom familjen skall vara delaktiga och 

engagerade i företaget (Hall & Nordqvist, 2008). Familjeföretagarna i mitt urval har samtliga 

velat vara engagerade i företagen, dock har ett antal företagare upplevt att de själva inte har 

tillräckligt stor kunskap för att driva företaget och av denna anledning valt in den 
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utomstående. Även problemet att inte hela familjen har velat engagera sig i företaget har lett 

till den utomståendes plats i företagets styrelse.  

Med utgångspunkt i denna slutsats och de tidigare analyserna som genomförts anser jag mig 

inte kunna finna en ensam förklaring till varför utomstående väljs in i familjeföretagets 

styrelse. Uppsatsens syfte att kunna förklara varför familjeföretagare väljer in utomstående 

ledamot i företagets styrelse kan alltså förklaras med ett antal olika anledningar. Jag har 

genom min studie funnit ett antal olika anledningar till den utomståendes styrelseposition i 

familjeföretaget. Den utomstående blir inom familjeföretaget ett sorts bränsle som företagets 

ägare väljer in i styrelsen. Detta bränsle kan beskrivas som att den utomstående startar och 

underhåller styrelsearbetet i familjeföretaget. I ett antal familjeföretag har tidigare inte 

styrelsearbete genomförts, av denna anledning startar den utomstående styrelsearbetet. I de 

företag där styrelsearbetet tidigare genomförts är det fortlevnaden, underhållningen av 

styrelsearbetet som familjeföretagarna vill nå genom att välja in den utomstående. Den 

utomstående kan även väljas in i familjeföretagets styrelse som en sorts kuliss för att lugna 

omvärlden. Denna kuliss kan finnas mot både företagets anställda likväl som dess kunder 

samt andra intressenter på marknaden.   

8.2.1 SAMMANFATTANDE MODELL - SLUTSATS 

Efter att ha genomfört denna studie kan inte slutsatser dras som är giltiga för hela 

populationen, utan enbart för de nio familjeföretag som ingått i denna studie. Detta gör att 

denna studie kan ses som en förstudie inför en mer omfattande studie som undersöker 

anledningar till införandet av utomstående i familjeföretagets styrelse. Studien visar att det 

inte finns en ensam anledning till varför den utomstående valts in i familjeföretagets styrelse. 

Figuren som presenterades i uppsatsens tredje kapitel med möjliga anledningar till den 

utomståendes styrelseposition har här reviderats med de anledningar jag funnit för att välja in 

en utomstående ledamot i familjeföretagets styrelse.  
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Figur 20; Anledningar till att familjeföretagare väljer in utomstående i företagets styrelse. 

Syftet med denna uppsats var att förklara varför familjeföretagare väljer in en utomstående 

ledamot i företagets styrelse. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den utomstående 

väljs in då förutsättningarna i företaget kräver detta, familjeföretagarna vill även få större 

legitimitet på marknaden likväl som att de vill kunna nyttja den utomståendes kompetens. Till 

sist har familjeföretagarna möjlighet att ställa krav på den utomstående då denne valts in i 

företagets styrelse likväl som att den utomstående kan förmedla kunskaper mellan ägare och 

generationer av familjeföretagare.  

8.3 IMPLIKATIONER  

Denna undersökning har syftat till att förstå varför familjeföretagare väljer in en utomstående 

ledamot i företagets styrelse. Ingen tidigare forskare, vad jag har funnit, har undersökt vad 

anledningen till denna förändring i styrelsesammansättning för familjeföretagaren beror på. 

Genom undersökningen som har genomförts har jag bidragit med kunskaper om varför 

utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse.  

Förutsättningar  
i företaget 

Antalet 
engagerade 

familje-
medlemmar 

Generations-
glapp 

Tidsbrist 

Möjlighet att 
ställa krav 

Externa förväntningar  
och krav 

Legitimitets 
behov 

Den utomståendes 
kompetens 

Aktivt  
styrelsearbete 

Steward-känsla 

Medlings-behov 

Behov av 
resurser 

Kunskaps-
förmedlare 



    

103 

   

8.3.1 PRAKTISKA IMPLIKATIONER  

Den studie som har genomförts kan vara till nytta för de familjeföretagare vars styrelse består 

av enbart familjemedlemmar. Genom denna studie kan dessa familjeföretagare få en bild av 

varför andra företagare valt att låta en utomstående få plats i företagets styrelse. 

Familjeföretagare kan känna igen sig i de problem som respondentera beskriver under de 

fallstudier som genomförts. Genom att identifiera liknande problem som de familjeföretagare 

som ingått i min studie har identifierat med styrelsearbetet, kan framtida företagare få 

inspiration till förändring. Familjeföretagarna kan även delvis få ta del av de resultat som följt 

efter att den utomstående ledamoten valts in i familjeföretagets styrelse. Dessa resultat kan 

vara till hjälp vid valet av en utomstående även i andra familjeföretag. Då min studie inte har 

varit inriktad på resultaten som följer av en utomstående ledamot i familjeföretagets styrelse 

kan familjeföretagare enbart delvis ta del av dessa resultat.  

Den utomstående kan även ta del av denna studie för att finna anledningar till varför 

utomstående väljs in i familjeföretags styrelser. Dessa anledningar kan vara nyttiga för 

utomstående att känna till då de vill finna nya styrelseuppdrag. Genom att ha möjlighet att 

sätta sig in i familjeföretagares situation kan även den utomstående få enklare att förstå varför 

och i vilka situationer, utomstående väljs in i familjeföretagets styrelse. Kunskapen om 

utomstående i familjeföretagets styrelse kan möjligtvis leda till fler styrelseuppdrag för den 

utomstående då denne identifierar problem som föranleder utomstående och själv har 

möjlighet att presentera sig som nyckeln för att lösa dessa problem.  

8.3.2 TEORETISKA IMPLIKATIONER  

Efter att ha genomfört fallstudier med familjeföretagare i nio företag har jag funnit två 

anledningar till den utomståendes styrelseposition som inte kan förklaras av de hypoteser jag 

inducerat (Bryman & Bell, 2010). Dessa anledningar är mitt bidrag till den teoretiska 

forskningen enligt Bryman och Bell (2010). Att familjeföretagaren vill få möjlighet att ställa 

krav på den utomstående och av denna anledning väljer in den utomstående i företagets 

styrelse är den första inducerade hypotesen som är ett resultat av denna studie. 

Familjeföretagare är ofta mer engagerade i företagets verksamhet än vad företagare som 

verkar i företag med andra företagsformer är (Chua, et al., 1999). Möjligheten för 

familjeföretagaren att få ställa krav på den utomstående kan vara anledningen till att den 

utomstående väljs in i företagets styrelse. Den andra hypotesen gör gällande att den 

utomstående blir en förmedlare av kunskap som sedan tidigare funnits i företaget. Den 
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utomstående förmedar denna kunskap mellan företagets ägare eller mellan generationer av 

familjeföretagare.  Enligt Donnelley (1988) är trivsel och fortlevnad för familjeföretaget 

prioriterat av familjeföretagare framför expansion och ekonomiska resultat. Att ha möjlighet 

att ta del av kunskaper inom familjeföretaget kan göra att fortlevnaden för företaget säkras. 

Denna långsiktighet gör även att personalen i familjeföretaget ofta är lojal och trofast mot 

företaget (Donnelley, 1988).  

8.3.3 METODOLOGISKA IMPLIKATIONER  

För att genomföra denna studie har fallstudier med familjeföretagare som har valt att låta en 

utomstående person ta plats i familjeföretagets styrelse genomförts. Genom att lägga stor vikt 

vid min operationalisering har jag utvecklat en undersökningsmetod som kan användas av 

framtida forskare (Bryman & Bell, 2010). Den förståelse som har genererats och förmedlats i 

denna uppsats för familjeföretagarens anledning till den utomstående ledamoten kan användas 

av de forskare som vill utveckla studien. Den intervjuguide (se appendix 2) som formulerats 

genom operationaliseringen i uppsatsens fjärde kapitel kan användas av en framtida forskare 

för att genomföra en fortsättning av denna studie.  

Då de resultat som har genererats i denna uppsats bygger på fallstudier med familjeföretagare 

så kan en framtida forskares resultat dock bli skilt från mitt (Trost, 2010). Denna skillnad 

består inte enbart i fallstudierna utan även de situationer som familjeföretagen har befunnit sig 

i, har påverkat resultatet. Den forskaren som vill fortsätta denna undersökning måste alltså ta 

hänsyn till individens uppfattning likväl som till situationen som företaget befunnit sig i 

(Kvale, 1996).  

8.4 FORTSATT FORSKNING  

Under arbetet med denna uppsats har ett antal utvecklingar av studien, som på ett djupare sätt 

skulle kunna förklara varför familjeföretagare väljer att ta in utomstående ledamöter i 

företagets styrelse, utvecklats. Även anledningar till den utomståendes styrelseposition som 

jag inte från början har utgått från ingår i dessa förslag till framtida forskning. I detta 

delkapitel presenteras dessa förslag med förhoppning om att en framtida forskare skall vilja ta 

vidare dessa och finna fler svar på frågeställningen varför familjeföretagare väljer att ta in 

utomstående ledamöter i företagets styrelse.  

Då denna studie enbart har bestått av nio familjeföretag är mitt första förslag till vidare 

forskning att ett flertal familjeföretag deltar i en fortsatt studie (Dekker, et al., 2012). 
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Möjligtvis hade ett antal av de hypoteser som nu inte belysts kunnat belysas genom fler 

respondenter. Detta eftersom fler respondenter kan beskriva skilda verkligheter och därför 

skilda anledningar till varför den utomstående valts in i familjeföretagets styrelse. 

Genom de fallstudier som har genomförts har det inte framkommit från respondenterna att en 

utomstående valts in i företagets styrelse för att förbreda inför en försäljning (Stewart & Hitt, 

2012). Om urvalet även hade bestått av före detta familjeföretagare så hade möjligtvis denna 

hypotes kunnat belysas. Även andra faktorer till att den utomstående valdes in i företagets 

styrelse som kan vara förknippat med en senare försäljning (Björnberg & Nicholson, 2012), 

kan genom denna utveckling av forskningen framkomma. Mindre än en tredjedel av samtliga 

familjeföretag övergår från den första till den andra generationen familjeföretagare (Handler, 

1994), av denna anledning bör många före detta familjeföretagare finnas som underlag för en 

sådan studie.  

En av de hypoteser som tidigare härletts gör gällande att familjeföretagare väljer in en 

utomstående i företagets styrelse för att klara ett generationsglapp (Björnberg & Nicholson, 

2012). Av de respondenter som ingått i mitt urval så framkommer att ett flertal av 

familjeföretagen just valt in den utomstående för att överbygga generationsglappet. Om dessa 

familjeföretag undersöks efter att generationsglappet har överbyggts så kan det framgå om 

styrelsen sedan övergår till att bestå av enbart familjeföretagare . Denna undersökning kan 

visa om den utomstående enbart väljs in under den tiden då familjeföretagarna upplever 

problem i företaget eller om en utomstående har en permanent position i familjeföretagets 

styrelse. Det vill säga om den verkliga anledningen  till den utomstående var att överbygga ett 

generationsglapp eller att även hjälpa familjeföretagarna med exempelvis ett aktivt 

styrelsearbete.  

