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SAMMANFATTNING 

Examensarbete Civilekonomprogrammet 
Författare: Simon Alvarsson och Jacob Lindahl 
Handledare: Daniel Ericsson 
Examinator: Anna Stafsudd 
 

Titel: Utomstående styrelseledamöters roller i familjeföretag 

 

Nyckelord: Utomstående ledamöter, Roller, Goffman, Styrelse, Familjeföretag 

 

Bakgrund och problemdiskussion: Det finns mycket forskning om utomstående 

styrelseledamöter i familjeföretag och vad de bidrar med i styrelsearbetet. Det är intressant att 

studera utomstående styrelseledamöters roller i familjeföretagens styrelser eftersom det är 

styrelsen som har det yttersta ansvaret i ett företag och därigenom en viktig roll i företaget. 

Genom att studera de utomstående ledamöternas roller enligt Goffmans sociologiska teori så 

vill vi skapa förståelse för utomstående ledamöters roller i familjeföretag. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa differentierad förståelse för utomstående 

styrelseledamöters roller i olika familjeföretag. 

 

Metod: Uppsatsen har en abduktiv forskningsansats och en kvalitativ undersökningsdesign. 

Den teoretiska forskningen som använts är tidigare forskning om familjeföretag, styrelser, 

utomstående ledamöter och bolagsstyrningsteorier för att skapa förståelse om styrelsearbetet i 

familjeföretag. Vi har även använt oss av Goffmans sociologiska teorier för att tolka rollen 

som de utomstående ledamöterna får i familjeföretagens styrelser. Vi har gjort en kvalitativ 

studie med intervjuer där vi intervjuat fyra utomstående ledamöter och fyra interna 

styrelseledamöter i fyra olika familjeföretag. 

 

Resultat och slutsats: Genom fallstudierna identifierades fyra olika roller hos de 

utomstående styrelseledamöterna i styrelserna vi undersökt. Rollerna var liknande men skiljde 

sig i vissa detaljer. Rollerna som identifierades var expertrollen, strategirollen, övervaknings- 

och ledarrollen samt allroundrollen. Rollerna såg olika ut i de olika företagen och styrelserna 

eftersom förväntningarna på rollen är olika för utomstående ledamöterna samt att 

omständigheterna är olika i familjeföretags styrelser.   



	   5	  

ABSTRACT 

Master Thesis in Business and Administration  
Author: Simon Alvarsson and Jacob Lindahl 
Supervisor: Daniel Ericson 
Examiner: Anna Stafsudd 
 
Title: Outside board of directors roles in family businesses 

 
Key words: Outside board of directors, Roles, Goffman, Board, Family business 

 
Background and problem: There is a lot of research on outside board of directors in family 

businesses and what they contribute to the work in the boards. It´s interesting to study the role 

of outside board of directors in the family business boards because it´s the board that has the 

ultimate responsibility of a company and thereby play an important role in the company. By 

studying the role of outside board of directors according to Goffman's sociological theory, we 

want to create an understanding of the role of outside board of directors in the family 

business. 

 
Purpose: The purpose with this study is to create differentiated understanding about the role 

of outside board of directors in various family businesses. 

 
Method: Our study has an abductive reasoning and a qualitative research design. The 

theoretical framework we´ve used is previous research regarding family business, boards, 

outside board of directors and corporate governance theories to create an understanding of the 

outside board of director’s work in the family business. We´ve also used Goffman 

sociological theories to explain the role of the outside board of directors got in family 

business boardrooms. We´ve made a qualitative study with interviews in which we 

interviewed four outside board of directors and four family members in four different family 

businesses. 

 
Results and conclusion: Through the case studies we identified four different roles of the 

external directors on the boards that we tested. The roles were similar but differed in some 

details. The identified roles were expert role, strategy role, supervisory and leadership and all-

round role. The roles are different in the various companies and their boards because the 

expectations of the role are different for outside members and also that the circumstances are 

different in family business boards.  
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Kapitel 1. Inledning 
Inledningskapitlet ger en beskrivning av styrelsearbetet i familjeföretag. Vidare förs en 

problemdiskussion kring utomstående ledamöters roll i familjeföretags styrelse vilket mynnar 

ut i en problemdiskussion och ett syfte. Slutligen presenteras uppsatsens disposition. 

	  

1.1 Bakgrund 

I Sverige är mer än tre fjärdedelar av företagen familjeföretag (Bjuggren et al. 2011). Även i 

resten av världen är familjeföretag den vanligaste formen av företagsägande (IFERA 2003; 

Gersick et al. 1997). Familjeföretagens storlek kan variera alltifrån småbolag med endast 

några få anställda till stora världsföretag som LEGO och Channel (Bammens et al. 2011). I 

Sverige skapas många familjeföretag som växer sig starka. Det är politiken och lagarna i 

landet har skapat situationen med många stora och starka familjeföretag i Sverige (Högfeldt 

2005). Familjeföretagen står för en fjärdedel av sysselsättningen samt omkring 21 % av BNP i 

Sverige år 2006 (Bjuggren et al. 2011). Eftersom många företag idag är familjeföretag är de 

en viktig del i svensk bolagsstyrning och sysselsättning.  

Forskning om familjeföretag började på 1960-talet då de första artiklarna skrevs om 

familjeföretag (Gersick et al. 1997). I början av millenniet blev forskningen om familjeföretag 

populärt, speciellt om styrelsens effekt i familjeföretag (Bammens et al. 2011). Trots att 

forskningen av bolagsstyrningen inom familjeföretaget har ökat så finns det fortfarande ett 

stort behov av fördjupande kunskap inom ämnet (Brundin et al. 2012). Bolagsstyrning 

innefattas bland annat av styrelsearbetet och för att få ett aktivt styrelsearbete i familjeföretag 

är det viktigt att ha utomstående ledamöter i familjeföretagens styrelser (Hillman & Dalziel 

2003; Brundin et al. 2012). Med aktivt styrelsearbete menar vi att styrelsen har regelbundna 

styrelsemöten och förberedda agendor (Brundin et al. 2012). Styrelsesammansättningen är 

därför viktig för att skapa ett bra samarbete i styrelsen. Det finns mycket forskning som säger 

att styrelsearbetet blir bättre i företag som väljer in utomstående styrelseledamöter (Bettinelli 

2011; Bammens et al. 2011). De positiva effekterna med att ha utomstående 

styrelseledamöterna i styrelsen är att de bidrar med bland annat att sätta strategiska mål, 

expertis och skapa nätverk (Hillman & Dalziel 2003). 
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Forskning om bolagsstyrning har fokuserats på styrelsen och styrelsens roller för att öka 

företagets prestation. Styrelsen är enligt Zahra och Pearce (1989) den funktion som sätter upp 

strategiska mål, kontrollerar företagsledningen, ger service och rådgivning åt ledningen. 

Collin (2008) menar att konflikthantering är en ytterligare roll som styrelsen har i företag då 

ägare kan ha olika intressen i företaget. 

Styrelsens roller i familjeföretag skiljer sig mot styrelsens roller i andra företag. Det innebär 

också att styrelsens arbete är annorlunda för familjeföretag jämfört med andra företag. 

Familjeföretag har inte lika väl utvecklat styrelsearbete som andra företag (Johannisson & 

Huse 2000). Skillnaden beror på att andra företag är mer vinstdrivande och därför har de 

också ett mer utvecklat styrelsearbete eftersom de är medvetna om strategier samt mål i 

företaget och vill förbättra dem. Vinstdrivande strategier och mål är inte lika viktiga i 

familjeföretag utan de strävar mer efter icke vinstdrivande mål som till exempel företagets 

överlevnad. Det är viktigare för familjeföretag att kunna föra vidare företaget till kommande 

generationer (Emling 2000). Utifrån detta kan det sägas att familjeföretag generellt sett har en 

ekonomisk försiktighetsprincip som dominerar ledarskapet (Emling 2000). Förklaringen till 

att vissa familjeföretag avstår från ett aktivt styrelsearbete med utomstående styrelseledamöter 

består bland annat av rädslan att förlora kontrollen över företaget, tvivel att den utomstående 

ledamoten inte förstår företagets situation eller att styrelsearbetet tar för lång tid (Ward 1991). 

En orsak kan också vara att ägarna i familjeföretagen inte vet hur de skapar ett effektivt 

styrelsearbete (Ward 1988). 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en styrelse med minst en styrelseledamot 

(Aktiebolagslagen 2005:551 2014). Även om lagen säger att alla aktiebolag skall ha en 

styrelse innebär det inte att alla har ett aktivt styrelsearbete. Styrelsens uppgifter förväntas 

variera beroende på hur ägarstrukturen ser ut. Ett företag kan bestå av ett koncentrerat eller 

spritt ägande där styrelsen förväntas fylla olika funktioner (La Porta et al. 1999). I ett företag 

kan det uppstå informationsasymmetri mellan ägarna och företagsledningen. Det innebär att 

ägaren i ett företag inte får den information som de är berättigade till. Enligt agentteorin så 

behövs det en styrelse för att kontrollera att företagsledningen inte arbetar efter att maximera 

sin egen nytta. Styrelsen roll är därmed att kontrollera företagsledningen (agenten) att de 

arbetar enligt ägarnas (principalens) intresse (Jensen & Meckling 1976). Styrelsens 
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övervakning av företagsledningen minskar agentkostnaderna som uppstår mellan ägande och 

kontroll (Hillman & Dalziel 2003). Vid spritt ägande tenderar styrelsen att aktivt vara de som 

kontrollerar företagsledningen. Vid koncentrerat ägande kan ägarna att ha ett egenintresse i att 

säkerhetsställa företagets överlevnad genom att maximera nyttan för företaget. En annan 

egenskap som också påverkar styrelsens funktion är företagets storlek. När företaget blir 

större krävs en starkare kontrollfunktion och styrelsen blir då ett viktigt instrument (Zahra & 

Pearce 1989). 

För att få ett effektivt styrelsearbete i familjeföretagen är det bra att ta in utomstående 

styrelseledamöter eftersom de bidrar med förbättrad övervakning och tillgång till resurser i 

styrelsearbetet (Hillman & Dalziel 2003). Det kan vara svårt för familjeföretag att välja in 

utomstående styrelseledamöter då de inte vill förlora kontrollen över företaget. Att ta in 

utomstående personer kan också vara svårt för familjeföretag då de får insyn i företaget. 

Familjeföretag är inte vana att välja in utomstående i företaget och därför kan detta vara ett 

svårt steg för familjeföretag att ta (Brundin et al. 2012). Pfeffer och Salanick (1978) menar att 

företag kan skapa sig legitimitet mot sina leverantörer och på marknaden genom att ta in 

utomstående ledamöter i styrelsen. Familjeföretag som valt att ta in utomstående 

styrelseledamöter kan ha påverkats av utomstående aktörer som till exempel banken 

(Johannisson & Huse 2000). Utomstående styrelseledamöter stärker professionalismen i 

företaget och ökar bankens trygghet gentemot företagets handlande. Studier har också visat att 

styrelser som tar in mer än en utomstående ledamot ökar styrelseinvolveringen och 

ansträngningen i styrelsen (Judge & Zeithaml 1992). När utomstående styrelseledamöter 

sedan tas in så kan det öka ansträngningen för hela styrelsen eftersom den utomstående 

ledamoten strukturerar upp styrelsearbetet så att det blir effektivare. 

Det finns också forskning som säger att utomstående styrelseledamöter försämrar 

styrelsearbetet i familjeföretag eftersom de har dålig kunskap om företagets miljö (Ford 1988; 

Jonovic 1989). Ford (1988) menar att de utomstående ledamöterna inte är bra för styrelsens 

arbete eftersom de har dålig tillgång och information om företaget jämfört med resterande 

ledamöter. Ett ytterligare argument är att utomstående ledamöter är sämre eftersom de inte har 

något intresse i familjeföretaget (Jonovic 1989). Forbes och Milliken (1999) menar att det är 

dåligt med utomstående ledamöter eftersom de oftast arbetar i mer än en styrelse och eftersom 

de inte engagerar sig tillräckligt i alla styrelser. Att förstå vad som händer i en styrelse och 
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vad de utomstående ledamöterna bidrar med är svårt att förklara eftersom styrelsearbetet är en 

komplex situation. 