Familjeföretagen som har ingått i mitt urval har skilt sig åt i både storlek, resultat och antalet 

anställda. En undersökning bestående av fler familjeföretag kan visa om företagens storlek har 

varit en påverkande faktor till att den utomstående valts in i företagets styrelse. Jag tänker mig 

exempelvis att i aktiebolag med fler än 25 anställda så kan företagets personal ha rätt till två 

arbetstagarrepresentanter (ledamöter) i företagets styrelse (Aktiebolagslagen 2005:551, 2012). 

I de fall där det finns arbetstagarrepresentanter i familjeföretagets styrelse kan steget till en 

utomstående inte vara så långt. Då arbetstagarna kräver att få ha arbetstagarrepresentant i 

företagets styrelse tvingas familjeföretagarna att ha ett aktivt styrelsearbete då företagets 

anställda troligtvis inte accepterar att inneha styrelsepositioner i en styrelse som inte bedriver 
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styrelsemöten. I min studie är det enbart ett familjeföretag som även har 

arbetstagarrepresentanter i företagets styrelse, ett flertal familjeföretag har dock mer än 25 

anställda och skulle av denna anledning enligt lagstiftaren vara tvingade till arbetstagare i 

styrelsen om krav på detta uppkommer. En studie med fler familjeföretag och framförallt 

större i detta fall skulle kunna visa på om arbetstagarrepresentanter i familjeföretagets styrelse 

kan påverka företagaren till att välja in utomstående ledamöter, eller ej.  

I denna studie deltar enbart familjeföretagare vars företag är etablerat i Kronobergs och 

Kalmar län. För att undersöka eventuella skillnader mellan dessa två län och resterande 

Sverige skulle en riksomfattande undersökning vara intressant. Företagskulturen är starkt 

etablerad i Småland med Gnosjö som huvudort (Wigren, 2003) och en jämförelse med 

familjeföretag i hela Sverige skulle kunna visa på om denna starka tradition har haft påverkan 

på mitt resultat. Enligt Wigren (2003) är traditionen av företagande kring Gnosjö bestående av 

främst självanställning. Genom att själv ta ansvar för sin anställning kan de företag som ingått 

i mitt urval och är etablerade i denna region vara mer benägna att själv ta ansvar för sitt 

företag i jämförelse med företagare i andra delar av landet. Denna tradition kan alltså ha 

påverkat mitt resultat och skulle av denna anledning vara intressant att undersöka i en 

framtida studie.  

En idé jag hade i början av denna uppsats författande var att intervjua banktjänstemän samt 

revisorer som arbetar med familjeföretag. Min tanke var att få en bild av dessa yrkeskårers 

inställning till styrelsearbete i familjeföretag. Enligt (Mizruchi, 1996) (Stewart & Hitt, 2012) 

Även om de intervjuer jag genomfört för denna uppsats inte kan påvisa att banktjänstemannen 

eller revisorn har påverkat den utomståendes plats i styrelsen, så kan dessa yrkesgrupper ge en 

annan dimension på utomstående intressenters krav. Revisorn och banktjänstemannen kan 

möjligtvis ha påverkat familjeföretagarna undermedvetet till styrelseförändringen vilket en 

intervju med dessa personer skulle kunna visa på. Även de indikationer jag fått under 

intervjuerna gällande att det är enklare att få ett banklån om en utomstående med 

styrelseerfarenhet finns med i företagets styrelse, skulle kunna belysas genom denna 

undersökning.  

Jag begränsades mycket i min undersökning av problematiken att finna familjeföretag (Collin 

& Ahlberg, 2012). En studie som jag hade velat genomföra, men som en annan forskare 

förhoppningsvis kan genomföra, är att jämföra familjeföretagare som valt in en utomstående 

ledamot, med de som inte gjort detta. Min tanke är att finna anledningar till att 
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familjeföretagare väljer att ta in utomstående ledamöter, för att sedan kunna jämföra dessa 

med de familjeföretagare som har en styrelse som enbart består av familjen. Vad som hade 

varit intressant i denna studie skulle vara att undersöka bland annat om styrelsen som består 

av enbart familjemedlemmar genomför regelbundna styrelsemöten eller inte. De indikationer 

jag fått under min undersökning är att de flesta familjeföretag har ett strukturerat 

styrelsearbete först efter att den utomstående valts in. Detta kan bero på att en större styrelse, 

vilket ofta styrelsen blir efter att den utomstående valts in, blir aktivare (Yildirim-Öktem & 

Üsdiken, 2010). Om studien skulle visa även detta blir en intressant fortsättning att studera 

företagen med familjestyrelser efter ytterligare ett antal år för att se hur styrelsearbetet har 

blivit mer aktivt utan en utomstående eller om styrelsen fortfarande arbetar på samma sätt.  

Möjligheten att genomföra uppföljande intervjuer efter ett antal år skulle även vara intressant 

för de familjeföretag som nu har ingått i min undersökning. I familjeföretag brukar många 

frågor avhandlas efter hand, utanför styrelsen (Bettinelli, 2011), en uppföljande undersökning 

skulle kunna bekräfta eller dementera denna bild. Genom att återkomma efter ett antal år och 

intervjua företagets ägare åter igen så skulle den utomståendes roll kunna undersökas sedan 

denne valdes in i styrelsen. Jag tänker mig att forskaren på så sätt skulle kunna få en bild av 

om den utomståendes roll i styrelsen verkligen fyllde det syfte som företagets ägare hade 

hoppats på, eller om familjeföretagaren själv har påverkat företaget. I och med att 

familjeföretagaren ville ha ett aktivt styrelsearbete så kanske denne har varit anledningen till 

förändringen mer än vad den utomstående var. Även om det faktum att stämningen mellan 

familjemedlemmar i många familjeföretag är spänd (Bettinelli, 2011), skulle kunna 

undersökas efter att den utomstående valts in i familjeföretagets styrelse.  

Enligt Bammens, et al., (2011) kan målen för många familjeföretag förändras i samband med 

en styrelseförändring. Genom en studie över familjeföretagarnas mål för företagen före och 

efter en utomstående så skulle Bammens, et al., (2011) forskning kunna bekräftas eller 

förändras.  

Enligt Donaldson och Davis (1991) blir företagets agent, vilket i detta fall är den 

utomstående, belönad då företaget uppvisar goda ekonomiska resultat. Agenten kan av denna 

anledning handla för den egna framgångens skull snarare än företagets (Knapp, et al., 2011). 

Jag har inriktat denna studie på att förklara varför familjeföretagare väljer in utomstående i 

företagets styrelse. En utveckling med hänsyn till ovanstående resultat från tidigare forskning 

skulle vara att undersöka hur resultatet förändrats för de familjeföretag som nu har en 
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utomstående ledamot i företagets styrelse. Enligt den tidigare forskningen så bör den 

utomstående ha bidragit till ett förbättrat resultat för företaget för att på så sätt själv bli 

belönad. Om detta är fallet eller ej skulle vara intressant att undersöka vid ett framtida tillfälle.  

Med hänsyn till det samarbete jag haft med Styrelseakademien Sydost under författandet av 

denna uppsats skulle jag vilja föreslå att en framtida forskning behandlar 

intresseorganisationens effekt. Min uppfattning efter fallstudierna är att flertalet 

familjeföretagare anser att de med hjälp av den utbildning de fått genom Styrelseakademien 

har utvecklat företagets styrelsearbete. En intressant utveckling av min undersökning skulle 

därför vara att se om det finns tendenser att Styrelseakademiens utbildningar stimulerar fler 

familjeföretagare att välja in utomstående ledamöter i företagets styrelse. Alternativt om det 

enbart är de företagare som redan anser att styrelsearbetet i företag är betydelsefullt som drar 

sig till föreningen.   
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APPENDIX 1; INBJUDAN TILL INTERVJU 

Externa ledamöter i styrelsen – en undersökning/uppsats 

Under snart två år har jag/vi samverkat med Louise Torstensson eftersom hon bl a har varit 

projektledare för projektet StyrelseTrainee på Linnéuniversitetet här i Växjö. 

 

Hon är en mycket öppen och kompetent person och hon brinner för att veta mer om styrelsers 

arbete. Hon sitter således kvar i ett stort bolags styrelse trots att hennes StyrelseTrainee-

projekt har gått ut. 

 

Så jag vädjar till dig att dels läsa igenom Louise:s bifogade brev – och –  tacka ja till hennes 

önskemål – så då bidrar du till att utveckla allas kunskaper i ärendet. 

  

Nils-Erik Persson 
Verksamhetsledare  

StyrelseAkademien Sydost 

 

Bilaga till ovanstående mail:  

Växjö den 13 februari 2013 

 

Med anledning av ditt ägande i företaget XXX – förfrågan om en kortare intervju. 

 

Just nu genomför jag en undersökning gällande varför familjeföretagare tar in utomstående 

ledamöter i företagets styrelse. Eftersom Ni har genomgått denna förändring, skulle jag vilja 

ta del av dina/era erfarenheter samt vad denna förändring har inneburit för ditt/ert företag.  

Jag följer forskningsetiska principer vari bland annat full anonymitet av allt som sägs under 

intervjuerna ingår.  

Genom min undersökning kan vi få en bild av varför familjeföretagare har valt att ta in 

utomstående i företagets styrelse samt vilka resultat detta har gett för företagen och dess 
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ägare. En liknande undersökning har inte tidigare gjorts i Sverige varför resultaten av denna är 

mycket intressanta.  

Detta brev syftar till att ta reda på om Ni är intresserade av att under cirka en timme delta i en 

intervju för denna undersökning. Min förhoppning är att Ni vill ta er den tiden, då ditt/ert 

företag är ett av relativt få företag i sydöstra Sverige som har genomgått denna förändring 

under de senaste åren. 

Studien kommer att presenteras som en magisteruppsats för Civilekonomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Handledare för uppsatsen är professor Sven-Olof Collin och Jenny 

Ahlberg, doktorand i familjeföretagande.  

 

Under vecka 8 kommer jag att kontakta Er för en intresseanmälan för deltagande i denna 

undersökning. Har du frågor eller funderingar om uppsatsen eller undersökningen fram till 

dess finns kontaktuppgifter i slutet av detta brev.  

Vid intresse delar jag mer än gärna med mig av den färdiga uppsatsen som tack för ditt 

deltagande. Resultaten kan förhoppningsvis intressera dig/er!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Louise Torstensson     

Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet Växjö  

Kontaktuppgifter: 

[Mailadress] [Mobiltelefonnummer]   

 

Kontaktuppgifter till handledare vid Linnéuniversitetet: 

Sven-Olof Collin,  Jenny Ahlberg,  

Professor Doktorand i Familjeföretagande 

[Telefonnummer]   [Telefonnummer] 

[Mailadress]    [Mailadress]   

mailto:[Mailadress]
mailto:Jenny.Ahlberg@lnu.se
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APPENDIX 2; INTERVJUFRÅGOR  

Jag vill börja med att tacka för att ni ville ta er tid att träffa mig för denna intervju. Som jag 

berättade då vi bokade in denna intervju skriver jag min masteruppsats om styrelsearbete i 

familjeföretag och då specifikt utomstående (från familjen) ledamöter i företagets styrelse. 