Processen inne i styrelserummet kan beskrivas som en ”Black Box” (McAlmon 1981). Det 

innebär att det är svårt att se vad som händer inne i styrelserummet. Det är svårare att 

analysera de sociala processerna som uppstår i styrelserummet än företagets prestation och 

strategiska beslut (McAlmon 1981). Det hade varit intressant att studera de sociala 

relationerna i styrelserummet för att skapa förståelse för vilka roller olika styrelseledamöter 

har. 

För att förstå styrelsearbetet menar Christensen och Westenholz (1999) att vi måste förstå 

styrelsen som en teateruppsättning. Christensen och Westenholz (1999) beskriver att styrelsen 

lever i en socialt konstruerad värld där deras arbete kommer bedömas av aktieägare och 

övriga intressenter. De målar upp en bild av att styrelsen är som ett teaterframträdande där 

styrelsen spelar ett skådespel och aktieägarna samt andra intressenter sitter i publiken. Med 

detta menar de att styrelsemötena sker bakom stängda dörrar där viktiga beslut diskuteras. När 

styrelsen har kommit fram till olika beslut presenteras de framför aktieägarna och de andra 

intressenterna, som då är publiken (Christensen & Westenholz 1999). Denna teatermetafor 

anser vi är ett intressant sätt att se på styrelsen och vi vill utveckla idén på utomstående 

styrelseledamöter i familjeföretag. 

Vi anser att det finns en brist på kunskap om utomstående styrelseledamöters olika roller i 

familjeföretag. Det finns inte mycket forskning inom detta område sedan tidigare och därför 

hade det varit intressant att studera det närmare. Christensen och Westenholz (1999) använder 

Erving Goffmans sociologiska teorier för att utveckla förståelse för styrelsearbetet genom att 

se styrelsen som en teater. Goffmans sociologiska teorier beskriver hur individer får olika 

roller och vilka förväntningar som andra har på individens roll i samhället. Omgivningen 

förväntar sig att individen ska agera och ha ett visst beteende i sin roll. Rollen beskrivs 

därmed som ett framträdande på en scen där omvärlden är en publik som tittar på (Goffman 

1959/2009). Vi ser teaterspelet lite annorlunda emot vad Christensen och Westenholz (1999) 

gör eftersom vi vill förklara teaterspelet i styrelsen genom att beskriva hur rollerna ser ut för 

de utomstående ledamöterna i ett familjeföretag. Eftersom vi tror att styrelsens 

teaterframträdande ser olika ut i olika familjeföretag anser vi att det finns olika roller som de 

utomstående ledamöterna spelar i styrelsen. Goffman (1959/2009) säger att sociala relationer i 



	   13	  

grupper förklarar hur individers roller ser ut och utspelar sig på en scen. Manuset beskriver 

teaterspelet på scenen utifrån vilka tidigare teorier som finns om styrelsearbete, familjeföretag 

och utomstående ledamöter. Utifrån manuset som finns hos styrelsen, ägarna och företaget 

tror vi kommer påverka vilken roll den utomstående ledamoten får i styrelsen. Beroende på 

hur manuset ser ut så anser vi att rollen kommer se olika ut för utomstående styrelseledamöter 

i familjeföretag. Vi förväntar oss att manuset ser olika ut i olika familjeföretags styrelser som 

därmed påverkar rollerna som de utomstående ledamöterna får. I vår undersökning vill vi 

undersöka hur olika manus ser ut i familjeföretag och ifall de påverkar hur rollen blir för den 

utomstående styrelseledamoten.  

Det finns inte mycket forskning om utomstående ledamöters roller i familjeföretags styrelser. 

I vår uppsats vill vi undersöka hur de utomstående styrelseledamöterna ser på sin egen roll i 

styrelsen genom deras perspektiv samt vilka roller de har i styrelsen. Det är även intressant att 

studera om ägarna uppfattar den utomstående ledamotens roll i styrelsen annorlunda gentemot 

den utomstående ledamoten själv. Det kan innebära att det uppstår en rollasymmetri mellan 

dem. Genom en empirisk undersökning hoppas vi kunna skapa förståelse för utomstående 

styrelseledamöter roller i familjeföretagens styrelser. Detta ska vi göra genom ett studera och 

analysera de utomstående styrelseledamöternas roller i familjeföretag enligt Goffmans 

sociologiska teori. 

1.3 Problemformulering 

Hur ser manuset ut för utomstående ledamöter i familjeföretags styrelser? 

Vilka olika roller har utomstående ledamöter i familjeföretags styrelser?  

Varför har utomstående styrelseledamöter olika roller i familjeföretagens styrelser? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa differentierad förståelse för utomstående styrelseledamöters 

roller i olika familjeföretags styrelser. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelade i olika kapitel och här följer en kort sammanfattning av innehållet i 

varje kapitel. 

KAPITEL 2. Metod 

I detta kapitel presenteras vilken teoretisk utgångspunkt som använts samt varför vi har 

förhållit oss till ett hermeneutiskt synsätt i uppsatsen. Vidare förklarar vi varför en abduktiv 

forskningsansats har tillämpats och vad det innebär. Avslutningsvis visar vi hur vi förhållit 

oss kritiska till uppsatsen. 

KAPITEL 3. Teori 

Kapitlet består av att förklara den sociala värld som den utomstående ledamoten arbetar inom. 

För att göra det förklarar vi den sociala världen som ett manus där den utomstående 

ledamoten agerar. Manuset bygger på teorier om familjeföretag, utomstående ledamöter samt 

styrelsens roller och funktioner. Vidare beskriver vi sociologiska teorier som ger kunskap om 

sociala relationer mellan individer i samhället. 

KAPITEL 4. Empirisk Metod 

I kapitlet redogörs för läsaren hur det empiriska materialet har samlats in och hur urvalet har 

gått till. Undersökningsmetoden har gjorts genom fallstudier där kvalitativa intervjuer har 

använts som undersökningsdesign. Slutligen avslutas kapitlet med en redogörelse över vilka 

forskningsetiska aspekter som vi har tagit hänsyn till. 

KAPITEL 5. Empiri 

I kapitel fem presenterar vi empirin från fallstudierna med de fyra utomstående 

styrelseledamöterna och de fyra ägarna. Empirin beskriver hur företagen ser ut, styrelsens 

arbetssätt och hur den utomstående styrelseledamoten är som person. Beskrivningarna om hur 

styrelsearbetet fungerar kommer ligga till grund för att kunna analysera den utomstående 

styrelseledamotens roll i familjeföretaget. 
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KAPITEL 6 Analys av Empirin 

I analyskapitlet har vi analyserat empirin från våra fallstudier med de utomstående 

ledamöterna och ägarna. Vi har analyserat hur manuset, teatern samt rollen för den 

utomstående ledamoten ser ut i varje familjeföretag. Vi har även analyserat styrelsearbetet 

som ett skådespel och döpt det till en teatermetafor. 

KAPITEL 7. Resultat och Slutsats 

I detta kapitel besvaras uppsatsens syfte och resultat som vi fått fram. I resultatdelen kommer 

vi beskriva fyra olika roller som vi kommit fram till hos de utomstående ledamöterna i 

undersökningen. Vi kommer även presentera vår slutsats, teoretiska implikationer samt 

praktiska implikationer. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 
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Kapitel 2. Metod 

Metodkapitlet beskriver vilken teoretisk utgångspunkt uppsatsen utgår från. Vidare förklaras 

varför en abduktiv forskningsansats har använts samt varför vi valt att förhålla oss på ett 

hermeneutiskt sätt. Avslutningsvis förklarar vi hur vi hur granskat källor och sedan ger vi en 

sammanfattning av kapitlet.  

	  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Syftet med uppsatsen är att skapa differentierad förståelse för utomstående styrelseledamöters 

roller i olika familjeföretags styrelser. Styrelseledamöters roller får inte blandas ihop med 

styrelsens roller då de skiljer sig i den mening att styrelsen som helhet har olika roller som 

den bidrar med till företaget. Forskning om styrelsens roll är utbrett där bland andra Zahra och 

Pearce (1989) är den mest framstående där de beskrivit tre roller som styrelsen kan ha i 

företag. Däremot är inte styrelseledamöters roller i familjeföretags styrelser lika väl utforskat. 

Vi påstår att styrelseledamöterna har olika roller i styrelsen som de upprätthåller och vi vill 

granska rollerna närmare. Vi tror att den utomstående ledamotens roll kan se olika ut i olika 

styrelser och därför vill vi skapa förståelse för hur rollen ser ut. Genom vår uppsats vill vi 

göra ett bidrag till forskningen om utomstående styrelseledamöter i familjeföretag. Vi vill 

bidra till forskningen genom att skapa förståelse för hur rollerna ser ut samt hur rollerna 

skapas för utomstående ledamöter i familjeföretags styrelser. 

Christensen och Westenholz (1999) har influerat vår uppsats och gjort att vi vill undersöka 

området ytterligare. Artikeln som Christensen och Westenholz (1999) skrivit tar till stor del 

hjälp av Goffmans sociologiska teorier som förklarar människors sociala interaktioner som ett 

skådespel. I deras artikel försöker de skapa förståelse för styrelsen genom en teatermetafor. 

För att förstå styrelsearbetet menar Christensen och Westenholz (1999) att vi måste förstå 

styrelsen som en teateruppsättning. Styrelsen som en teatermetafor är ett intressant sätt att se 

styrelsen på och artikeln har haft stort inflytande i vår uppsats. Likt Christensen och 

Westenholz (1999) har vi i vår studie använt oss av Goffmans sociologiska teorier för att 

studera de utomstående styrelseledamöternas roller. Det dramaturgiska perspektivet har fått 

ett stort utrymme vilket betyder att alla spelar teater i olika situationer likt skådespelare på en 

scen (Goffman 1959/2009). Skillnaden mellan hur vi använder Goffmans sociologiska teori 
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och hur Christensen och Westenholz (1999) använder den är att vi ser styrelsen på scenen där 

de framträder inför olika intressenter och bakom scenen är vad som sker mellan varje 

styrelsemöte. Beroende på vilka omständigheter det är i familjeföretaget så påverkar det hur 

den utomstående ledamoten ska agera, detta kallar vi manus.  

Goffman (1959/2009) menar att skådespelarna har ett manus som de följer när de framträder 

på scenen. Manuset innebär att skådespelarna ska agera på ett visst sätt utifrån förväntningar i 

den sociala miljön på scenen och hos publiken. De utomstående ledamöternas manus har vi 

förklarat med hjälp av teori om familjeföretag, utomstående ledamöter, styrelsens funktioner 

och styrelsens roller. Vad som sker under och mellan styrelsemötena påverkar också den 

utomstående ledamotens roll. De andra styrelsemedlemmarna kommer att skapa förväntningar 

på den utomstående ledamoten och det är intressant att studera den utomstående ledamotens 

roll i familjeföretagets styrelse och om rollen har utvecklats under tiden i styrelsen. Detta har 

vi gjort genom att förstå förutsättningarna för den utomståendes roll objektivt utifrån teori om 

tidigare forskning. Därefter har vi skapat subjektiv förståelse om den utomstående ledamotens 

egna erfarenheter om styrelsearbetet och hur den utomståendes roll spelas på scenen i 

styrelsen. 

2.2 Hermeneutiskt förhållningssätt   

Då syftet med uppsatsen är att skapa differentierad förståelse för utomstående 

styrelseledamöters roller i olika familjeföretags styrelser föreligger det hermeneutiska 

förhållningssättet. Det hermeneutiska förhållningssättet innebär inom samhällsvetenskapen att 

teori och metod tolkar människors handlingar (Bryman & Bell 2013). Tolkning är central 

inom hermeneutiken där stor vikt ligger på att uppfatta företeelser genom den sociala aktörens 

synvinkel. Hermeneutiken uppfattas som en strategi som rymmer stor potential i förhållande 

till texter och sociala handlingar (Bryman & Bell 2013). Vi anser att det finns fler roller som 

den utomstående ledamoten kan ha i familjeföretagets styrelse. Det finns ingen forskning idag 

om vilka roller som utomstående ledamöter får i en styrelse utifrån Goffmans teorier. Vi vill 

förstå hur rollerna ser ut för den utomstående ledamoten och vad som påverkar hur rollen 

kommer se ut. Vi ser därmed företeelser genom de sociala aktörernas synvinkel och därför har 

vi valt ett hermeneutiskt förhållningssätt.  
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Motsatsen till hermeneutiken är ett positivistiskt förhållningssätt. Detta vetenskapliga 

förhållningssätt innebär att forskningens roll är att objektivt pröva teorier. Teorins syfte är att 

generera hypoteser som ska prövas genom observationer (Bryman & Bell 2013). Eftersom det 

saknas forskning om utomstående ledamöters roller inom familjeföretag utifrån Goffmans 

teorier så kan det objektivt sätt vara svårt att förstå rollerna endast via ett positivistiskt synsätt. 

Vi anser att det finns fler roller som den utomstående ledamoten kan ha i ett familjeföretags 

styrelse. Därför kan det objektivt sätt vara svårt att förstå rollerna endast via ett positivistiskt 

synsätt och därför har ett hermeneutiskt förhållningssätt använts.  

2.3 Forskningsansats 

Vi har arbetat efter en abduktiv ansats där vi växelvis utgått från teori och empiri. Vi har 

förhållit oss till abduktion då empirin i vår studie kommer ta hjälp av teori vilket stärker 

trovärdigheten i studien enligt Alvesson och Sköldberg (2008). Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar att abduktion innefattar förståelse och anses användas i många fallstudier. 

Abduktion utgår från det empiriska materialet, men förkastar inte tidigare teorier. Vi använder 

oss av abduktion då vi utgår från det empiriska materialet från våra fallstudier och sedan 

analyserar empirin till viss del genom tidigare teorier om styrelsearbete, familjeföretag och 

utomstående styrelseledamöter för att förklara rollen som de utomstående ledamöterna får. 

Det innebär att forskaren kan göra nya upptäckter genom studiens gång och nya teorier kan 

tas i anspråk för att öka förståelsen (Alvesson & Sköldberg 2008). 

En abduktiv ansats har en kombination av både induktiv och deduktiv ansats (Alvesson & 

Sköldberg 2008). Då vi endast hittat en tidigare studie om styrelsen enligt Goffmans 

sociologiska teori har det gjort att vi till början antagit ett induktivt synsätt. Det har vi gjort 

eftersom vi haft svårt att analysera vår empiri med tidigare forskning. De induktiva resultaten 

kommer sedan att analyseras med teorier om familjeföretag, bolagsstyrning, utomstående 

styrelseledamöter och sociologisk teori på ett deduktivt sätt. En fördel med abduktiv ansats är 

enligt Patel och Davidson (2011) att inte låsa in forskaren på ett speciellt spår som det annars 

kan göras vid en deduktiv eller induktiv ansats. En nackdel med att arbeta abduktivt är att 

forskningen inte startar förutsättningslöst genom att istället utgå från tidigare teorier vilket 

kan göra att forskaren utesluter vissa tolkningar (Patel & Davidson 2011).  
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I en induktiv ansats hämtas empirin genom bland annat fallstudier och sedan analyseras dessa 

för att hitta samband genom teorier. Vid induktiv ansats är teorin resultatet av forskningen 

(Bryman & Bell 2013). Risken med att använda sig av ett induktivt synsätt är att forskaren 

inte vet speciellt mycket om teorins räckvidd, eftersom slutsatserna baserar sig på fall som är 

typiska för en speciell situation, tid eller grupp av människor (Patel & Davidson 2011).  

En deduktiv ansats är en motsats till induktiv ansats där teorier genererar hypoteser som sedan 

testas empiriskt. För att göra en deduktiv ansats krävs befintlig teori om ämnet för att på så 

sätt kunna jämföra den med det empiriska material som samlats in (Bryman & Bell 2013). En 

fördel med deduktiv ansats är enligt Patel och Davidson (2011) att resultaten inte blir partiska 

av forskarens enskilda uppfattningar. En nackdel med deduktiv ansats är även att det blir svårt 

att utveckla redan befintlig teori och resultaten kommer troligtvis vara liknande som teorierna 

redan säger (Patel & Davidson 2011). 

2.4 Källkritik 

Det finns mycket forskning om styrelsens funktioner samt styrelsens roller. Vi har granskat 

artiklarna och valt ut de som varit mest relevanta för vår studie. Artiklarna som använts har 

varit så kallade peer-reviewed, vilket innebär att de anses tillförlitliga då andra forskare har 

granskat artiklarna innan de publicerats. Jansson et al. (2013) Bolagsstyrning på svenska är ett 

working paper vilket innebär att den är mindre tillförlitliga än peer-reviewed artiklar. Vi anser 

ändå att den är väsentliga att ha med uppsatsen då den tar upp intressanta aspekter inom 

bolagsstyrning. Jansson et al. (2013) är ett working paper som nyligen har publicerats i en bok 

och med detta anser vi att Jansson et al. (2013) är en tillförlitlig källa. 

Uppsatsen har till stor del behandla Goffmans sociologiska teorier. Information om 

sociologisk teori har vi hämtat från Goffmans böcker “Jaget och maskerna” samt “Stigma”. 

Böckerna beskriver bland annat sociala interaktioner och roller i samhället. Teorin ligger till 

grund för hur vi kommer tolka ledamöters roller i styrelsen. Goffmans bok “Jaget och 

maskerna” är från 1959 och anses vara en av grundböckerna inom sociologi-teori och den 

används fortfarande i stor utsträckning i dagens forskning. 
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2.5 Sammanfattning av kapitlet 

I vår uppsats har vi använt företagsekonomiska teorier om familjeföretag, utomstående 

ledamöter samt styrelsens funktioner för att skapa förståelse om styrelsearbetet i 

familjeföretag. Teorierna har hjälpa oss förstå vilka omständigheter den utomstående 

styrelseledamoten arbetar inom. Vi kallar detta för ett manus och det kommer påverka hur den 

utomstående styrelseledamoten ska agera i olika situationer. För att skapa förståelse om de 

utomståendes roller i styrelsen används Goffmans teorier för att se styrelsearbetet som en 

teatermetafor och hur de olika rollerna spelas på en scen. 

Eftersom syftet med uppsatsen är att skapa differentierad förståelse för de utomstående 

ledamöternas olika roller i familjeföretags styrelser kommer vi använda ett hermeneutiskt 

synsätt. Det hermeneutiska synsättet innebär att teori och metod tolkar människors 

handlingar. Vi har använt det hermeneutiskt synsätt eftersom vi tror att det finns flera roller 

som den utomstående ledamoten kan ha i styrelsen. För att studera vad som påverkar rollen 

hos de utomstående ledamöterna behöver vi studera rollen genom de sociala aktörernas 

synvinkel. Därför är det hermeneutiskt förhållningssättet lämpligare än det positivistiska 

förhållningssättet. 

Vi har följt en abduktiv forskningsansats genom vår uppsats där vi växelvis kommer utgå från 

teori och empiri. Det gör att vi använt oss av en kombination av både induktiv och deduktiv 

forskningsansats. Uppsatsen utgår från empirin som vi fått fram i fallstudierna som sedan till 

viss del tolkas av teori.   
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Kapitel 3. Teori 
Teorikapitlet inleds med en beskrivning av sociologisk teori där vi utvecklat en modell med 

hjälp av Goffman för att beskriva styrelsearbetet. Sedan beskriver vi de omständigheter som 

den utomstående ledamoten arbetar inom, vilket vi kallar för manus. Vidare presenteras en 

definition av familjeföretag samt en modell över familjeföretagets olika delar. Därefter 

förklaras utomstående styrelseledamöter samt vad de tillför familjeföretaget. Avslutningsvis 

beskrivs styrelsens funktioner och roller. 

 

För att förstå hur olika roller kan se ut i familjeföretagens styrelse har vi skapat en egen 

modell över hur vi ser på styrelsearbetet. Modellen har influerats av Goffmans sociologiska 

teori. Goffman (1959/2009) beskriver sociala relationer i samhället och hans teorier förklarar 

hur individer spelar och upprätthåller olika roller på en scen. Styrelsen är en social 

konstruktion där olika roller tilldelas och vi använder Goffmans (1959/2009) teorier för att 

studera utomstående ledamöter i familjeföretags styrelser. 

För att förstå hur den utomstående ledamotens roll ser ut i familjeföretags styrelse måste vi 

förstå teorin bakom familjeföretagen och deras styrelse samt teori om de utomstående 

ledamöterna. Teorin kommer att ses som ett manus som de utomstående ledamöterna arbetar 

efter på en scen och därför behöver vi beskriva hur familjeföretaget och deras styrelse 

fungerar. Vi beskriver även styrelsens funktioner enligt agentteorin, resursberoendeteorin och 

institutionell teori för att förstå den utomståendes roll och vilka förväntningar ledamoten har 

på sig utifrån teorierna.  

Genom teorin kommer vi beskriva hur familjeföretag och styrelsearbetet fungerar. Teorierna 

beskriver hur styrelsearbetet ser ut objektivt, vilket vi beskriver som manuset i styrelsen. 

Manuset beskriver hur skådespelaren ska uppträda i sin roll för omgivningen och publiken 

(Goffman 1959/2009). Detta manus beskriver också hur den utomstående ledamoten 

förväntas uppträda i de sociala relationerna inom familjeföretagens styrelse. Vi kommer 

studera den utomstående ledamotens roll utifrån ett subjektivt synsätt för att se hur rollen ser 

ut i verkligheten.  
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3.1 Sociologisk teori 

3.1.1 Roller 

Aubert (1970) definierar en roll som summan av normer och förväntningar som kan hänföras 

till en speciell uppgift eller position. Aubert (1970) poängterar att förväntningarna har stor 

betydelse i definitionen av en roll och de kan vara av olika slag. Det kan vara förväntningar 

som (1) individen har på sig själv, (2) förväntningar som andra personer har på individen, (3) 

uppfattningar som individen har på andras förväntningar eller (4) förväntningar som individen 

har på andra. Nilsson (2005) definierar roller som ett upprepande beteende och inom en grupp 

fyller roller åtminstone tre funktioner: (1) det skapar en struktur samt arbetsfördelning, (2) ger 

en förutsägbarhet och därmed en trygghet och (3) de bidrar med den gruppidentitet en viss 

medlem får. Både Aubert (1970) och Nilssons (2005) definition på roller ansåg vi gav en bra 

beskrivning på vad som är en roll. Auberts (1970) definition passar in på utomstående 

ledamöter då de ska uppfylla olika förväntningar från ägarna. Johannisson och Huse (2000) 

menar att den utomstående ledamoten skapar struktur i styrelsen och därför ansåg vi att 

Nilssons (2005) definition passade bra i vår uppsats. Vi har använt oss av Aubert (1970) och 

Nilssons (2005) definition av vad en roll är i vår uppsats för att kunna beskriva den 

utomstående ledamotens roll i styrelsen. 