Eftersom det inte sedan tidigare finns mycket forskning inom detta område är det er 

erfarenhet och era tankar jag är ute efter. Därför vill jag be er att svara utefter era egna 

erfarenheter.  

Jag kommer, som jag redan garanterat er, givetvis att hantera de svar ni ger mig under 

intervjun konfidentiellt. Eftersom jag är själv så vill jag fråga er om det är okej att jag bandar 

denna intervju. Det kommer att underlätta för mig då jag skall analysera de svar jag fått. Jag 

tycker att det är viktigt att era fullständiga svar fångas. När jag har analyserat vad ni har svarat 

på de frågor jag ställer kommer jag att radera samtliga ljudfiler.  

Vill ni ställa någon inledande fråga? 

Del 1; Familjeföretag  

Till att börja med skulle jag vilja få en bättre bild av ert företag och vilken uppfattning ni har 

av detta. Därför följer här ett antal grundläggande frågor som kommer att ge mig en bild av 

ert företag och dess historia.   

Företagets historia 

 Vill du berätta om ditt företags historia kort? 

Möjliga följdfrågor;  

o Vem grundade företaget?  

o Vilka familjemedlemmar har varit engagerade i företaget?  

o Hur länge har ni drivit företag inom familjen?  

Definition av familjeföretag  

 Skulle du vilja säga att ert företag är ett familjeföretag?  

Möjliga följdfrågor;  

o Varför anser du att företaget är ett familjeföretag? Varför anser du det inte?  
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 Hur många ägare är ni till företaget och hur stor del av företaget äger du?   

Möjliga följdfrågor;  

o Är grundaren fortfarande aktiv i företagets verksamhet?  

o Äger du företaget tillsammans med dina föräldrar? Syskon? Kusiner? Osv?  

o Hur ser företagets ägarstruktur ut?(Om inte detta redan har besvarats genom 

den ursprungliga frågan)  

o Spelar det någon roll för dig vem som äger företaget eller hur ägarstrukturen 

ser ut?  

Familjeföretagarens roll  

 Vad är din roll i styrningen av företaget?  

Möjliga följdfrågor;  

o Är du verkställande direktör i företaget? Om ja – aktiv i styrelsearbetet också?  

o Enbart ägare och styrelseledamot 

o Arbetar aktivt i företaget.  

o Hoppar in där det behövs resurser i företaget.  

 

 Sedan hur lång tid tillbaka är du engagerad i företagets verksamhet?  

Möjliga följdfrågor; 

o Vem har tidigare innehaft ledande roller inom företaget?  

o Har ni genomfört ett generationsskifte? När gjordes detta?  

o Hur många generationsskiften har ni gjort inom företaget?  

Del 2; Styrelsearbete 

Anledningen till att jag genomför denna intervju är ju som sagt för att få en bild av hur ert 

styrelsearbete ser ut och hur det kommer sig att ni har valt att ta in en utomstående ledamot i 

ert företags styrelse. Därför följer nu ett antal frågor som berör ert företags styrelsearbete.  
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Det tidigare styrelsearbetet 

 Hur såg styrelsearbetet ut i ert företag innan ni valde att låta en utomstående person få 

en plats i styrelsen?  

Möjliga följdfrågor;  

o Hur ofta hade ni möten? 

o Vem fattade beslut under dessa möten? Gjordes detta gemensamt av samtliga 

ledamöter eller var det en ensam person som bestämde?  

o Hade ni dagordningar under mötena tidigare, följdes dessa i sådana fall mer 

eller mindre än vad de gör nu?  

o Upplevde du att ni hade ett aktivt styrelsearbete?  

Problem med styrelsearbetet  

 Upplevde ni någonsin problem inom styrelsen med det arbete som åläggs styrelsen?  

Möjliga följdfrågor;  

o Kunde alla inom styrelsen göra sin röst hörd?  

o Fattades beslut i styrelserummet eller gjordes detta utanför?  

o Hade ni regelbundna styrelsemöten?  

o Upplevde du att ni hade lätt att komma överrens?  

 

 Upplevde ni (innan en utomstående togs in i företagets styrelse) att styrelsearbetet 

fyllde ett syfte, eller hade ni styrelsemöten för att ni var tvungna?  

Möjliga följdfrågor;  

o Var det någon specifik uppgift som gavs till den utomstående? Exempelvis att 

göra dagordning och kalla till styrelsemöten, hålla kontakt med VD osv.  

Idé att ta in utomstående  

 Hur väcktes idén om att ta in en utomstående i ert företags styrelse?  

Möjliga följdfrågor;  

o Var det en person inom familjen som lyfte frågan?  
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o Fick ni inspiration från en utomstående part för att genomföra förändringen?  

o Upplevde ni att ni hade tid för samtliga uppgifter som ni förväntades utföra?  

o Ville ni ha fler och mer aktiva styrelsemöten?(Om detta kan vara ett resultat av 

att ta in utomstående.)  

Val av utomstående   

 Hur valde ni vem ni skulle erbjuda en plats i er styrelse?  

Möjliga följdfrågor;  

o Fick ni tips om att denne person hade goda kunskaper inom den bransch ni 

verkar inom?  

o Hade den utomstående kontakter som ni tror kunde gynna företaget?  

o Ställdes krav från en utomstående part för att denne person skulle ges en plats i 

er styrelse? (Exempelvis banken)   

 

 Hur kom ni i kontakt med den personen som ni sedan erbjöd en plats i ert företags 

styrelse?  

Möjliga följdfrågor;  

o Var det genom privata kontakter?  

o Kom ni i kontakt med den utomstående genom en förmedlad kontakt från 

exempelvis er bank? 

o Genom en intresseorganisation? T.ex. Styrelseakademien  

Krav på den utomstående   

 Vilka krav ställde ni på en person som skulle erbjudas en plats i er styrelse?  

Möjliga följdfrågor;  

o Skulle den utomstående inneha en specifik egenskap? 

o Var det någon specifik kompetens ni eftersökte?  

o Ville ni knyta band med en viktig partner och tog ni därför in en person från 

detta företag i styrelsen?  

o Var målet med den utomstående i ert företags styrelse att kunna förbreda för en 

försäljning av detta?  
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Resultat av en utomstående   

 Vad var det primära resultatet ni ville uppnå genom denna förändring? (Ingående 

svar!) 

 Hur resonerade ni när ni valde att ta in en utomstående i ert företags styrelse?  

Möjliga följdfrågor;  

o Tog ni in en utomstående för att antalet engagerade familjemedlemmar var för lågt?  

o Tog ni in en utomstående för att klara ett generationsglapp? 

o Tog ni in en utomstående på grund av tidsbrist?  

o Tog ni in en utomstående för att öka företagets legitimitet?   

o Tog ni in en utomstående efter krav från en utomstående part?  

o Tog ni in en utomstående för att skapa ett aktivt styrelsearbete? 

o Tog ni in en utomstående på grund av familjens stewardkänsla? (Förklara begreppet!)  

o Tog ni in en utomstående för att medla mellan familjeföretagarna?  

o Tog ni in en utomstående för att förbreda en försäljning av företaget?  

o Tog ni in en utomstående för att få tillgång till den utomståendes resurser?   

o Tog ni in en utomstående för att stärka banden med en viktig partner?   

Del 3; Utomstående i familjeföretagets styrelse  

I den sista delen av mina intervjuer skulle jag vilja gå in på hur ni i familjen har uppfattat 

denna förändring då en utomstående person har valts in i företagets styrelse.  

Förändringar i styrelsearbetet  

 Sedan ni valde att låta en utomstående få en plats i ert företags styrelse, har denne 

drivit några speciella frågor för företagets räkning?  

Möjliga följdfrågor;  

o Har den utomstående förändrat vilket arbetssätt ni använder er av?  

Företagets påverkan  

 Hur upplever du att företaget har påverkats av att en utomstående har fått en 

styrelseposition? (Företaget i helhet, styrelsen, bolagsstämman osv.)  

 Hur tror du att resten av din familj uppfattar denna förändring?  



    

123 

   

Möjliga följdfrågor;  

o Är samtliga familjemedlemmar nöjda med denna förändring?  

o Upplever vissa familjemedlemmar att de har för lite makt över företaget nu?  

Omställning vid utomstående   

 Vad var den största omställningen för er då ni valde att ta in en utomstående i ert 

företags styrelse?  

Möjliga följdfrågor;  

o Har styrelsemötena börjat hållas mer regelbundet?  

o Har era dagordningar och de protokoll ni skriver under styrelsemötena 

förändrats?  

Förändring genom den utomstående  

 Om du ser tillbaka på denna förändring, hur har den påverkat ert företag? 

Möjliga följdfrågor;   

o Har företagets resultat förändrats?  

o Upplever du att ni inom familjen har bättre eller sämre kommunikation nu? 

o Har ni mer regelbundna och strukturerade styrelsemöten nu jämfört med 

tidigare?  

Eventuella tillägg  

 Är det någon ni skulle vilja tillägga? 

 

[Tacka respondenterna för att de har tagit sig tid att delta i min undersökning!]  
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APPENDIX 3; EMPIRISKT RESULTAT 

FÖRETAG A  

Familjeföretag A drivs av den tredje generationen familjeföretagare. Den andra generationen 

engagerade sig tidigt i företaget och har därför även låtit den tredje generationen göra detta. 

Företaget ägs av fler än 30 personer varav ett antal även arbetar i företaget likväl som sitter i 

företagets styrelse. Den främsta anledningen till att företaget har så pass många ägare är att i 

samband med de tidigare arvsskatterna valde familjeföretagarna att låta samtliga inom 

familjen ärva delar då både de inom den första samt den andra generationen familjeföretagare 

gick bort. En av familjeföretagarna jag intervjuar tycks vara mycket bekymrad över detta. 

Företagaren berättar att det kan vara svårt att driva ett företag med så många viljor. Dessutom 

är de i den fjärde generationen ägare till företaget, men de bor utspritt över hela världen och är 

i dagsläget inte intresserade av att ta över företaget. Företaget har dessutom blivit något 

splittrat då skilsmässor har lett till ägande utanför familjen. Ägarförbehåll finns inom 

företaget som gör att aktierna inte kan säljas till andra än familjen vilket enligt 

familjeföretagaren förhoppningsvis kan leda till att företagets ägarstruktur kan hållas lite mer 

samlat. Vad som verkar bekymra familjeföretagaren jag intervjuar mest är att de i den fjärde 

generationen som äger företaget inte närvarar på företagets årsstämma under sommaren. Den 

fjärde generationen kommer hellre till en släktfest företaget håller i samband med jul.   

I företagets styrelse finns en utomstående ordförande och en person som arbetar i företaget 

men som inte tillhör släkten. Totalt är tre av familjeföretagarna ordinarie ledamöter i 

företagets styrelse.  