Enligt Nilsson (2005) känner medlemmarna till rollerna i gruppen och därmed förväntas olika 

saker från de övriga medlemmarna i gruppen i olika situationer. Detta gör att gruppen blir 

förutsägbar och stabil. Människor tar med sig sina rollbeteenden från grupp till grupp. Det 

finns anledning att tro att en person som till exempel har en konfliktlösande roll i en grupp 

också kommer att bli tillskriven samma roll i en annan grupp. De roller som personer tar med 

sig blir därmed förhållandevis fasta och oföränderliga (Nilsson 2005). 

Nilsson (2005) menar att rollkonflikter kan uppstå i gruppen då kraven på rollerna inte är helt 

klara. Rollkonflikter är generellt sett förknippade med otrivsel, låg produktivitet och ett dåligt 

självförtroende. Det finns olika typer av rollkonflikter och det kan till exempel vara i en 

situation då en person ska utföra två eller flera roller samtidigt. Olika nivåer av krav från 

individer kan samtidigt ställas på en och samma roll vilket kallas för rolloförenlighet. Det kan 

innebära att vissa personer ställer högre krav än andra på att individen ska leverera i sin roll. 
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En inre rollkonflikt kan uppstå då den rollbärande individens förväntningar inte stämmer 

överens med de andras förväntningar inom gruppen. Det kan också finnas rollkonflikter inom 

gruppen där två personer inte kommer överens om vem som ska utföra en viss roll inom 

gruppen (Nilsson 2005). 

Förväntningarna som familjemedlemmarna har på den utomstående samt de förväntningar 

som den utomstående har på sig själv anser vi bidrar till ett upprepande beteende hos den 

utomstående ledamoten. Rollen som den utomstående ledamoten får i styrelsen kan troligtvis 

skapa en förutsägbarhet för övriga ledamöter i styrelsen och på så vis frambringa en trygghet i 

styrelsen. Det kan leda till att de andra styrelsemedlemmarna vet hur den utomstående agerar 

och vad personen har för beteende. Det kan uppstå rollkonflikter eller rolloförenlighet i 

styrelsegruppen och vi har studera de skillnader mellan den utomstående ledamotens 

förväntningar på sin roll jämfört med vad ägarna i styrelsen har för förväntningar på den 

utomståendes roll. Vi har också studerat om de har olika syn på vem det är som ska bära en 

viss roll i styrelsen. 

3.1.2 Det dramaturgiska perspektivet   

Goffman (1959/2009) ser samhället ur ett dramaturgiskt perspektiv vilket innebär att vi alla 

spelar teater och likt skådespelare på scenen vill vi göra intryck på vår publik. Individer har 

därmed olika roller som de spelar samtidigt som de förmedlar olika uttryck genom rollerna. 

När en individ har en roll förväntar sig omgivningen eller publiken att de ska ha ett visst 

beteende och agerande (Goffman 1959/2009). Genom att studera styrelsen i familjeföretag på 

det dramaturgiska perspektivet kan vi anta att skådespelarna omfattas av styrelseledamöterna i 

styrelsen. Styrelsearbetet blir därmed som en teater där styrelseledamöterna spelar olika 

roller. Publiken består av olika intressenter som bedömer framträdandet. Vi tror att 

styrelseledamöterna har olika roller i styrelsearbetet som de upprätthåller på en scen och det 

hade varit intressant att granska rollerna närmare. 

Goffman (1959/2009) beskriver att det finns två områden där roller bildas, den främre och 

den bakre regionen. Genom ett dramaturgiskt perspektiv menar han att den främre regionen är 

scenen där publiken är medverkande och den bakre regionen anses vara ”bakom kulissen”. I 

den främre regionen äger själva framträdandet rum och här tar individen hänsyn till vissa 
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normer som ska upprätthållas. I den bakre regionen tar rollinnehavaren ett steg tillbaka och 

utvärderar samt omarbetar sin roll. Här behövs inte fasaden upprätthållas som den främre 

regionen kräver. 

Christensen och Westenholz (1999) beskriver styrelsen och styrelsens roll som en teater enligt 

Goffmans bok ”Jaget och maskerna” (The presentation of self in everyday life) (1959/2009). 

Boken används för att se styrelsen som ett teaterspel på två sätt genom att beskriva styrelsen i 

strategirollen och hur de övertygar intressenterna att de gör ett bra jobb. Styrelsen lever i en 

social värld där de kommer dömas av aktieägarna och övriga intressenter. Företagsledningen, 

revisorn och konsulterna sitter längst fram vid scenen. De andra intressenterna sitter längre 

bak i publiken och det är anställda, aktieägare, kunder, aktiemarknaden och leverantörer. 

Styrelsen står på scenen där de spelar och regisserar teaterpjäsen genom sitt ledarskap. 

Styrelsen kan också ses som ett lagspel där alla ska vara med och bidra för ett bra samarbete. 

Vissa arbetsuppgifter i styrelsen syns dock inte utåt utan sker bara bakom stängda dörrar i 

styrelserummet (Christensen & Westenholz 1999). 

I vår uppsats har vi studerat styrelsearbetet genom att tillämpa den främre och bakre regionen 

(se Figur 1 nedan). Vi ser scenen och framträdandet på ett annorlunda sätt jämfört med 

Christensen och Westenholz (1999). I den främre regionen sker styrelsemötena där styrelsen 

integreras och diskuterar med varandra för att komma fram till olika beslut. Här spelas de 

olika styrelseledamöternas roller upp på scenen. Den bakre regionen är det som sker mellan 

varje styrelsesammanträde. I den bakre regionen kan också styrelsen beklaga eller hylla den 

utomstående ledamoten inför familjemedlemmarna. Vi anser att den utomstående 

styrelseledamoten utvärderar och omarbetar sin roll inför nästa framträdande. Det är intressant 

att studera vad som sker mellan styrelsemötena i familjeföretagen där ägarna kan föra 

diskussioner om olika beslut mellan varandra. I vår uppsats har vi undersökt om den 

utomstående styrelseledamoten får ta del av det som sker mellan varje styrelsemöte eller om 

hen känner sig utanför. 
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           Figur 1; Styrelsen på scen 

 

Christensen och Westenholz (1999) analyserar styrelsen på en teaterscen utifrån fyra olika 

attribut som är dramaturgisk lojalitet, dramaturgisk disciplin, dramaturgisk försiktighet och 

taktfullhet. Dramaturgisk lojalitet är att styrelsen ska arbeta som en grupp eller ett lag 

(Christensen & Westenholz 1999). Det blir lättare om någon i publiken pressar dem. Det går 

att skapa lagkänsla genom att skapa hög nivå av solidaritet eller att minska kontakten mellan 

ledamöterna samt valberedningen (Christensen & Westenholz 1999). Om styrelsen som grupp 

ska ha bra sammanhållning måste alla medlemmarna i gruppen uppföra sig och acceptera 

vissa moraliska förpliktelser. Medlemmarna måste spela sin egen roll samt acceptera de 

biroller som förväntas av de vid alla tillfällen. För att skapa en bra lagkänsla måste 

ledamöterna tycka om varandra och kunna samarbeta ihop. Vid tillsättning av nya ledamöter 

undersöker styrelsen inte bara ledamöternas kontakter för att se om personen kan bidra med 
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något utan också för att se till att det blir bra ”kemi” mellan nya och gamla 

styrelsemedlemmar (Christensen & Westenholz 1999). Det är också viktigt att ge alla i 

gruppen tillgång till material samtidigt så inte några ledamöter känner sig utanför. Goffman 

(1959/2009) menar att publiken och aktörerna ska behandla varandra med respekt, lojalitet, 

disciplin och omständighet. Det finns också många regler som gör det omöjligt för styrelsen 

att berätta till allmänheten vad som försiggår i styrelserummet och därför skiljer det sig vad 

som verkligen händer i styrelserummet och vad styrelsen förmedlar till allmänheten 

(Christensen & Westenholz 1999). 

Dramaturgisk disciplin menas att alla medlemmar ska identifiera sig med gruppen så de kan 

framföra sina roller på ett trovärdigt sätt (Goffman 1959/2009). En gruppmedlem som har 

dramaturgisk disciplin kan spela sin roll väl och gör inga felsteg under sitt uppträdande. På så 

sätt avslöjar han inte heller gruppens hemligheter för någon utomstående. Han är också 

uppmärksam ifall någon i gruppen håller på att berätta viktiga hemligheter och hindrar honom 

då på ett diskret sätt. Gruppmedlemmarna ska också kunna ta humoristiska saker seriöst och 

förhindra sig själv att skratta åt saker som anses seriösa. På detta sätt kan medlemmen med 

andra ord hålla inne på sina känslor och inte låta dessa leda till besvärliga avslöjanden. Den 

disciplinära aktören är också väldigt skicklig på att skifta mellan privat miljö med informellt 

beteende samtidigt som han kan växla till offentlig miljö på ett naturligt sätt (Goffman 

1959/2009). Det är också bra för styrelsen att ha disciplin på saker som till exempel ritualer, 

handskakningar, klädsel, bestämda platser runt bordet, trevlig atmosfär och att använda humor 

(Christensen & Westenholz 1999).  

Dramaturgisk försiktighet innebär att om styrelsen ska göra ett bra jobb måste de med 

försiktighet framföra sina beslut till allmänheten (Christensen & Westenholz 1999). Det är 

viktigt för gruppen att ha lojalitet och disciplin om deras agerande ska kunna framföras på ett 

bra sätt. En annan egenskap som de måste ta hänsyn till är att framföra saker försiktigt och 

med klokhet (Goffman 1959/2009). Om inte gruppmedlemmarna är försiktiga kan de lätt bli 

missförstådda, ej tillräckligt förstådda, förstådda alltför väl eller blir starkt hämmade i sin 

förmåga att ta tillvara på de dramaturgiska möjligheter som finns. Ofta är det VD:n eller 

styrelseordföranden som förmedlar informationen till allmänheten eftersom det kan ses som 

ett dåligt beteende ifall övriga ledamöter gör det (Christensen & Westenholz 1999). 
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Taktfullhet innebär att det inte bara är prestationerna på scenen som avgör styrelsens resultat 

utan det beror också på hur publiken medverkar i skådespelet (Christensen och Westenholz 

1999). Goffman (1959/2009) menar att det finns två strategier som kan användas på ett 

taktfullt sätt. Den första strategin är att den agerande personen måste kunna ta emot 

anvisningar och vara villig att anpassa sig efter dem. Eftersom det är via anvisningarna som 

den agerande personen kan se ifall han måste anpassa sitt agerande på scenen. Den andra 

strategin är att om den agerande inte talar sanning måste detta göras enligt de etiketter som 

finns för förvrängningar. Genom att lägga in en förvrängning i rösten visar det att han inte 

talar sanning. Om han ifrågasätts och blir avslöjad kan han då påstå att han bara skämtade 

(Goffman 1959/2009). Christensen och Westenholz (1999) visade i sin forskning att 

Goffmans (1959/2009) två strategier om taktfullhet används av styrelsen i sitt skådespel. I 

vårt arbete har vi till skillnad från Christensen och Westenholz (1999) analysera taktfullheten 

mellan den utomstående ledamoten och ägarna i familjeföretaget. Ägarna tar in en 

utomstående ledamot på grund av olika orsaker till exempel att den utomstående ledamoten 

ska arbeta efter ägarnas direktiv. Med detta menar vi att taktfullheten innebär hur den 

utomstående ledamoten kan anpassa sitt skådespel i styrelsen utifrån ägarnas direktiv.  