En av de familjeföretagare jag intervjuar menar att företaget till en början enbart bestod av 

släkten. Ju mer företaget har expanderat desto fler personer utanför familjen har anställts i 

verksamheten. Hela den tredje generationen familjeföretagare har varit engagerade i företaget 

sedan de var små. De har arbetat extra i verksamheten och varit med sina föräldrar på 

företaget. Detta har lett till att de från den tredje generationen som arbetar i företaget inte har 

erfarenhet från någon annan verksamhet än företagets.   

FÖRETAG B 

Företag B ägs av färre än 5 personer och drivs av den andra generationens familjeföretagare. 

Familjeföretagarna började tidigt arbeta i företaget. Föst extra men efter avslutad utbildning 

på heltid. Till en början arbetade familjeföretagarna ”på golvet” men i samband med 
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generationsskifte bytte de roller till roller av mer ledande karaktär. En av familjeföretagarna 

valde dock att fortsätta sin karriär i företaget och valde först för ett par år sedan att ta en 

ledande roll inom företaget. Styrelsen består av samtliga familjeföretagare samt en extern 

ordförande.  

En av familjeföretagarna jag intervjuar menar att det faktum att företagarna väljer att 

återinvestera den vinst företaget gör istället för att dela ut denna tyder på att företaget är ett 

familjeföretag. Vidare menar familjeföretagaren att familjeföretagarna tillsammans valt att 

inte prioritera utdelningar utan de vill snarare att företaget skall växa samt utvecklas än mer.  

FÖRETAG C 

Företag C har en ensam ägare som är den tredje generationen familjeföretagare. 

Familjeföretagaren arbetar i företaget, detta har företagaren gjort sedan barnsben likväl som 

att företagaren innehaft en ledamotsroll i dess styrelse under en mycket lång tid. I styrelsen 

finns även färre än 5 personer från den tredje generationen av familjeföretagare, målet är 

enligt familjeföretagaren att den fjärde generationen ska vilja ta över företagets verksamhet då 

den tredje anser att de är mogna för detta. Detta är enligt familjeföretagaren ett tydligt tecken 

på att företaget drivs som ett familjeföretag. Målet är att företaget skall fortsätta drivas av 

familjemedlemmar.  

Förutom familjeföretagaren och dennes barn finns även två utomstående, varav den ena är 

ordförande i företagets styrelse.  

FÖRETAG D 

Företag D drivs idag av den andra generationen familjeföretagare. Färre än 5 ägare finns till 

företaget varav samtliga är aktiva i den dagliga verksamheten av företaget likväl som i 

styrelsearbetet. Även den tredje generationen familjeföretagare är aktiva i företaget, dock utan 

ägarandel. Både den andra likväl som den tredje generationen av familjeföretagare har arbetat 

i företaget sedan unga år. Detta särskiljer ett familjeföretag menar en av familjeföretagarna 

jag intervjuar, i familjeföretaget är inte kompetens lika viktigt som vilja att driva och utveckla 

företaget.  

Styrelsen består av två utomstående, den ena innehar ordföranderollen. Den utomstående som 

inte innehar ordföranderollen har tidigare arbetat i ett företag som familjeföretaget har köpt 

upp. 
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En av familjeföretagarna jag intervjuar menar att företaget lägger stor vikt vid att det är ett 

familjeföretag. Samtliga anställda vet om detta och arbetar utefter denna vetskap. 

Familjeföretagaren vill även mena att det faktum att det är ett familjeföretag är positivt för 

företagets kunder då detta inger förtroende och långsiktiga relationer med kunder.  

FÖRETAG E 

Det femte företaget, företag E, består av den andra generationen familjeföretagare. Företaget 

ägs av färre än 5 familjeföretagare. Ingen av familjeföretagarna är aktiva i företagets dagliga 

verksamhet utan de är enbart med i styrelsen. Den ena familjeföretagaren innehar posten som 

ordförande. Styrelsen består utöver familjeföretagarna av fem utomstående ledamöter. I 

styrelsen finns även två arbetstagarrepresentanter. Företagets ena ägare berättar att även 

företagets VD samt ekonomichef brukar närvara på styrelsemötena vilket gör styrelsen till en 

relativt stor samling personer.   

Företaget ägs av färre än 5 familjeföretagare men enbart en av dessa är aktiv i företagets 

verksamhet. De övriga ägarna bor på annan ort än den företaget verkar på, dessa ägare är 

kallade till styrelsemöten och bolagsstämma som suppleanter men deltar inte. Uppdelningen 

mellan företagets ägare är att majoritetsägaren sköter företagets verksamhet medan de övriga 

ägarna är passiva. Detta gör att intervjun med en av minoritetsägarna inte gav mig information 

som jag skulle kunna använda i uppsatsen. Trots ägarskapet är det majoritetsägaren som fattar 

samtliga beslut, utan inverkan från minoritetsägarna. Minoritetsägarna får årlig utdelning från 

företaget och detta är vad de nöjer sig med.  

FÖRETAG F 

Företag F ägs av färre än 5 familjeföretagare som tillhör den första generationen 

familjeföretag. Samtliga ägare är även aktiva i företagets dagliga verksamhet inom ledande 

positioner. I verksamheten arbetar även en person från den andra generationen.  

Den ena familjeföretagaren jag intervjuar upplever jag som mycket oroad och bekymrad 

gällande hur ett eventuellt generationsskifte i företaget skall gå till. Den andra generationen 

består av färre än fem personer. I dagsläget är det enbart en av dessa personer som arbetar i 

företaget, och har tagit så stort intresse i företaget att denne även sitter i företagets styrelse. De 

andra ur den andra generationen är enbart intresserade av en eventuell utdelning från 

företaget. Vad familjeföretagaren tycks vara bekymrad över är främst att det blir orättvist 

mellan de i den andra generationen om enbart en person arbetar i företaget, och då också 
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bidrar till att de andra får utdelning från företaget. Funderingar som familjeföretagaren lyfter 

är att eventuellt köpa ut de som inte är intresserade av företagets verksamhet och låta den som 

arbetar i företaget ta över då detta blir aktuellt.  

Företagets styrelse består av företagets ägare, en familjeföretagare från den andra 

generationen som arbetar i företaget samt en utomstående ordförande.  

FÖRETAG G 

Familjeföretag G ägs av en person i den andra generationen familjeföretagare. Denne 

familjeföretagare arbetar i företagets dagliga verksamhet likväl som att företagaren innehar en 

post i familjeföretagets styrelse. Vid generationsskiftet mellan den första och andra 

generationen var det färre än 5 ägare till företaget. På grund av osämja inom familjen valde 

den familjeföretagaren jag intervjuar att själv ta över företaget i slutet av föregående år.  

Familjeföretagaren menar att företaget är ett familjeföretag, detta märks inte bara på det 

faktum att företaget ägs och drivs av familjen utan även av den anledning att 

familjeföretagarna inte har varit sams och bråkat om företaget, något som ägaren jag 

intervjuar menar kännetecknar verksamheter som drivs av släktingar. Den andra 

generationens familjeföretagare har växt upp med företaget nära och de har sedan tidig ålder 

även varit delaktig i verksamheten i liten skala.  

FÖRETAG H 

Företag H ägs av den första och andra generationen av familjeföretagare, färre än 5 personer, 

där den första generationen är majoritetsägare. Familjeföretagarna arbetar även i företagets 

verksamhet likväl som att de innehar styrelseposter. I den andra generationen finns färre än 5 

personer, dock är inte samtliga aktiva i företagets verksamhet. En av familjeföretagarna jag 

intervjuar tycks mycket bekymrad gällande hur ett generationsskifte i företaget skall gå till då 

inte samtliga, i den andra generationen av familjeföretagare, är aktiva i företagets verksamhet. 

För att köpa ut delar av den andra generationen familjeföretagare skulle det krävas mycket 

pengar enligt familjeföretagaren.  

Styrelsen i familjeföretaget består av de från den första och andra generationen 

familjeföretagare som är aktiva i företagets verksamhet. I styrelsen finns även en utomstående 

ordförande. Planer finns på att ta in ytterligare en utomstående i styrelsen, en 

rekryteringsprocess har påbörjats av den utomstående och den första generationens 

familjeföretagare.  
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FÖRETAG I  

Familjeföretag I drivs i dagsläget av den andra generationen familjeföretagare. Efter 

generationsskiftet mellan den första och den andra generationen var det mindre än fem ägare 

till företaget. Då dessa ägare hade olika visioner för företaget valde den nuvarande ägaren att 

köpa ut de övriga. De tidigare ägarna arbetade i olika delar av företaget. Ägaren menar även 

att denne är mycket framåtsträvande medan de övriga ägarna var rädda för att handla på ett 

sätt som skulle kunna skada företaget. Genom att köpa ut företaget har den nuvarande ägaren 

möjlighet att bestämma om expansiva förändringar.  

Företagets styrelse består i dagsläget av familjeföretagaren och dennes före detta fru samt tre 

utomstående. En av de utomstående innehar positionen som ordförande. Då familjeföretaget 

tog in en utomstående i företagets styrelse bestod styrelsen av ägaren, dennes före detta fru 

samt en utomstående ordförande.  

INTERVJUER; DEL 2 – STYRELSEARBETET  

DET TIDIGARE STYRELSEARBETET  

Innan familjeföretagarna i företag A tog in en utomstående i företagets styrelse hölls 

styrelsemöten regelbundet, men familjeföretagaren jag intervjuar menar att det kunde vara 

svårt att skilja på styrelsemötena och ledningsgruppsmöten. Familjeföretagaren i företag B ger 

mig en liknande bild. Samtliga ägare till företaget brukade träffas en dag i veckan för att gå 

igenom frågor gällande företagets verksamhet. Under dessa möten fanns inget krav på 

familjeföretagarna att förbreda material utan istället berättade de fritt för varandra vad som 

hände i verksamheten. Bristen på dokumentation kunde göra det svårt att komma ihåg vad de 

tagit upp mellan veckorna likväl som vad som hände i styrelsen. Dock vill inte 

familjeföretagaren i företag B kalla dessa möten för styrelsemöten då de skiljer sig så mycket 

från de ”riktiga” styrelsemöten de nu genomför 4-5 gånger per år.  

Familjeföretagaren från företag C berättar för mig att företaget innan de tog in en utomstående 

hade samtliga styrelsemöten hemma runt köksbordet. Detta kunde enligt familjeföretagaren 

göra att familjemedlemmarna inte förberedde sig inför möten. Vissa frågor avhandlades även 

löpande. Familjeföretagaren kunde se ett problem med att avhandla frågor löpande, vid dessa 

tillfällen var ofta inte mer än en familjeföretagare insatt i frågan och resterande familjen 

kunde därför ha svårt att bidra, detta resulterade i att den familjetagaren som tog upp frågan 

även beslutade i denna.  
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Bilden från företag C liknar den bild jag får av företag H. I företag H hölls under de första 

verksamhetsåren styrelsemöten hemma under söndagsmiddagarna. Då hela familjen inte 

bodde i samma stad uppfattade minoritetsägaren i familjeföretag H att det kunde bli lite 

krystat att få till styrelsemöten då hela familjen väl sågs. Dessutom upplevde 

familjeföretagaren ibland att ledamöterna kunde vara lite okoncentrerade under dessa möten 

och att företagets grundare mer eller mindre fick tvinga hela familjen att koncentrera sig 

under mötena.  

På pappret hade både familjeföretag B och G flertalet styrelsemöten årligen, i verkligheten 

inträffade ingen av dessa möten, enligt vad familjeföretagarna berättar. Även 

familjeföretagaren från företag F berättar för mig att företaget hade styrelsemöten på pappret 

under året. Det enda mötet som verkligen hölls var företagets årsmöte eftersom företagets 

revisor uppmuntrade till detta. Familjeföretagaren för företag F berättar för mig;  

”Liksom så många andra familjeföretag hade vi enbart styrelsemötet på 

pappret. Ingen i familjen förstod varför vi skulle ha ett riktigt styrelsemöte då vi 

ändå träffades så ofta.”  

Under de styrelsemöten som företag A genomförde innan den utomstående togs in i styrelsen 

låg fokus på kortsiktiga beslut som gynnade företaget tillfälligt. Det fanns enligt 

familjeföretagaren inga långsiktiga tankegångar. Den kortsiktiga bilden var även ett inslag i 

företag H styrelsemöten. Då företaget till en början var mycket litet var enbart en 

familjeföretagare engagerad i företagets verksamhet och enbart denne person hade kunskap 

om vad som behövdes göras i företaget. Efter att intervjun med den yngre familjeföretagaren i 

företag H avslutats, berättar denne att styrelsemötena egentligen bara hölls för att företaget 

tvingades till detta enligt direktiven för ett aktiebolag.  

Då företag D startades hade detta under de två-tre första åren inget styrelsearbete. Vad detta 

kan bero på har den familjeföretagaren jag intervjuade svårt att svara på eftersom detta var 

innan familjeföretagaren var född, men det kan ha berott på att företaget var allt för litet. 

Sedan dess har alltid styrelsearbetet haft en viktig roll i företagets verksamhet där styrelsen 

sätter upp riktlinjer och mål för företaget samtidigt som cheferna inom företaget ser till att 

dessa riktlinjer uppfylls. Innan den utomstående fick en styrelsepost kunde dock 

styrelsearbetet vara mer inriktat på den löpande verksamheten snarare än strategiska frågor 

menar familjeföretagaren i företag D.  
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Innan en utomstående togs in i styrelsen för familjeföretag E genomgick företaget en stor kris. 

Den ena ägaren berättar för mig att företaget dels hade svårt att visa positivt resultat under ett 

antal år. Förutom rent ekonomiska problem var det stor osämja inom familjen då den andra 

generationen familjeföretagare inte var överrens om företagets fortsatta drift. För mig 

förklaras att visionerna för företaget skilde sig åt mellan den andra generationen på så vis att 

vissa ville driva företaget vidare, några ville få maximal avkastning samtidigt som andra ville 

arbeta i företaget. Lösningen var allt annat än trevlig berättar den ena ägaren för mig men 

slutade med att vissa ur den andra generationen löstes ut ur företaget. Under tiden hade 

företaget inget styrelsearbete utan beslut fattades av en enskild person eller av flera 

familjemedlemmar då dessa sågs under fikarasten. Årligen gav företagets revisor familjen ett 

dokument som skulle antecknas, den ena företagaren berättar för mig att detta var årsstämman 

som fabricerades.   

I familjeföretag I genomfördes tidigare inga styrelsemöten. Ägaren menar att företaget aldrig 

tidigare har haft styrelsearbete. Det var ägaren som ensam beslutade om frågor som rör 

företagets verksamhet. Om ägaren ville göra en förändring så kunde denne besluta om detta 

på ett par minuter.  

PROBLEM MED STYRELSEARBETET  

Företag D menar att de inte uppfattade några problem alls med styrelsearbetet innan en 

utomstående togs in i företagets styrelse. Det är dock bara familjeföretagarna i företag D som 

har denna uppfattning. I samtliga andra företag identifierades problem av respondenterna.  

Syftet med styrelsearbetet i företag D var att ge företagets anställda riktlinjer för vad som 

förväntades av dem.  

Respondenterna i företag A menar att det största problemet i familjeföretaget var just det 

faktum att styrelsemötena och ledningsgruppsmötena inte skilde sig åt. Trots detta var det 

viktigt för ägarna att ha styrelsearbete, förhoppningen var att få till ett fungerande 

styrelsearbete resonerar den ena familjeföretagaren jag intervjuar. Förutom detta menar den 

ena av de två respondenterna i företag A att företagets styrelse tidigare var allt för stor och att 

detta var ett problem då familjeföretagarna fick svårt att låta alla komma till tals i 

styrelserummet. Under de styrelsemöten som hölls innan den utomstående togs in i styrelsen 

var både ledamöter och suppleanter dåligt förbredda. Den ena familjeföretagaren berättar 

följande för mig;  
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”Vi hade inte direkt några krav på varandra vad gäller att distribuera material 

inför styrelsemöten, speciellt inte i fråga om när tidsmässigt materialet skulle 

finnas tillgängligt. Å andra sidan ställde vi inte heller krav på varandra att 

förbereda sig inför styrelsemötena.”  

I svaret på den föregående frågan framgick att företag B inte hade styrelsemöten utan att 

familjeföretagarna istället träffades varje vecka under någon form av ledningsgruppsmöten. 

Under dessa möten togs det upp som någon av familjeföretagarna ansåg viktigt. Då den ena 

familjeföretagaren ser tillbaka menar denne att det faktum att företaget inte hade 

styrelsearbete kan anses vara ett visst problem. Den ena familjeföretagaren förklarar för mig 

att företaget enbart hade styrelsearbete på pappret för att lagen tvingade dem att ha detta. 

Familjeföretagarna skrev ner att de hade haft styrelsemöten, något som inte hade inträffat.  

Ägaren till företag C väljer att följa upp svaret som gavs på den föregående intervjufrågan. 

Det största problemet med det styrelsemötet som hölls innan den utomstående togs in var att 

frågor som kom upp diskuterades direkt. Detta gjorde att familjeföretagarna aldrig var 

förbredda vilket i sin tur speglade de beslut som fattades. Även det faktum att det som 

diskuterades inte skrevs ner gjorde att vissa saker föll mellan stolarna. Syftet med att ha 

styrelsemöten är god enligt företagets ägare men de hölls inte officiellt förrän då den 

utomstående togs in i styrelsen.  

I företag E berättas för mig att det främsta problemet i företaget var den interna fejden inom 

familjen som påverkade företaget mycket enligt den ena ägaren. Då det kommer till 

styrelsearbete så fanns inte detta i företaget vilket kan ha kommit att varit ett problem för 

företaget resonerar den ena ägaren. Att inga beslut antecknades, trots att de fattades i 

fikarummet gjorde även att familjeföretagarna hade svårt att se tillbaka på beslut och hur 

dessa senare har påverkat företaget. Företag E ena ägare summerar följande för mig;  

”Den som hade en idé beslutade om denna. Ofta var inte alla ägare 

informerade om dessa beslut, än mindre företagets anställda. I längden är detta 

ohållbart.”  

Av respondenterna i familjeföretag F fick jag det svar jag trodde att samtliga familjeföretagare 

skulle ta upp med mig, nämligen att det kunde vara svårt att släppa frågor när 

familjeföretagarna åkte hem på kvällen. Många frågor av mer långsiktig karaktär följdes 

aldrig upp att de utfördes, utan de beslutades om av familjeföretagarna och sedan utfördes de 
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kanske. Ingen av familjeföretagarna tog ansvar för de beslut som fattades i företaget. Detta 

kan enligt den ena familjeföretagaren i företag F vara av samma anledning som ägaren till 

företag C uppger, nämligen att alla beslut inte antecknades. I familjeföretag F hölls 

styrelsemötena enbart på pappret innan den utomstående togs in. Den ena ägaren förklarar för 

mig att styrelsemötena alltså inte alls hölls. Familjeföretagarna träffades så ofta i 

verksamheten att de kunde ta upp viktiga frågor efter hand menar den intervjuade.  

Problemen inom styrelsen i företag G är känsliga då de berodde på relationen mellan den 

andra generationens familjeföretagare. Den infekterade relationen inom familjen gjorde enligt 

respondenten för företag G att styrelsearbetet i företaget inte alls fungerade. 

Familjemedlemmarna hade mycket svårt för att komma överrens och detta drabbade företaget 

i sin tur. Styrelsearbetet hölls på pappret och det fanns inget syfte med detta förutom att följa 

den svenska lagstiftningen.  

Det primära problemet i företag H var enligt båda ägarna jag intervjuar att enbart en ledamot 

arbetade i företaget och var engagerad i företagets verksamhet. Detta gjorde att enbart en 

ledamot hade kunskap om företaget. Under de styrelsemöten som hölls i samband med 

söndagsmiddagar kunde koncentrationsförmågan för familjeföretagarna vara varierat vilket 

även visade sig på resultatet av dessa möten enligt den yngre ägaren. Ju färre styrelsemöten 

som hölls i hemmet ju viktigare syfte fyllde styrelsearbetet i företaget. Långsiktiga frågor togs 

upp och strategier för företaget utvecklades.  

I familjeföretag I genomfördes tidigare inget styrelsearbete, vilket gör att ägaren inte uppfattar 

att det fanns några problem i samband med styrelsemöten. Som jag förstår det under intervjun 

så genomfördes företagets årsmöte på pappret efter hjälp från företagets revisor. Företagets 

ägare berättar att denne aldrig tidigare hade haft tid att genomföra styrelsearbete. Denne 

arbetade otroligt hårt för företagets framgång, från tidig morgon till sen kväll.  

IDÉ TILL UTOMSTÅENDE  

Familjeföretag A hade, som tidigare framgått, problem med styrelsemötena i företaget då 

dessa kunde bli lite röriga på grund av att de var för många i familjen som samtidigt var 

involverade. Eftersom ägarna till företaget ville att styrelsemötena istället skulle bli 

strategiska och bidra till företagets framgång valde de att ta in en utomstående i företagets 

styrelse. Genom den utomstående kunde även en omstart i form av styrelsearbetet börja menar 

den ägaren jag intervjuar.  En av de andra ägarna vill minnas att företag A hade det lite svårt 

rent ekonomiskt och att de därför tog in en utomstående. Familjeföretagaren säger; 
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”Vi hade haft ett par tuffa år och behövde vända på alla stenar för att komma 

på rätt kurs igen. Att den rätta stenen var en utomstående ledamot visste vi nog 

inte tidigare, men vi var beredda att försöka.”  

När jag intervjuar den andra generationens familjeföretagare i företag B berättar denne att den 

första generationens familjeföretagare hade tankar på att ta in en utomstående i företagets 

styrelse men kom aldrig till skott med detta. Vid generationsskiftet fördes denna tanke vidare i 

familjen. Då Styrelseakademien Sydost kontaktade familjeföretagaren och erbjöd hjälp med 

att finna en utomstående föll det sig naturligt att tiden var inne för företaget att ta in en 

utomstående i företagets styrelse. Ägarna till företaget valde att ta in en extern ordförande för 

att de i den andra generationens familjeföretagare inte skulle ha olika mycket makt. Dessutom 

berättar den ena ägaren jag intervjuar att förhoppningen var att en extern ordförande skulle ge 

företaget mer auktoritet.  