3.1.3 Stigma 

Goffman (1963/2011) beskriver den avvikandes roll och identitet som ett stigma. Termen 

stigma skapades av grekerna för att beskriva något ovanligt eller nedsättande i en persons 

moraliska status. Det är varje samhälle och kultur som avgör vilka normer som betecknas 

vanliga och ovanliga i en grupp. Redan vid första anblick på en ny person har vi tillräckligt 

med information för att kunna kategorisera honom och hans sociala identitet. Att kartlägga en 

person berör inte hans egenskaper utan hans relationer. I vissa omgivningar finns det personer 

som försöker dölja något för att inte klassas som en outsider. Det kan till exempel vara i en 

omgivning där enbart ett fåtal har en högre utbildning och då försöker personen dölja sin 

utbildning för att inte räknas som en outsider. En stigmatiserad person kan försöka komma 

tillrätta med detta genom stora personliga ansträngningar. Efter att en stigmatiserad person 

ställt sig till sitt förfogande måste han vänta på att bli accepterad av de andra i gruppen innan 

han kan bli antagen som en hedersmedlem (Goffman 1963/2011). 
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Det finns tre olika stigman enligt Goffman (1963/2011) och det är kroppsliga missbildningar, 

fläckar på den personliga karaktären och det tribala stigmat. Med kroppsliga missbildningar 

menas att en person har en kroppslig avvikelse från det normala. Fläckar på den personliga 

karaktären går att beskriva som psykiska bristningar, alkoholism, fängelsevistelse eller om 

personen har varit arbetslös väldigt länge. Det tribala stigmat är när någon avviker från 

samma nation, religion och kan även förmedlas från familj till familj eller från generation till 

generation (Goffman 1963/2011). 

Social information förmedlas av kroppsliga uttryck och yttringar som uppfattas av gruppen i 

personens närhet (Goffman 1963/2011). Det kan vara en statussymbol eller klasstillhörighet 

som till exempel vigselringar eller märkeskläder. Den sociala och personliga identiteten 

innebär främst vad andra anser om dig som person och ”Jag-identiteten” är vad personen 

anser om sig själv. Ofta identifierar den stigmatiserade personen sig själv som de andra i 

gruppen, medan omgivningen betraktar honom på ett annat sätt. Det går även att analysera 

normala människor utifrån det stigmatiserade perspektivet och det är även där vi bör vända 

oss för att få förståelse för våra olikheter i samhället enligt Goffman (1963/2011). Den sociala 

informationen angående den utomstående ledamoten från ägarna är intressant att ta del av för 

att se ifall övriga ledamöter ser den utomstående som stigmatiserad eller som en i gruppen. 

I en grupp kan alla individer ha samma sociala normer som deras uppträdande och personliga 

attribut. Andra individer som inte har samma sociala normer kan beskrivas som avvikare 

(Goffman 1963/2011). Inom många grupper finns det exempel på en medlem som är avvikare 

och kommer spela en speciell roll. Samtidigt kommer hen inte få den fullvärdiga respekt av 

resterande i gruppen som de andra medlemmarna får. Personer kan också dra sig undan för att 

de har en känsla att de inte är accepterade av gruppen. Gruppen kan också hålla sig till de 

egna för att slippa ta ställning till problemet med utomstående och stigmatiserade personer 

(Goffman 1963/2011). 

I vårt samhälle finns det mycket normer som beskriver hur människor ska se ut och hur de ska 

vara. Normerna gör att ett visst beteende uppmuntras eller motarbetas i samhället. Goffman 

(1963/2011) tar fram exempel på idealmannen i USA som ska vara gift, hetero, vältränad, bra 

hy, slagit något idrottsrekord och ha en collegeutbildning. Varje manlig person som inte 

uppfyller en eller flera av dessa egenskaper upplever sig själv åtminstone lite ofullständig, 

ovärdig eller underlägsen (Goffman 1963/2011). Detta är exempel på hur en idealman ser ut i 
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USA och detta har vi relaterat till ifall den utomstående ledamoten passar in på idealtypen i 

familjeföretagens styrelser. 

I uppsatsen har vi studerat den utomstående styrelseledamoten som en stigmatiserad person. 

Det gör vi då vi anser att den utomstående ledamotens roll oftast skiljer i familjeföretagens 

styrelse där mestadels familjemedlemmar sitter. Den utomstående ledamoten har till en början 

ingen anknytning till vare sig familjen eller företaget och därför blir hen en stigmatiserad 

person jämfört med de övriga i styrelsen. Det blir också intressant att studera om de andra i 

styrelsen uppfattar den utomstående ledamotens roll annorlunda jämfört med vad den 

utomstående ledamoten själv anser om sin roll. 

3.2 Familjeföretag 

För att skapa förståelse för den utomstående ledamotens roll i familjeföretagets styrelse måste 

vi förstå den miljö ledamoten arbetar inom. Vi anser att den utomstående ledamotens roll 

skiljer sig i familjeföretag jämfört med andra företag. Familjeföretaget har till exempel andra 

mål och satsar på långsiktighet (Emling 2000). Det är också skillnad på styrelsearbetet i 

familjeföretag. Styrelsemötena kan till exempel ske vid köksbordet istället för på ett kontor 

med ordentlig struktur på mötet (Johannisson & Huse 2000). 

Vad som definierar ett familjeföretag är upp till forskaren själv. Det finns alltså ingen enskild 

definition på vad ett familjeföretag är. Efter att ha läst många definitioner på familjeföretag 

har vi valt att använda oss av definitionen som Stoy Hayward (1990) framför. Ett företag är 

definierat som ett familjeföretag när en familj har en betydande inverkan på pågående och 

framtida företagsbeslut samt när de uppfyller minst en av dessa tre punkter: (1) Mer än 50 % 

av rösterna ägs av en familj. (2) En familj har effektiv kontroll över verksamheten. (3) En 

betydande del av företagsledningen utgörs av familjemedlemmar (Stoy Hayward 1990). 

Denna definition har valts eftersom vi vill visa att ett familjeföretag inte enbart förekommer 

när majoriteten av företaget ägs utav familjen. Vi vill lyfta fram att ett familjeföretag även kan 

förekomma när familjen har kontroll över företaget eller om företagsledningen utgörs till en 

betydande del av familjemedlemmar. Vi har använt Stoy Haywards (1990) definition av 

familjeföretag i vårt arbete för att den enkelt beskriver vad som är ett familjeföretag. 
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För att få en bättre bild av hur familjeföretag är uppbyggt så utvecklade Gersick et al. (1997) 

en modell där familjeföretaget är uppdelat i tre delar som fungerar som tre överlappande 

system. De tre delarna är (1) familjen, (2) ägande och (3) företaget. Det som gör 

familjeföretag unikt är att en individ kan placeras i sju olika avdelningar inom 

familjeföretaget och inneha olika roller inom företaget (se Figur 2 nedan). En familjemedlem 

som äger företaget men som inte arbetar i det blir placerad i sektion 4, mellan familjen och 

ägande. Familjemedlemmen som arbetar inom företaget, men som inte äger det placeras 

mellan cirklarna familjen och företaget, i sektion 6. En ägare som inte tillhör familjen, men 

som arbetar inom familjeföretaget placeras i sektion 5, mellan cirklarna ägande och företaget. 

När en person tillhör familjen, är ägare och arbetar på företaget placeras personen i centrum, i 

sektion 7 och innefattar då samtliga delar (Gersick et al. 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 2; Modell över familjeföretaget (Gersick et al. 1997) 

 

Modellen av Gersick et al. (1999) ger oss en bra överblick av familjeföretaget och visar att en 

sådan företagsform kan vara komplex. Modellen har blivit ett verktyg för att lättare förstå 

olika roller och konflikter i familjeföretaget. De olika roller som finns i familjeföretaget kan 

påverka hur familjen resonerar när de väljer in en utomstående ledamot i styrelsen. Vi tror att 

ägarstrukturen samt vilka andra ledamöter som sitter i styrelsen påverkar rollen som den 

utomstående ledamoten får. Individerna inom de olika rollerna har förmodligen olika syn på 
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hur företaget ska skötas och därför kan det uppstå moral hazard dilemman. Vid frågor om till 

exempel utdelning kan det uppstå konflikter då individerna i de olika delarna har olika 

intressen. En familjemedlem som är ägare kanske vill öka utdelningen för att belöna familjen. 

Å andra sidan finns det en arbetande familjemedlem som inte är ägare i företaget och vill 

minska utdelningen för att istället återinvestera i företaget. Är de två personerna till exempel 

syskon kan det skapa personliga konflikter (Gersick et al. 1997). Enligt Collin (2008) är 

styrelsens roll bland annat att hantera konflikter som uppstår mellan ägarna i företaget. Då 

ägarna i familjeföretaget ofta sitter med i styrelsen själva kan det bli problematiskt och 

innebära att konflikter inte löser sig och till och med förvärras. Att ha en bra 

styrelsesammansättning där utomstående ledamöter får vara delaktiga kan göra att konflikter 

löser sig lättare i styrelserummet. Rollen som den utomstående ledamoten blir i detta fall 

konfliktlösare (Collin 2008). Ägare i familjeföretag kan ha olika intressen som skapar moral 

hazard dilemman vilket kan påverka företaget negativt. 

Bammens et al. (2011) menar att det finns fyra moral hazard dilemman i familjeföretag. Den 

första är familjens strävan efter sina egna ekonomiska intressen. Det betyder att ägarna styr 

ledningen vilket minskar agentkostnaderna i företaget. Det finns risk för maktmissbruk på 

kostnad av minoriteten samt risk för överdriven kompensation för familjemedlemmarna. Det 

andra moral hazard dilemmat är familjens strävan efter icke-ekonomiska mål som kan leda 

till skada för minoritetsaktieägarna i företaget (Bammens et al. 2011). Det tredje moral hazard 

dilemmat är tendensen att agera utifrån osjälviska motiv (Thaler & Shefrin 1981). Det kan 

vara när föräldrar och barn jobbar i samma företag. Föräldern kan då skämma bort sina barn 

genom att till exempel ge barnet en egen avdelning eller ge de fördelaktiga privilegier. Det är 

ett agentproblem i familjeföretag då familjen agerar på ett ineffektivt sätt genom att anställa 

familjemedlemmar på höga positioner istället för mer lämpade och skickliga chefer. Det 

fjärde moral hazard dilemmat är att olika delar av kärnfamiljen strävar efter sitt egenintresse. 

Det kan till exempel uppstå när ett syskonföretag gör ett generationsskifte. Varje barn får då 

sin egen ägarandel och fler ägare kommer vilja maximera sin egen nytta (Gabrielsson & Huse 

2005). Det kommer skapa konflikter i företaget och energin läggas på konflikter istället för att 

driva företaget framåt. 

Även om familjeägda företag är den vanligaste formen av ägande är det enbart en tredjedel av 

alla familjeföretag som överlever det första generationsskiftet. Genom bättre bolagsstyrning 

som till exempel ett förbättrat styrelsearbete med utomstående styrelseledamöter skulle fler 
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familjeföretag kunna undvika konkurs (Bammens et al. 2008). Alla familjeföretag väljer dock 

inte att ta in utomstående styrelseledamöter eftersom vissa inte känner att de är i behov av det. 

Familjeföretag med komplexa och avancerade situationer i sina företag är i större behov av 

utomstående styrelseledamöter då de utomstående ledamöterna oftast har mer expertis och 

därmed är skickligare på att hantera styrelseuppgifter (Bettinelli 2011). 

I uppsatsen har vi likt Gersick et al. (1997) beskrivit den komplexitet som den utomstående 

ledamoten kan arbeta i. Vi har vidare identifierat vilken eller vilka moral hazard dilemman 

som förekommer i familjeföretagen för att förstår eventuella konflikter som kan finnas. Det 

kan underlätta att ha utomstående styrelseledamöter när konflikter uppstår i familjeföretaget 

då de till exempel kan lösa konflikter mellan familjemedlemmarna och skapa ordning i 

företaget (Bammens et al. 2011). Beroende på vart familjeföretaget befinner sig i 

generationsskiftet anser vi att det påverkar hur den utomstående styrelseledamot kommer in i 

styrelsen och vilken roll hen får. Den utomstående styrelseledamoten kan underlätta 

övergången i familjeföretaget då den nya generationen ska överta ledningen i företaget. 

Genom att förstå familjeföretagets komplexitet kan vi skapa förståelse för den miljö som den 

utomstående ledamoten arbetar inom och det blir på så vis lättare att analysera rollen som 

ledamoten får. 

3.3 Utomstående styrelseledamöter 

En styrelseledamot kan vara beroende eller oberoende gentemot företaget (Hillman & Dalziel 

2003). Enligt Arosa et al. (2010) är oberoende styrelseledamöter individer som enbart har en 

relation med företaget genom styrelsearbetet. I vår uppsats kommer vi definiera utomstående 

styrelseledamöter enligt Bettinelli (2011). En utomstående styrelseledamot är en person som 

varken (1) tillhör familjen, (2) arbetar i företaget eller (3) är ägare till företaget (Bettinelli 

2011). Ett tillägg i vår definition av utomstående styrelseledamot är att hen inte heller ska ha 

arbetat i familjeföretaget tidigare. Anledningen till att vi väljer denna definition är att den 

tydligt beskriver vem som är en utomstående styrelseledamot. Det är viktigt att ha en bra 

definition på de utomstående styrelseledamöterna för att undvika missförstånd vid val av 

intervjupersoner. 

Enligt Hillman och Dalziel (2003) har utomstående styrelseledamöter mer kunskap och 

erfarenheter än beroende styrelseledamöter. Även styrelsearbetets övervakning förbättras när 
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utomstående styrelseledamöter sitter med i styrelsen (Hillman & Dalziel 2003). Johannisson 

och Huse (2000) menar också att styrelsearbetet blir mycket effektivare och får mer struktur 

när styrelsen tillsatt utomstående styrelseledamöter i sitt familjeföretag. Det finns också 

företag som väljer att ta in utomstående ledamöter när de vill vända en dålig trend med dåligt 

resultat. Genom att ta in en utomstående ledamot som kan ge en extern syn på företaget och 

dess organisation kan familjeföretag få hjälp eftersom det kan vara svårt att analysera sitt eget 

familjeföretag och se vart problemen och ineffektiviteten finns (Johannisson & Huse 2000). 

Beroende styrelseledamöter är de personer som antingen är anställda av företaget eller har 

nära band till företaget (Jansson et al. 2013). Zahra och Pearce (1989) menar att beroende 

ledamöter oftare kan relatera till varandra på ett personligt plan och det syns i deras 

styrelsearbete. Därmed kan det också finnas informationsasymmetri mellan beroende och 

utomstående styrelseledamöter då beroende styrelseledamöter har mer kunskap om det 

specifika företaget (Baysinger & Hoskisson 1990). 

Att ha utomstående styrelseledamöter i familjeföretag har länge varit en diskussion där många 

forskare säger att det är en fördel med utomstående styrelseledamöter i styrelsen. Det finns 

också forskning som hittat negativt samband mellan utomstående styrelseledamöter i styrelsen 

och företagets prestation (Ford 1988; Jonovic 1989). En nackdel med utomstående ledamöter 

är dock att de inte har lika bra information och erfarenhet från just det specifika företaget 

jämfört med beroende ledamöter. Därmed har det diskuterats vilken sammansättning som är 

den bästa för ett optimalt styrelsearbete. 

Många familjeföretag väljer att inte ha med utomstående styrelseledamöter i sin styrelse och 

genom det kan de missa stora möjligheter för företaget. Ward (1988) menar att det viktigaste 

för företag är att ha utomstående styrelseledamot i styrelsen eftersom det skapar ett effektivt 

styrelsearbete. Detta är speciellt viktigt för småföretagen eftersom de oftast inte har något 

utvecklat styrelsearbete. Utomstående styrelseledamöter ger (1) Ökat förtroende till ägaren 

samt skapar visioner för företaget. (2) Öppnar kommunikationen och stimulerar effektiva 

samarbeten för företaget. (3) Ökar förväntningar och skapar effektivitet för alla i 

organisationen (Ward 1988). 

Styrelsen är en komplex institution, inte bara ekonomiskt och lagligt, utan även i det sociala 

och psykologiska perspektivet (Bettinelli 2011). Familjeföretag skaffar viktiga fördelar 
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genom att ha utomstående styrelseledamöter i styrelsen. Ju högre andel av styrelsen som 

består av utomstående ledamöter desto högre nivå visar resultaten på ett effektivare 

styrelsearbete framförallt sett utifrån ansträngningen och samarbetet i styrelsen (Bettinelli 

2011). 

Arosa et al. (2010) gör en undersökning om utomstående ledamöter i familjeföretag där han 

utgår från att ledamöterna är agenter till styrelsen. I sin beskrivning av utomstående ledamöter 

undersöker han två olika definitioner. Den första är beroende styrelseledamöter som är de som 

har anknytning till företaget men som inte är heltidsanställda. Deras inflytande kommer 

sannolikt bli starkare i familjeföretaget då de har en personlig relation med ledningen i 

familjeföretaget. Den andra definitionen är oberoende styrelseledamöter som är de individer 

som enbart har en relation med företaget genom styrelseuppdraget. Studien visar att 

förekomsten av beroende ledamöter har en positiv effekt på prestationen i familjeföretaget. 

Studien fann dock inget samband mellan oberoende ledamöter och familjeföretagets 

prestation (Arosa et al. 2010). Voordeckers et al. (2007) menar att familjeföretag som är nära 

ett generationsskifte tenderar att i högre grad ha utomstående styrelseledamöter jämfört med 

andra familjeföretag.  

För att förstå den utomstående ledamotens roll i familjeföretag är det viktigt att veta vad hen 

ska bidra med till styrelsearbetet. Att ta in en utomstående ledamot kan ha både positiv och 

negativ effekt för styrelsearbetet. Vi påstår att familjeföretagen väljer att ta in utomstående för 

att få in duktiga ledamöter som kan utveckla och förbättra styrelsearbetet i deras företag. Det 

är också intressant att studera om familjemedlemmarna diskuterar styrelsefrågor med 

varandra utan de utomstående. Det skulle i så fall skapas informationsasymmetri mellan 

familjemedlemmarna och de utomstående ledamöterna. Den här informationsasymmetrin tror 

vi kan påverka vilken samhörighet den utomstående får i styrelsegruppen. 

Familjemedlemmarnas inställning till att ha med en utomstående ledamot anser vi också 

påverkar vilken roll den utomstående ledamoten får. Genom att veta vad den utomstående 

ledamoten ska bidra med så tror vi det kan hjälpa oss att beskriva och förstå vilken roll de har 

i styrelsen. 
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3.4 Styrelsen 

Enligt McAlmon (1981) kan processen inne i styrelserummet beskrivas som en ”Black Box”. 

Det är därför svårt att se vad som sker inne i styrelserummet. Kunskap om 

styrelseledamöternas roller i styrelsen kan hjälpa till att förstå komplexa 

styrelsekompositioner samt förbättra effektiviteten i styrelsearbetet. 

Att analysera vad som sker i en styrelse är komplicerat eftersom det är svårt som obehörig att 

få tillträde till styrelserummet där det förs diskussioner om viktiga beslut. Enligt Hillman och 

Dalziel (2003) är styrelsen en funktion som behövs för att ge företaget styrelsekapital genom 

humankapital och relationskapital. Humankapital erhålls genom erfarenhet, legitimitet, 

expertis och rykte. Relationskapital erhålls genom nätverk och kontakter. Genom 

styrelseledamöternas kunskap och erfarenheter kan styrelsearbetet förbättras i företaget. 

Styrelsen har en viktig roll i företag då det har påvisats att styrelsekapital har ett samband med 

företagets prestation (Hillman & Dalziel 2003). 

Eftersom styrelsen generellt sätt har få sammanträden är effektiviteten viktig i styrelsearbetet. 

Styrelsearbetet är beroende av sociala och psykologiska processer för att få ett effektivt 

samarbete i gruppen (Forbes & Milliken 1999). Ett bra samarbete i styrelsen ger ökad 

tillfredsställelse och engagemang i styrelsen (Katz & Kahn 1978; Zaccaro & Dobbins 1989). 

Ett ökat samarbete kan också leda till förbättrad effektivitet och ansträngning i framtiden. Ifall 

samarbetet är dåligt kan det leda till att ledamöter inte vill väljas om eller vill sluta helt i 

styrelsen. En högre ansträngning hos ledamöterna kan också leda till en högre individuell 

motivation för att utföra en uppgift i styrelsen. Styrelser med högre ansträngning leder till 

bättre kontroll, service samt företagsprestation (Forbes & Milliken 1999). 

Styrelseledamöter som har olika åsikter och vågar framföra dem skapar hög grad av kognitiv 

konflikt i styrelsen (Forbes & Milliken 1999). Det är bra med kognitiv konflikt i styrelsen 

eftersom det ger fler åsikter och alternativ vid strategiska beslut då styrelsen kan välja det 

alternativ som anses bäst. Kognitiv konflikt är också positivt relaterat till företagets prestation 

i viss grad, men vid för mycket kognitivt konflikt blir företagets prestation sämre. De negativa 

aspekterna av kognitiv konflikt är att det blir mindre sammanhållning i styrelsen och mindre 

vilja att sitta kvar i styrelsen (Forbes & Milliken 1999). En annan faktor som kan minska 

sammanhållningen i styrelsen är demografisk spridning, vilket betyder att styrelseledamöter 
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har olika ursprung, utbildning, ålder eller branschinriktning. Stor demografisk spridning i 

styrelsen kan skapa ökad kognitivt konflikt, men samtidigt minska sammanhållningen i 

gruppen. Sammanhållning i styrelsen kan också vara dåligt då det ger mindre kritiskt enskilt 

tänkande (Forbes & Milliken 1999). 

Vi argumenterar för att det är viktigt att förstå hur styrelsearbetet fungerar och vad som gör att 

det blir ett effektivt styrelsearbete. För att analysera ifall en styrelse har ett effektivt 

styrelsearbete anser vi att samarbetet mellan personerna i styrelsen behöver studeras. Det är 

också viktigt att förstå vad de olika personerna i styrelsen har för egenskaper. Om de gillar att 

prata, synas och höras kommer detta påverka vilket kognitivt beteende som finns i styrelsen. 

Beroende på vilka egenskaper de andra har i styrelsen tror vi att det påverkar vilken roll den 

utomstående ledamoten får i styrelsen.  

3.5 Styrelsens funktioner 

För att förstå vad en styrelse har för uppgifter och hur den fungerar är det viktig att förstå 

vilka olika funktioner som kan finnas i familjeföretags styrelser. Styrelsen i familjeföretag 

kan vara en funktion som vi beskriver genom agentteorin, resursberoendeteorin och 

institutionell teori. Beroende på styrelsens funktion i familjeföretaget så anser vi att den 

påverkar den utomstående ledamotens roll. 

3.5.1 Agentteorin 

Enligt Zahra och Pearce (1989) är styrelsens viktigaste roll att kontrollera företagsledningen 

åt ägarna. Agentteorin säger att ägarna fungerar som principaler och företagsledningen som 

agenter till ägarna. Det finns risk att företagsledningen försöker maximera sin egen nytta på 

bekostnad av ägarna. Informationsasymmetri bildas därmed mellan parterna och kallas för 

agentkostnader. Styrelsens uppgift är att minska informationsasymmetrin mellan 

företagsledningen och ägarna. Därmed fungerar styrelsen som en kontrollmekanism för 

ägarna (Jensen & Meckling 1976). 

I familjeföretag är det inte lika vanligt att fokusera på övervakning av företagsledningen 

eftersom det oftast finns mindre informationsasymmetri mellan ägarna och företagsledningen. 