Ägaren till familjeföretag C berättar för mig att idén till att välja in en utomstående 

ordförande kommer från strävan att inte ha sporadiska styrelsemöten utan istället ha mer 

organiserat styrelsearbete. Då det enbart är en ägare till företag C förklarar familjeföretagaren 

att ytterligare en anledning till att idén gällande en utomstående väcktes var för att öka 

styrelsens kompetens likväl som att kunna nyttja den kunskap som den utomstående besitter. 

Att få ta del av andras tankar gällande hur företaget bör drivas var även en intressant aspekt 

enligt familjeföretagaren.  

I familjeföretag D väcktes idén till att ta in en utomstående av den första generationen som 

tyckte att företaget kört fast lite och var fast i gamla banor. Genom den utomstående ville 

familjeföretagaren få in nytt blod och genom det även nya idéer till företagets utveckling.  

Den äldre ägaren jag intervjuar menar även att en bidragande orsak till idén till en 

utomstående kommer från att de vid tillfället var två ägare till företaget och att de därför ville 

ha en oberoende part som ordförande. Då jag frågar om den utomstående fick en medlande 

roll vill familjeföretagaren framhålla att ägarna var goda vänner, men att de kunde ha skilda 

åsikter gällande företaget, så en medlare kunde vara en god beskrivning av den utomstående. 

Efter att ha löst ut ett antal ur den andra generationen familjeföretagare ansåg den ena ägaren 

att företaget behövde en nystart. Tidigare hade företaget inte haft ett styrelsearbete men för att 

vända den negativa trend som företaget för tillfället befann sig i var ett fungerande 

styrelsearbete en idé. Även det faktum att ett styrelsearbete skulle kunna visa företagets 

personal att företaget nu skulle växa var en anledning till att starta upp styrelsearbetet. För att 
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starta upp styrelsearbete och ge företaget legitimitet beslutade företagets ägare att en 

utomstående skulle rekryteras.  

Den ena familjeföretagaren i företag F som jag intervjuar berättar för mig att representanter 

från Styrelseakademien Sydost en dag ringde till företagaren och erbjöd hjälp med att finna en 

lämplig utomstående ordförande till företagets styrelse. Sedan tidigare hade ägarna diskuterat 

möjligheten till hjälp utifrån då företaget under ett par år hade växt mycket och snabbt. Det 

var vid rätt tid som erbjudandet kom summerar familjeföretagaren det hela med.  

I företag G var den främsta anledningen till att idén väcktes till att ta in en utomstående i 

företagets styrelse att företagets ägare in kom överrens. För att sätta familjeföretaget i främsta 

rummet ville därför ägarna ta in en oberoende part i företagets styrelse berättar den nuvarande 

ägaren för mig.  

Familjeföretagaren i företag H berättar att företagets verksamhet gjorde det nödvändigt att ta 

in en utomstående ledamot. Idén till denna förändring kom alltså genom företagets 

verksamhet. Vad som därutöver spelade in är enligt den första generationens familjeföretagare 

som jag intervjuar att en i den andra generationen skulle flytta till en annan stad. I samband 

med denna flytt uppmuntrades den äldre generationen att ta in en utomstående ordförande för 

att avlasta. Båda familjeföretagarna från företag H som jag intervjuar är överrens om att den 

primära idén för att ta in en utomstående var tanken på att ta företaget ”till nästa nivå”.  

Efter att familjeföretag I ägare köpt ut de övriga ägarna tog en kraftig expansion för företaget 

vid. Under ett antal år växte företaget med närmare 50 %. Familjeföretagaren menar att 

företaget hade fått växtvärk och att ägaren på något sätt måste landa i denna expansion. 

Ägaren inbjöds till ett nätverk för framgångsrika företagare. Detta nätverk består av ett tiotal 

företagare som träffas ett par gånger per år för att lyssna på föredrag, delta i workshops samt 

byta idéer. I samband med en av dessa träffar fick företag I ägare i uppgift att göra en plan för 

företaget. Genom denna plan väcktes tanken på att en styrelse skulle kunna vara till fördel för 

företaget. I samband med denna uppgift deltog även ägaren på en styrelseutbildning 

arrangerade av Styrelseakademien Sydost. Ägaren berättar för mig att med dessa kunskaper i 

ryggen valde denne att försöka införa styrelsearbete även i sitt företag. Vad som var viktigt 

för ägaren i denna situation var att denne som ensam ägare har möjlighet att avsätta styrelsen 

och fatta egna beslut på en dag. Genom denna vetskap vågade familjeföretagaren pröva på att 

införa styrelsearbete.  
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VAL AV UTOMSTÅENDE SAMT KRAV PÅ DENNE   

I företag A valdes inte en för företaget okänd person in i styrelsen. Personen som valdes hade 

arbetat med företaget som konsult på 1960-talet. Sedan dess hade den numera utomstående 

hjälpt till med stora frågor vid ett antal tillfällen under åren berättar den ena ägaren för mig. 

Då personen var känd i företaget sedan tidigare föll valet på denne person sig naturligt. De 

krav som ställdes på den utomstående var framförallt att denne brann för att hjälpa företaget. 

Vidare berättar den ena ägaren att det även var viktigt att den utomstående hade ett brett 

kontaktnät som kunde vara till hjälp för företaget. Den personen som valdes hade även 

mycket gedigen styrelseerfarenhet från tidigare uppdrag, bland annat som styrelseordförande 

och ledningsgruppsroller.  

Vid valet av en utomstående i företag B tog familjeföretaget hjälp av Styrelseakademien 

Sydost som tog fram tre kandidater vilka familjeföretagarna sedan intervjuade.  Vad som 

framförallt värdesattes var enligt en familjeföretagare jag intervjuar att den utomstående 

skulle ha tidigare erfarenheter av styrelsearbete och genom detta ett brett kontaktnät. Genom 

de kontakter som den utomstående förväntades ha ville ägarna att den utomstående skulle 

kunna hjälpa företaget framåt. Att den utomstående dessutom hade erfarenhet från den 

bransch som företaget var aktivt inom var en bonus menar den ena ägaren. Då företaget strax 

innan den utomstående valdes in hade börjat exportera varor var det även av stor vikt att 

familjeföretagarna kunde få hjälp med detta av den utomstående. En av ägarna förklarar för 

mig att samtliga ägare enbart har arbetat i företaget och att de därför först och främst behövde 

erfarenhet från andra verksamheter. Den ena ägaren till företag B berättar för mig att denne är 

bekymrad över hur företag drivs av att enbart dela ut pengar till företagets aktieägare numera. 

Företagaren säger följande till mig under vår intervju;  

”Eftersom det är våra egna pengar vi spelar med måste vi vara mer försiktiga 

med dessa än vad en anställd är. Varken jag eller de andra ägarna har någon 

utbildning i hur företag skall skötas, därför är det bra då en utomstående som 

har en gedigen utbildning kommer in i bolaget och kan hjälpa till.”  

Familjeföretagaren i företag C berättar för mig att det var viktigt att den utomstående hade 

goda kunskaper om marknaden som företaget verkar på. Detta var viktigt för 

familjeföretagaren då denne ville kunna diskutera marknadsfrågor med den utomstående. 

Kraven på den utomstående som företagaren i företag C ställde var att den utomstående skulle 
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vara en bidragande faktor till att driva företaget framåt. Den utomstående skulle även ställa 

sina kontakter till förfogande för familjeföretagaren.  

I familjeföretag D valdes den utomstående då denne är god vän med företagets ägare. Då den 

ena ägaren beskriver den utomstående gör ägaren detta genom att säga att den utomstående är 

en förnuftig och mycket kompetent person. Familjeföretagaren jag intervjuar menar att det var 

efter tips från företagets revisor som den utomstående som arbetar som advokat fick 

erbjudande om en styrelsepost i företagets styrelse. De kraven som ställdes på en utomstående 

var framförallt att denne skulle bidra med annan kunskap än den kunskapen som redan fanns i 

företaget. Därför var det mycket viktigt att den utomstående kom från en helt annan bransch 

än den bransch som företaget är verksam inom. Då den utomstående arbetar som advokat har 

denne mycket goda juridiska kunskaper och kan bidra med juridisk kunskap till företaget. 

Förutom den professionelle kunskapen var även de utomstående delaktig i ett stort antal andra 

styrelser och kunde därför anses som ett styrelseproffs sammanfattar den ena 

familjeföretagaren.  

Då företag E behövde en riktig nystart var tanken att den utomstående skulle bidra med 

resurser till företaget. Den ena ägaren berättar för mig att företagets ekonomi inte var den 

bästa vid detta tillfälle och att den utomstående då rekryterades för att kunna bidra med 

kontakter till företaget. Den första utomstående var även känd på orten för att vara en duktig 

ledamot vilket även var en bidragande orsak till att valet föll på denne person. Eftersom 

företaget inte tidigare hade bedrivit styrelsearbete var ytterligare en viktig faktor i valet av 

ledamot att denne kunde hjälpa till att starta upp styrelsearbetet och därför ansåg 

familjemedlemmarna det viktigt att denne person visste hur detta skulle gå till, det vill säga ha 

goda styrelsekunskaper och erfarenhet.  

Valet av den utomstående var för familjeföretag F enkelt då Styrelseakademien Sydost 

presenterade tre kandidater efter att ha annonserat efter lämpliga ordföranden på föreningens 

hemsida och i en kandidatbank. De tre intervjuades av samtliga ägare till företaget. De hade 

enligt den ena familjeföretagaren liknande egenskaper men en av de avgörande faktorerna för 

att valet föll på den som nu är ordförande var att personkemin stämde mellan denne och 

familjeföretagarna. De krav som ställdes på den utomstående var framförallt att denne skulle 

kunna bidra med kunskap och erfarenhet för företagets utveckling och expandering. Den 

utomstående skulle även kunna driva långsiktiga frågor, likväl som att följa upp att dessa även 

efterföljdes.  



    

137 

   

I familjeföretag G valdes den utomstående efter att ägarna hade frågat bland annat företagets 

bank likväl som företagets revisor efter lämpliga kandidater. Genom de tips som företaget 

mottog valdes senare den utomstående ut för en intervju. De krav som ställdes på den 

utomstående förutom att medla mellan ägarna som var osams var att den utomstående även 

skulle ha goda kunskaper inom styrelsearbete och genom dessa kunskaper hjälpa företaget 

framåt. Företagets ägare berättar för mig att familjeföretagarna ville ta maximal utdelning från 

företaget, detta var ytterligare ett uppdrag för den utomstående att hjälpa till med.  

Den yngre familjeföretagaren som jag intervjuar från företag H berättar att den utomstående 

som valdes in i företagets styrelse hade etablerat kontakt med den äldre familjeföretagaren på 

en utbildning. När familjen bestämt att de skulle ta in en utomstående i företagets styrelse föll 

det sig naturligt att denne person skulle erbjudas en plats. Den utomstående skulle ha goda 

erfarenheter inom styrelsearbete. Denne skulle även kunna hjälpa till att organisera och 

strukturera i företagets styrelsearbete. Framförallt ville familjeföretagarna att den utomstående 

skulle bidra med sina kontakter och den erfarenhet den utomstående hade av styrelsearbete 

och företagsledning.  

Under en träff med det nätverket som familjeföretag I ägare deltog i hölls en föreläsning av en 

person som berättade om sitt tidigare arbete i ett företag som liknar familjeföretaget. Efter 

föreläsningen frågade företagets ägare direkt om föreläsaren skulle vara intresserad av att få 

en styrelsepost i företagets styrelse. Ägaren menar att denne inte hade funderat så mycket på 

vilka egenskaper eller krav denne skulle ställa på den utomstående utan det kändes rätt och då 

var det bara att pröva. Företagets ägare beskriver sig själv som en person som inte funderar 

länge på beslut utan gör det som faller denne in.  Då familjeföretagaren har tagit in fler 

utomstående menar denne att det viktigaste är att personkemin mellan ägaren och den 

utomstående stämmer. Att ingen ”tuppfäktning” sker mellan ledamöterna samt framförallt att 

de har olika erfarenheter som kan hjälpa familjeföretagaren att driva företaget framåt.  

RESULTAT AV UTOMSTÅENDE  

Det resultat som familjeföretag A ville uppnå med att ta in en utomstående i företagets 

styrelse var främst att höja nivån på vad som diskuterades på styrelsemötena. Att genomföra 

mer regelbundna styrelsemöten skulle ge företaget legitimitet. Den ena ägaren vill mena att 

målet var att få en utomståendes ögon på de problem som ett företag som drivs av släktingar 

kan få. Genom detta skapades avsiktligen ett annat klimat på styrelsemötena, allt material 

distribuerades exempelvis i god tid inför styrelsemötena.  
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I företag B berättar en av ägarna för mig att målet var att få bättre struktur och styrning av 

företaget. Familjeföretagarna ville även få mer ”stuns” på de beslut som fattades, denna 

legitimitet kunde visa intressenter att företaget arbetar för att utvecklas. I och med att 

styrelsearbete inte tidigare skett var ett mål att utveckla styrelsearbete och att ha handlingar 

som kan sparas. Långsiktighet skulle vara viktigare än dagsaktuella händelser.  

Det primära resultatet som skulle uppnås genom den utomstående i familjeföretag C var enligt 

företagets ägare att ta styrelsearbetet till styrelserummet. Detta skulle enligt ägaren ge 

auktoritet till utomstående, exempelvis företagets bank. Även företagets anställda skulle 

kunna känna att företagets drift var viktigt för ägaren och ge dem en trygghet.  

Familjeföretagaren i företag D berättar för mig att det viktigaste var att få en större bredd i 

företaget. Familjeföretagarna ville att ett par nya ögon skulle se på företaget för att de inte 

skulle köra fast i gamla mönster. Den utomstående skulle alltså öppna upp ögonen för 

familjeföretagarna för att se nya möjligheter för företaget. Företagarna sökte inte bekräftelse 

på att de gjorde rätt men de ville gärna att en utomstående skulle kunna jämföra detta företag 

med ett annat för att se vad som kan bli bättre i detta. Även att få stöd i de beslut som fattades 

var viktigt för familjen likväl som att stärka en trygg utvecklin för företaget.  

Resultatet som ville uppnås med den utomstående i företag E var på kort sikt att företaget 

skulle överleva. Förutom detta berättar den ena ägaren för mig att ett resultat som 

efterfrågades var att utforma en långsiktig plan för företaget samt en strategi för detta. Genom 

att en utomstående rekryterades var denne inte heller påverkad av den interna fejd som 

tidigare hade blommat mellan företagets ägare.  

Det viktigaste resultatet för familjeföretag F var att styrelsearbetet skulle finnas mer än bara 

på pappret. Att familjen skulle få hjälp av ett proffs samt att den utomstående skulle hjälpa till 

att strukturera i verksamheten, att helt enkelt utveckla företaget förklarar den ena ägaren jag 

intervjuar. Ytterligare ett resultat som ville uppnås var att familjeföretagarna skulle kunna gå 

hem på kvällen och slappna av. Samtidigt har familjeföretagarna det problemet att de snart 

kommer att gå i pension. Den andra generationen skall ta över verksamheten vilket är 

problematiskt. Av de i den andra generationen arbetar en i företaget och sitter i företagets 

styrelse och de andra är enligt den första generationens familjeföretagare enbart intresserade 

av avkastningen från företaget.  Familjeföretagaren som jag intervjuar tycker inte att det är 

rätt att en familjeföretagare ska slita i företget medan de andra får avkastning. Detta var också 

en anledning till att ta in en utomstående, familjen vill förbreda inför generationsskiftet.  



    

139 

   

I företag G berättar familjeföretagaren för mig att ägarna ville få fram en god lönsamhet i 

företaget. Detta skulle ske genom att företaget fick en bra struktur och målsättning både mot 

den marknad företaget verkar på likväl som mot företagets personal. Familjeföretagaren 

berättar följaden för mig;  

”Vi ville få hjälp att växa med rätt produkter som hade en hög marginal. Detta 

för att kunna maximera den utdelning som vi ägare skulle få från företaget. Vårt 

resultat med en utomstående var helt enkelt att kunna tjäna mer pengar.”  

Familjeföretagaren i företag H berättar att det primära resultatet som företagarna ville uppnå 

med en utomstående var att få nya infallsvinklar på företagets verksamhet. Den utomstående 

skulle bidra med nätverk som företaget kunde gynnas av. Den äldre ägaren till företag H 

menar att den utomstående ger familjeföretagarna ett par nya glasögon att se på verksamheten 

med. Fortsättningsvis var ett av resultaten med att ta in en utomstående att företaget skulle 

kunna få en ny strategi genom en utomstående som ser möjligheter.  

Den primära anledningen till att den utomstående valdes in i företagets styrelse var att företag 

I skulle ha ett aktivt styrelsearbete. Ägaren berättar även för mig att med rätt person i 

företagets styrelse öppnar sig vissa dörrar som tidigare aldrig öppnats. Ägaren exemplifierar 

detta genom att beskriva en process om denne vill låna pengar av banken. Tidigare var banken 

ofta skeptisk till om ägaren hade tänkt igenom handlingen ordentligt. Efter att den 

utomstående togs in kunde företagets ägare säga att styrelsen har beslutat om denna 

förändring. Detta gjorde att banken såg på investeringen med helt nya ögon och enklare 

lånade ut de pengar som ägaren var i behov av.  

INTERVJUER; DEL 3 – UTOMSTÅENDE  

Den tredje delen av mina empiriska resultat handlar om vilket resultat familjeföretagaren 

upplever av att ha tagit in en utomstående i företagets styrelse.  

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEARBETET  

I familjeföretag A är enligt den ena ägaren den största förändringen efter att företaget tagit in 

en utomstående i dess styrelse att styrelsearbetet fokuserar mer på strategiska frågor än 

tidigare. Den utomstående har även drivit frågor kring ägardirektiv vilka har formulerats. Då 

företaget ägs av så många personer har ägardirektiven varit ett bra verktyg för styrelsen att 

arbeta med.  
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Den ena familjeföretagaren i företag B berättar för mig att styrelsemötena har blivit den 

arenan där beslut fattas sedan företaget tog in en utomstående i företagets styrelse. Den 

utomstående har hjälpt företaget att nå kostnadsuppfyllningar, likväl som att den utomstående 

har kunnat sätta fingret på verksamhetens ömma punkter. Dessa punkter har 

familjeföretagarna tidigare inte vågat förändra, men med hjälp av den utomstående är 

förändringsprocessen nu igång. Den tydligaste skillnaden är enligt den ena ägaren att arbetet i 

företaget nu är mer strukturerat än tidigare.  

I familjeföretaget C vill ägaren inte påstå att några förändringar kommer enbart från den 

utomståendes inträde i styrelsen, utan de förändringar som skett är ett samarbete mellan 

ägaren och den utomstående.  

Familjeföretagaren jag intervjuar i företag D är inne på samma spår som företag C ägare. 

Familjeföretagaren i företag D menar att den utomstående inte har förändrat så mycket då det 

kommer till styrelsearbetet, utan att detta egentligen var bra innan. Då den utomstående har 

stor kunskap om hur andra företag styrs så kan denne ge förslag till förändringar i 

familjeföretaget berättar en av familjeföretagarna. Familjeföretagarna lyssnar alltid på detta 

men enligt den familjeföretagaren jag intervjuar är det inte säkert att dessa förändringar 

genomförs. Ägarna har alltid sista ordet vid beslut i styrelserummet.  

Familjeföretag E hade innan den utomstående togs in i företagets styrelse inget styrelsearbete 

varför det är svårt för ägaren att svara på denna fråga. För företaget i helhet menar den ena 

ägaren att företaget efter att ha tagit in den utomstående och startat upp styrelsearbetet nu har 

en långsiktig plan och målbild för företaget. Nu har företagets ägare skrivit ägardirektiv vilka 

gör det möjligt för företaget att leva vidare och det är inte längre beroende av ägarna på 

samma sätt som tidigare.  

I företag F har den största förändringen efter att den utomstående togs in varit att långsiktiga 

mål för företaget har satts upp. Dessa mål skall hjälpa till att utveckla och expandera 

företaget. De mål som sätts upp följs upp under styrelsemötena, något som den utomstående 

har infört. Den utomstående har även hållit utvecklingssamtal med de anställda i företaget. 

Detta har enligt familjeföretagaren varit mycket uppskattat. Dessutom kan personalen vara 

mer uppriktiga mot den utomstående som inte arbetar i företaget och som inte den anställda 

ser som sin chef.  
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Förutom att den utomstående har varit med i framtagandet av ägardirektiv så har ingen större 

förändring skett i familjeföretag G sedan den utomstående togs in i företagets styrelse.  

I familjeföretag H menar den ena ägaren att det faktum att den utomstående inte är med i 

företagets dagliga verksamhet gör att den utomstående har haft den enklare för att driva 

långsiktiga frågor för förtagets räkning. Den utomstående ställer dessutom krav på 

familjeföretagarna att följa upp och utföra uppgifter mellan mötena, dessa uppgifter följs 

sedan upp under styrelsemötena.  

Dådet inte tidigare funnits styrelsearbete i familjeföretag I så var den största förändringen med 

att ta in den utomstående att styrelsearbete faktiskt finns. Utöver detta har företagets 

”växtvärk” som ägaren beskrivit det som mildrats.  

FÖRETAGETS PÅVERKAN  

Hur företaget A har påverkats av att ta in en utomstående är enligt den ena ägaren framförallt 

genom att företagets vidare verksamhet är säkrad då ägardirektiv har tagits fram och kan 

användas om nästa generation inte är intresserade av att fortsätta att driva företaget.  