De personer som sitter i företagsledningen är oftast samma personer som också är ägare till 
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företaget. I familjeföretaget är det vanligare att ägarna sköter kontrollen av företaget. Ur ett 

agentteoretiskt perspektiv har företag med koncentrerat ägande oftast mindre agentkostnader 

mellan aktieägarna och företagsledningen jämfört med företag med spritt ägande (Jensen & 

Meckling 1976). Det är i större och mer komplexa företag som separationen av ägande och 

kontroll är som störst då ägarna har svårt att kontrollera hela företaget. I de företagen är det 

vanligare att en styrelse kontrollerar beslutsprocessen istället för ägarna. Är det dåligt 

styrelsearbete i stora och komplexa företag finns det risk att agentkostnaderna blir höga 

(Fama & Jensen 1983). Enligt agentteorin kan styrelsen i familjeföretag få en mer 

övervakande roll genom att välja in en utomstående ledamot till styrelsen. 

Enligt Zahra och Pearce (1989) består styrelsens roller av tre delar: kontroll, strategi och 

service. Rollen som kontrollerande innebär att styrelsen ska skydda ägarnas intresse genom 

att ledningen ska arbeta för företagets bästa. Collin (2008) presenterar fyra olika roller som 

styrelsen har i företag. Styrelserollerna är kontroll, strategi, service och konflikthantering. 

Beskrivningen av styrelsens roller enligt Collin (2008) är likt de Zahra och Pearce (1989) tar 

upp med skillnad för konflikthanteringen. Det kan uppstå konflikter mellan olika ägare i 

företag och styrelsen blir då en funktion som ska lösa tvisterna. Styrelsens roll att hantera 

konflikter är inte lika vanlig i företag som består av en ensam dominant ägare. Det är troligare 

att styrelsen har rollen som konflikthanterare i större företag där en variation av ägare har 

olika preferenser och intressen. Styrelsen kan därmed fungera som en funktion som balanserar 

de olika intressena i gruppen (Collin 2008). 

De fyra rollerna som Collin (2008) samt Zahra och Pearce (1989) skriver om anser vi kan 

användas för att förklara rollen som den utomstående ledamoten får i familjeföretagets 

styrelse. Ägarna har oftast en avsikt med att välja in en utomstående ledamot i styrelsen. Det 

kan till exempel vara att effektivisera styrelsearbetet. Ägarnas syfte kommer påverka vem de 

tar in i styrelsen och vad de förväntar sig av den utomstående ledamoten i styrelsearbetet. 

Genom att förstå vilken funktion styrelsen har i olika familjeföretag tror vi påverkar vilken 

roll de olika styrelseledamöterna har i styrelsen. Ifall styrelsens uppgift är att kontrollera 

företagsledningen kommer det leda till att företaget troligtvis tar in någon utomstående som 

har bra erfarenhet av företag och ledningsarbetet på högre nivå. Då kommer den utomstående 

ledamotens roll bli mer övervakande. Ifall ägarna inte sitter med i företagsledningen kommer 

det troligtvis leda till en mer övervakande roll för den utomstående ledamoten i styrelsen.  
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3.5.2 Resursberoendeteorin 

En viktig del i styrelsearbetet är att bidra med resurser. Resursberoendeteorin säger att 

utomstående styrelseledamöter bidrar med erfarenheter, kunskaper och information till 

styrelsen (Bettinelli 2011). Dessa resurser kan göra att styrelsen kan skapa legitimitet, 

samarbete via nätverk, ge råd samt bidra med humankapital (Hillman & Dalziel 2003). Zahra 

och Pearce (1989) tar upp den strategiska rollen som innebär att styrelsen ger ledningen 

konsultation och rådgivning. Servicerollen innebär att styrelsen ska förstärka företagets rykte 

och skapa nya och värdefulla kontakter med omgivningen (Zahra & Pearce, 1989). Ifall en 

utomstående ledamot kommer in i styrelsen som bidrar med erfarenhet eller kontakter anser vi 

att det troligtvis leder till att den utomstående ledamoten får en strategisk- eller serviceroll i 

styrelsen. 

Pfeffer och Salanick (1978) menar att det är viktigt för företag att ha tillgång till alla resurser 

som företaget behöver. Därför måste de kunna arbeta mot att ha en säkerställd tillförsel av 

sina viktigaste resurser som till exempel att ha flera leverantörer eller att köpa upp 

leverantörerna (Pfeffer & Salanick 1978). Andra sätt att värna om sina resurser är att ta 

hänsyn till viktiga intressenter och nätverk. Detta kan göras genom att anställa betydelsefulla 

personer i företagens styrelser som till exempel experter eller en person från sina leverantörer. 

Styrelsens uppgift enligt resursberoendeteorin är bland annat att skapa 

kommunikationskanaler och nätverk. Detta underlättar ifall ledamöterna sitter med i flera 

styrelser och har ett bra nätverk med andra betydelsefulla personer och företag (Hillman & 

Dalziel 2003). Att styrelseledamöter sitter med i flera styrelser är bra för företaget eftersom de 

kan få ett bra samarbete med andra företag samt få kunskap från utomstående 

styrelseledamöter som sitter på expertkunskap. 

För att överleva behöver företag resurser som de får genom att integrera med personer som 

kontrollerar resurserna. Om företaget inte kontrollerar viktiga resurser kan det skapa 

osäkerhet eftersom de då är beroende av utomstående intressenter (Pfeffer & Salanick 1978). 

Personerna som kontrollerar resurserna kan vara oberoende till företaget och det är särskilt 

vanligt när resurserna är sällsynta, ovanliga och svåra att få tag på. För att företag ska 

överleva krävs det att de förhandlar med andra intressenter för att säkerställa resurserna till 

företaget. I företag, organisationer och andra sociala miljöer skapas makt av dem som 

kontrollerar viktiga och sällsynta resurser. För att få tag på viktiga resurser kan företagen 
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också välja in professionella personer till styrelsen för att få in en bra resurs till företaget 

(Pfeffer & Salanick 1978). 

Enligt resursberoendeteorin tar familjeföretaget in en utomstående ledamot i styrelsen på 

grund av att de ser ett behov av någon form av resurs till styrelsen eller företaget. Det kan då 

vara ett lämpligt sätt att ta in en utomstående person i styrelsen då denne har erfarenhet eller 

ett stort nätverk som kan utveckla familjeföretaget. Rollen som den utomstående får enligt 

resursberoendeteorin är att ge en extern syn på företaget samt bidra med kompetens och 

kontakter. Genom sitt nätverk kan den utomstående ledamoten skapa samarbeten med viktiga 

intressenter. Den utomstående ledamoten kan också vara den som ger råd till 

företagsledningen och förbättra ledarskapet. 

3.5.3 Institutionell teori 

Institutionell teori beskriver stabilitet och förändring i samhället. Detta är en teori som 

används för att förklara bland annat bolagsstyrning, styrelsesammansättning, styrelsearbete 

och implementering av nya regler. Ett vanligt begrepp i den institutionella teorin är att det 

finns institutioner där allt tas för givet i ett samhälle som till exempel rutiner, strukturer och 

vanor av olika slag. Det är också saker som tas för givet och är likadana för alla människor. 

Definitionerna av institutioner är dock inte konstanta utan kan förändras över tid (Jansson et 

al. 2013). 

Meyer och Rowan (1977) anser att många formella organisationer uppkommer av 

institutionella regler. De institutionella reglerna skapar legitimitet åt företag och 

organisationer. Reglerna gör också att företag och organisationer automatiskt följer dem utan 

att tänka på det. Företag kan få stora fördelar om de väljer att legitimera sig i större 

utsträckning än sina konkurrenter. Likadant kan företag som inte väljer att följa reglerna få 

negativa effekter, som till exempel ifall ett stort företag inte redovisar sitt miljöarbete eller om 

deras produkter tillverkas genom barnarbete (Meyer & Rowan 1977). Detta kan bilda kritik i 

samhället som gör att företaget får negativ publicitet. 

Ett aktivt styrelsearbete kan skapa legitimitet för familjeföretaget. Likadant kan det vara 

legitimt att ta in en utomstående styrelseledamot i styrelsen eftersom det anses vara effektivt 

och bra för styrelsearbetet då de bidrar med expertis. När ett familjeföretag tar in en 
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utomstående ledamot i styrelsen förväntar de sig att ledamoten innehar en speciell roll. Det 

finns då vissa normer och uppfattningar om hur den utomstående styrelseledamoten ska vara. 

Det finns ett utrymme att undersöka normerna närmare och vi har i uppsatsen studerat om 

utomstående ledamöters roller har uppnått ägarnas förväntningar och om rollerna har 

förändrats med tiden.  

3.6 Sammanfattning av kapitlet 

I det tredje kapitlet har vi tagit upp Goffmans sociologiska teorier. Goffman (1959/2009) ser 

samhället ur ett dramaturgiskt perspektiv vilket innebär att alla spelar teater där individer blir 

skådespelare och publiken är de som tittar på föreställningen. Föreställningen är uppdelad i 

två regioner, den främre och bakre. I den främre regionen spelas skådespelet upp inför en 

publik och här finns det olika normer och regler för hur skådespelaren ska uppföra sig. I den 

bakre regionen tar skådespelaren ett steg tillbaka och utvärderar och omvärderar sin roll. I 

vårt arbete har vi använt oss av Goffmans dramaturgiska perspektiv där vi ser den främre 

regionen som styrelsemötet och den bakre regionen är det som sker mellan styrelsemötena. 

Genom att tillämpa Goffmans teorier kan vi lättare förstå relationer mellan individer och hur 

olika roller uppstår. När vi förstår den sociala miljön blir det lättare att skapa förståelse för 

vilken roll den utomstående styrelseledamoten har och hur den utvecklas i ett familjeföretag.  

Vidare har teori presenterats angående familjeföretag, utomstående styrelseledamöter samt 

styrelsens funktioner och roller. Teorierna kommer ligga till grund för att beskriva hur den 

sociala miljön ser ut i styrelsen, det vi kallar för manus. Hur manuset ser ut i 

familjeföretagens styrelser tror vi påverkar vilken roll de utomstående ledamöterna får i 

styrelsegruppen. Vi har beskrivit hur styrelsearbetet fungerar i familjeföretag och varför 

utomstående ledamöter tas in i familjeföretagens styrelser. Teorin om styrelsens funktion 

beskriver vad de utomstående ledamöterna förväntas bidra med i styrelsearbetet.  
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Kapitel 4. Empirisk metod 
Syftet med uppsatsen är att skapa differentierad förståelse för utomstående 

styrelseledamöters roller i olika familjeföretags styrelser. Det empiriska materialet har 

samlats in på ett kvalitativt sätt genom intervjuer med utomstående styrelseledamöter i 

familjeföretag. Vidare har vi också samlat in empiriskt material från ägarna i samma 

familjeföretag som de utomstående ledamöterna vi intervjuat. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

För att uppnå studiens syfte krävs en undersökningsmetod som är djupgående och flexibel. 

Därför valdes fallstudie som metodval eftersom Bryman och Bell (2013) anser att det är en 

lämpligare metod för att få djupgående information i undersökningar. I fallstudierna har vi 

intervjuat en utomstående ledamot och en ägare i styrelsen i fyra olika familjeföretag. 

Fallstudierna har genomförts genom ostrukturerade intervjuer. Vi har ställt öppna frågor kring 

ett visst antal teman där respondenten fått svara fritt på frågorna. Intervjuerna var av 

explorativt syfte och de är oftast väldigt öppna och i stor grad ostrukturerade. I explorativa 

intervjuer introduceras en fråga eller område som ska kartläggas och sedan följer intervjuaren 

upp med följdfrågor till respondenten för att få nya svar och infallsvinklar om ämnet (Kvale 

& Brinkmann 2009). Intervjuerna har liknat ett samtal där vi endast ställt uppföljningsfrågor 

på det som vi anser vara värdefullt för uppsatsen. En intervjuguide har använts så alla 

intervjuer blir liknande till upplägget. Det har inte alltid ställts frågor i samma ordningsföljd 

utan frågornas ordning har i vissa fall ändrats beroende på hur respondenterna svarat.  