I företag B ser familjeföretagarna mer konkreta resultat av den utomstående i form av att 

företagets resultat har förbättrats. Det kan förutom den utomståendes inverkan, även bero på 

att företaget redan innan var inne i en expansionsfas menar familjeföretagarna.  

Ägaren till företag C menar att den främsta påverkan efter att utomstående tagits in i styrelsen 

är att det nu är mindre press på den fjärde generationen att ta över företaget. De i den fjärde 

generationen kan nu utbilda sig och arbeta med vad de vill. Företaget har genom den 

utomstående en stabil och trygg grund att stå på.  

Familjeföretag D som redan innan den utomstående hade styrelsearbete i företaget ser den 

största påverkan på företaget som att företagets auktoritet på marknaden nu har ökat. Genom 

den utomstående finns även kunskaper i styrelsen som gör det enklare för nästkommande 

generation att ta över företagets verksamhet. Familjeföretagarna i företag D funderar i 

dagsläget på att ta in ytterligare en utomstående då denne kan bidra till företagets verksamhet 

än mer, vilket jag anser vara ett tydligt tecken på att den utomstående har påverkar företaget 

på ett positivt sätt. Kravet på denne utomstående skulle vara att denne har bakgrund i en helt 

annan bransch. Vilka erfarenheter denne har likväl som tidigare jobb är även av stor vikt. Att 

familjeföretagarna känner viss personkemi med de utomstående är även viktigt då visionen är 

att de skall arbeta tätt ihop. 
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Den ena ägaren i företag E menar att den största påverkan på företaget var då vissa av den 

andra generationens företagare köptes ut ur företaget. Efter denna situation påverkades 

företaget vidare genom att ett långsiktigt tänkande tog sin start. Genom att den utomstående 

hjälpte till att bygga en struktur för företaget har denne varit till stor hjälp. Familjeföretagaren 

i företag E går så långt att denne menar att företaget inte hade existerat idag om de inte fått 

hjälp från en utomstående när de befann sig i en så pass osäker situation.  

Företag F har växt sedan den utomstående togs in i styrelsen. Enligt en ägare har företaget 

även fått mer auktoritet bland andra företag på orten. Förberedelser för det kommande 

generationsskiftet är en viktig påverkan sedan den utomstående togs in menar en ägare.  

I företag G har styrelsen haft fokus på en god lönsamhet vilket har gett resultat på den 

nedersta raden för företaget. I övrigt menar företagets ägare att styrelsen egentligen inte har 

gjort så mycket. Jag får uppfattningen av att företag G ägare har varit mycket missnöjd med 

styrelsens arbete.  

Företag H har först och främst fått legitimitet i jämförelse med andra företag menar den yngre 

ägaren. Detta framförallt då företagets verksamhet kräver detta. Hur vidare övriga familjen 

har åsikter gällande att en utomstående fått en plats i företagets styrelse är företag H det enda 

som väljer att berätta att den familjeföretagaren i andra generationen som avsade sig sin post i 

styrelsen kan ha reagerat på att en utomstående nu togs in. Dock upplever jag att den ena 

ägaren snarare är bekymrad gällande om familjeföretagaren från den andra generationen vill 

ha viss del av ägandet i företaget.  

Ägaren till företag I menar att påverkan av företaget både har varit positiv likväl som negativ. 

Tidigare hade företagets ägare möjlighet att fatta snabba beslut. Ägaren beskriver följande för 

mig;  

”Tidigare kunde jag få nys om ett företag som var till försäljning och inom 5 

timmar ägde jag företaget. Beslutsprocessen har nu blivit längre vilket gör att 

jag har förlorat vissa potentiellt bra affärer. Dock innebär de kraven på mig att 

förklara mina investeringar för styrelsen att jag troligtvis har räddats från vissa 

impulsköp som inte hade varit till fördel för företaget.”  

OMSTÄLLNING VID UTOMSTÅENDE  

Vad gäller omställning vid införandet av den utomstående menar företag A att det egentligen 

inte är så stor omställning eftersom företaget alltid har bedrivit styrelsearbete. Den största 
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skillnaden nu mot innan är att styrelsen nu arbetar hårdare och att styrelsearbetet är mer 

uppstyrt. Om detta beror på att det har kommit in en utomstående i företagets styrelse eller att 

ägandet av företaget är så spritt menar familjeföretagaren är svårt att svara på.  

I företag B är den helt klart största omställningen enligt den ena ägaren att styrelsemöten 

faktiskt hålls på riktigt nu. Dessutom har samtliga ägare tagit fram material som underlag för 

styrelsemötet och distribuerat detta material minst en vecka innan mötet.  

För familjeföretag C har styrelsemötena gått från sporadiska träffar kring middagsbordet till 

att istället hållas strukturerat cirka fem gånger per år. Vad som sägs på dessa möten 

protokollförs även vilket företagets ägare uppskattar då det finns en möjlighet att följa upp 

tidigare beslut som fattats bland annat. Företagets ägare har även fått möjlighet att bolla frågor 

med styrelseordförande vilket jag får reda på är mycket uppskattat.  

Då familjeföretag D består av ett antal uppköpta dotterföretag har dessa företags tidigare 

ägare suttit i styrelsen. Därför har det fallit sig naturligt att det finns utomstående i företagets 

styrelse och i och med detta har det inte varit en så stor omställning. De utomstående ses som 

tillgångar då de besitter mycket stora kunskaper om respektive verksamhet menar den äldre 

familjeföretagaren jag intervjuar. Den utomstående ställde dock krav på företaget att bli mer 

aktiva i styrelsearbetet än tidigare, att redovisingen sköttes bättre samt att alla beslut följdes 

upp. Genom dessa förändringar har diskussionen i styrelserummet blivit bättre och de beslut 

som fattas har funnits material bakom.   

Den största omställningen som den ena ägaren i företag E vill minnas är att företaget faktiskt 

började ha ett styrelsearbete i samband med att den utomstående togs in i företagets styrelse. 

Förutom detta kunde den utomstående hjälpa företagets ägare att ställa upp en struktur för 

företaget och hur verksamheten skulle kunna säkras. Att den utomstående hade de kontakter 

som denne hade på orten var dessutom mycket positivt för företagets utveckling menar ägaren 

jag intervjuar. Beslut som fattades fanns från och med att den utomstående tillträdde 

nedskrivet vilket innebar att besluten kunde följas upp.  

En ägare i familjeföretag F menar att den största omställningen är att styrelsemöten faktiskt 

hålls nu. Att ha styrelsemöten fyller ett syfte och då är företagarna villiga att ha de. Vidare så 

finns det numera en långsiktig plan för företagets verksamhet vilket kan förenkla om 

exempelvis något skulle hända med familjeföretagarna.  
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I företag G vill inte ägaren säga att det har varit en så stor omställning då den utomstående 

togs in i företagets styrelse. Då familjeföretagarna vid det tillfället inte kom så bra överrens 

antar jag att detta kan vara en anledning till den bristfälliga omställningen.  

Företag H har förändrats sedan en utomstående togs in på så sätt att styrelsemötena nu har en 

mer strategisk karaktär där målsättningen är att driva företaget framåt på sikt snarare än 

snabba korta beslut för stunden. Mål sattes även upp i styrelsen och dessa mål följdes sedan 

upp på varje styrelsemöte för att säkerställa att de fortfarande var aktuella.  

Som fortsättning på det föregående svaret är den största omställningen för företag I ägare att 

beslutsprocessen är mycket längre nu. Utöver detta har ägaren fått börja argumentera och 

fundera över de förändringar denne vill genomföra vilket har lett till bättre beslut som har en 

stark grund att stå på.  

FÖRÄNDRING GENOM UTOMSTÅENDE  

Genom att ta in en utomstående i företagets styrelse är företag A rustat för framiden menar en 

av ägarna. Företagets verksamhet är inte längre helt beroende av familjemedlemmarna utan 

det kan drivas vidare utan dessa om det skulle vara nödvändigt. Den ena ägaren jag intervjuar 

tycks inte tro att den fjärde generationen ska vilja ta över företaget och därför kan det i denna 

sorg vara skönt att veta att företaget trots detta kan stå på egna ben resonerar den ena ägaren.  

I företag B är den största förändringen av företaget att den utomstående sätter stor press på 

familjeföretagarna att utföra de uppgifter de får i uppdrag till nästkommande styrelsemöte. 

Den utomstående har även satt fingret på olika delar av verksamheten som inte är så 

lönsamma och som familjeföretagarna nu arbetar för att vända lönsamheten i.  

Ägaren till företag C menar att familjeföretaget först och främst har fått auktoritet på 

marknaden genom den utomstående. Resultatmässigt menar familjeföretagaren att det är svårt 

att säga att den utomstående har en definitiv koppling till ökade vinster.  

Familjeföretagaren i företag D säger däremot att företaget absolut har ökat omsättning och 

vinst tack vare den utomstående. Dessutom har ett antal företag övertagits vilket den ena 

ägaren säger att företaget aldrig hade kunnat klara utan kompetens utifrån. Den ena 

familjeföretagaren säger att trots att det nu finns en utomstående i företagets styrelse är det 

alltid ägarna som har det sista ordet och därför kan inte den utomstående påverka företaget allt 

för mycket. Den ena ägaren jag intervjuar vill dock inte minnas någon gång de inte lyssnat på 

den utomstående.  
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Liksom att omställningen för företag E var att de efter att ha tagit in en utomstående i 

företagets styrelse började ha regelbundna styrelsemöten menar den ägaren jag intervjuar att 

detta även var den största förändringen för företaget. Förutom denna förändring så har 

företagets resultat ökat och företaget gör inte längre förluster. Sedan styrelsearbetet blev 

externt i företaget med flertalet utomstående ledamöter har företagets omsättning ökat likväl 

som företagets resultat.  

Företag F har förändrats på så sätt att familjeföretagarna nu kan koncentrera sig på att driva 

företaget efter de riktlinjer som styrelsen har satt upp. Företaget är inte heller lika beroende av 

den första generationens familjeföretagare. Detta är mycket positivt enligt den ena ägaren då 

den första generationen snart skall gå i pension.  

Familjeföretagaren i företag G vill mena att den största förändringen genom en utomstående 

är att företaget nu enbart har en ägare. Genom att en utomstående togs in i styrelsen visade det 

sig att familjeföretagarna inte kunde samarbete och därför har företaget nu enbart en ägare.  

I företag H vill den ena familjeföretagaren mena att den största, och bästa, förändringen med 

en utomstående är att företaget har fått legitimitet till den marknad där företaget nu verkar.  

Efter att den utomstående valts in i familjeföretag I styrelse är den största förändringen att 

företaget har fått legitimitet. Framförallt banken ser företaget som en bättre kund nu. Den 

utomstående har även ställt krav på företagets ägare att exempelvis besöka företagets kunder, 

detta var en uppgift som ägaren inte tidigare hade hunnit med. Nu var detta ett krav från 

styrelsen vilket ledde till att ägaren åkte från norr till söder för att besöka företagets kunder. 

Till varje styrelsemöte redovisades kundernas reaktioner för styrelsen.  
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