Fördelen med att använda sig av ostrukturerade intervjuer är att det blir mer flexibelt samt att 

det är lättare att få tillgång till respondentens egna tankar (Bryman & Bell 2013). Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) är det en fördel att ställa öppna frågor eftersom det ökar 

tillförlitligheten i studien då de själva får tala fritt från egna erfarenheter och åsikter. Det är 

också lättare att ändra riktning på intervjun om respondenten har något intressant att berätta 

som inte står med i de förberedda frågorna. Intervjuerna blir samtidigt mer personliga när en 

fråga inte är strukturerad då respondenten kan berätta vilka åsikter de tycker är viktigast 

jämfört med till exempel enkäter eller helt styrda intervjuer. Det behövs dock en liten struktur 

i intervjuerna för att göra de så jämförbara som möjligt vid analysen som vid en 
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surveyundersökning (Bryman & Bell 2013). Det finns också fördelar med att använda sig av 

kvalitativa intervjuer istället för till exempel observationer och det kan vara att få fram vissa 

frågeställningar som inte går att ställa endast via observation. Att be respondenten tänka 

tillbaka på tidigare händelser går heller inte göra endast via observation och därför har 

kvalitativa intervjuer varit lämpligare in i vår undersökning.  

Observation var också en metod som vi kunde genomföra. Inom kvalitativ forskning samlas 

materialet in genom att observera respondenterna. Materialet samlas in genom att observera 

respondenterna och observation är bra då forskaren får en fördjupad uppfattning av 

människors verklighet (Bryman & Bell 2013). Genom att observera styrelsens arbete och 

gruppdynamik skulle vi ha fått en bra bild över de utomstående ledamöternas roller i 

styrelsen. Det hade också hjälpt till för att öka förståelsen för hur gruppdynamiken och 

rollerna ser ut i de verkliga omgivningarna på styrelsemötet. Genom observationer hade det 

också varit möjligt att observera hur diskussionerna fördes och hur den utomstående 

ledamotens roll verkligen såg ut i styrelserummet. Vid observation skulle vi också få närmre 

kontakt med deltagarna på styrelsemötet jämfört med att bara göra intervjuer. I intervjuerna 

kommer vi endast att kunna analysera det verbala beteendet och inte hur de utomstående 

verkligen fungerar i den sociala miljön i styrelserummet. Det kan till exempel vara svårt att 

minnas och verkligen förklara hur ett styrelsemöte går till och den dynamiken som finns där 

bland styrelseledamöterna. Vi valde dock bort detta alternativ eftersom det inte fanns 

möjlighet att få tillträde till styrelserummen. 

En alternativ forskningsmetod till vår uppsats hade varit att göra en kvantitativ studie. 

Kvantitativ forskningsmetod innebär att forskarna genererar hypoteser kring förekommande 

teorier. Hypoteserna testas sedan genom empirisk insamlat material och genom att analysera 

empirin kan hypoteserna förkastas eller accepteras (Bryman & Bell 2013). Anledningen till 

att vi valt bort en kvantitativ studie är att vi anser att det kan finnas olika roller som en 

utomstående ledamot kan ha i familjeföretags styrelse. Därför kan det vara svårt att genom en 

kvantitativ undersökning skapa förståelse för hur utomstående ledamöters roll ser ut. Vi ville 

göra en djupgående undersökning för vilka roller den utomstående ledamoten kan ha i olika 

familjeföretag. För att studera olika roller hos den utomstående ledamoten behövde vi göra en 

subjektiv studie och det kan vara svårt att göra genom en kvantitativ studie. Det har gjort att 

vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod i vår undersökning istället. 
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4.2 Urval 

Enligt Holme och Solvang (1997) är syftet med kvalitativa intervjuer att skapa en grund för 

djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen som studeras. Bryman och Bell 

(2013) menar att ett av de huvudsakliga intresseområdena för kvalitativa forskare är att se 

världen från undersökningspersonernas synvinkel. Genom kvalitativa intervjuer får vi 

uppfattning om respondenternas egna erfarenheter som kommer leda till fördjupade 

kunskaper om vilka roller utomstående ledamöter kan ha i familjeföretags styrelser. Med 

hjälp av Styrelseakademien Sydost har vi fått kontakt med utomstående styrelseledamöter 

samt ägare i familjeföretags styrelser som ingår i vår undersökning. De familjeföretag vi kom 

i kontakt med genom Styrelseakademien Sydost är icke börsnoterade familjeföretag i Kalmar 

och Kronobergs län och därför är även detta vår avgränsning i undersökningen.  

På grund av tidsramen har vi begränsat oss till att genomföra åtta intervjuer, fyra med 

utomstående ledamöter och fyra med en ägare i styrelsen till respektive familjeföretag. Vi har 

därmed intervjuat en utomstående styrelseledamot och en ägare i fyra olika familjeföretag. De 

utomstående styrelseledamöterna som vi intervjuat är enligt Bettinellis (2011) definition 

utomstående styrelseledamöter och företagen vi intervjuat är enligt Stoy Haywards (1990) 

definition familjeföretag. Därför passar alla företag in som familjeföretag och ledamöter in på 

våra definitioner som vi använder i uppsatsen. I studien har vi undersökt vilka roller 

utomstående styrelseledamöter framför i familjeföretagen. Vi ville undersöka om det fanns 

skillnader och likheter mellan de utomstående ledamöterna i de olika familjeföretagen för att 

se om det gick att jämföra den utomståendes roll mellan olika familjeföretags styrelser. För att 

studera skillnader och likheter på olika roller hos de utomstående ledamöterna i familjeföretag 

ville vi ha en stor varians av intervjupersoner och miljöer. För att uppnå den här variansen har 

vi intervjuat utomstående ledamöter som både sitter som ordförande och som ledamot i 

styrelsen. Företagets storlek har varierat från små till stora aktiebolag inom olika branscher. 

Ägarförhållandena har varit olika där tre företag har ett koncentrerat ägande med en till tre 

familjemedlemmar som ägare och det fjärde familjeföretaget har ett spritt ägande med över 

tio familjemedlemmar som ägare. Familjeföretagets storlek och ägandeförhållande har 

påverkat vilken miljö de utomstående ledamöterna arbetar inom i styrelsen. De utomstående 

ledamöterna har också suttit olika lång tid i familjeföretagens styrelser vilket ökar variansen i 

undersökningen. 
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Vidare har vi intervjuat ägarna till varje företag där de utomstående ledamöterna sitter i 

styrelsen. Alla de intervjuade ägarna sitter också med i styrelsen. Anledningen till att vi 

intervjuat en ägare i varje familjeföretags styrelse är för att få ett annat perspektiv på den 

utomstående ledamoten vilket stärker tillförlitligheten i undersökningen. Genom att jämföra 

de olika individernas svar kunde vi analysera den utomstående ledamotens roll i styrelsen 

samt hur uppfattningen om rollen skiljer sig de emellan. 

4.3 Tolkningsmetod 

4.3.1 Materialinsamling 

Genom ett samarbete med Styrelseakademin Sydost fick vi kontakt med fyra lämpliga 

utomstående styrelseledamöter och fyra ägare i deras familjeföretagsstyrelser. 

Verksamhetsledaren på Styrelseakademin Sydost, Nils-Erik Persson ringde inledningsvis till 

de utomstående styrelseledamöterna om en förfrågan om de kunde tänka sig att vara med på 

en intervju i vår undersökning. Efter detta inledande samtal ringde vi de utomstående 

styrelseledamöterna och ägarna för att boka en intervjutid. Alla de åtta respondenterna var 

positiva till att vara med i vår undersökning. Sex av intervjuerna hölls på respondenternas 

arbetskontor. Den sjunde intervjun hölls på ett kontor hos Styrelseakademin Sydost i Växjö 

och den åttonde intervjun hölls i ett grupprum i Universitetsbiblioteket i Växjö. Vi höll de två 

sista intervjuerna i Växjö eftersom respondenterna skulle befinna sig i staden vid 

intervjutillfället. Vi besökte respondenternas egna kontor i så stor utsträckning som möjligt 

för att det skulle bli smidigt för respondenterna att delta i vår undersökning. På kontoren satt 

vi ensamma med respondenterna och kunde prata enskilt utan att någon störde och lyssnade 

på deras svar. 

Vi inledde intervjun med att berätta att allt som berättades innebar fullständig anonymitet för 

respondenten och dess företagsstyrelse. Efter det presenterade vi vårt arbete och dess syfte. Vi 

spelade in alla intervjuer med diktafon efter att ha frågat om tillåtelse från respondenterna. 

Det fungerade bra då vi båda kunde lyssna och ställa intressanta följdfrågor samtidigt som vi 

antecknade viktiga detaljer under samtalet. Vi valde också att hålla diktafonen påslagen efter 

sista intervjufrågan som Trost (2010) rekommenderar. Efter intervjun kunde vi samtala i 

avslappnad miljö och då fick vi fram svar och information om den utomstående ledamoten 
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som var till hjälp för att kunna beskriva hen på ett bättre sätt. Intervjuerna med de 

utomstående ledamöterna och ägarna tog ungefär en timme för varje respondent. Tiden har 

dock varierat mellan intervjuerna då vissa bara tog 40 minuter medan den längsta tog 75 

minuter. Vi informerade både de utomstående ledamöterna och ägarna innan intervjuerna att 

det skulle ta ungefär 60 minuter. 

4.3.2 Kvalitetsmått 

Forskare är oeniga om kvalitetsmåtten reliabilitet och validitet är tillförlitliga i samband med 

kvalitativ undersökning (Bryman & Bell 2013). Istället för att använda reliabilitet och 

validitet menar Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln (1994) att trovärdighet och 

äkthet kan användas för att bedöma kvalitén på en kvalitativ undersökning. Trovärdighet kan 

delas in i fyra smågrupper, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmera eller 

bekräfta. Tillförlitlighet rör den trovärdighet som forskaren kommer fram till och hur pass 

accepterad den är i andras ögon. Vi har försökt uppnå en hög tillförlitlighet då vi valt att 

intervjua en utomstående ledamot och en ägare i samma styrelse. På så vis har vi fått två olika 

perspektiv på den utomstående ledamotens roll istället för att basera resultatet enbart på en 

respondents åsikt. Överförbarheten innebär hur överförbar resultaten är i forskningen till 

andra sociala miljöer. Överförbarheten i vår studie kommer troligtvis inte vara generaliserbara 

till alla styrelser då den utomstående ledamotens roll och manus kan skilja sig från olika 

styrelser. Pålitligheten innebär att det ska finnas ett granskande synsätt på forskningen. I vår 

uppsats har pålitligheten stärkts genom granskning av handledare och kurskamrater. De har 

lämnat sina åsikter om förbättringar till uppsatsen vilket vi har tagit till oss. I undersökningen 

har vi förhållit oss neutrala till empirin och inte låtit våra personliga värderingar påverka 

slutsatserna. Vid datainsamlingen har vi också förhållit oss kritiska till vad som kan vara 

intervjuarens subjektiva åsikter. 

Studien ska visa en äkthet där vi strävar efter att visa en rättvis bild av undersökningen. Vi vill 

göra en ärlig redogörelse av individers sociala liv utifrån deras egna perspektiv. Vi anser att 

undersökningen ger en rättvis bild då intervjuerna gjorts från två olika perspektiv, en från den 

utomstående ledamoten och en från ägaren. Genom studien har vi hjälpa ägarna i 

familjeföretagen att få en bättre bild av den sociala situation som de utomstående ledamöterna 

lever i, vilket kallas pedagogisk autenticitet (Guba och Lincoln 1994). Ägarna till 
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familjeföretagen kommer få en bättre bild av den utomståendes roll i styrelsen och hur den 

har utvecklats med åren, vilket de kommer få ta del av vid uppsatsens färdigställande. 

Vi har använt oss av deltagarkontroll i våra svar från respondenterna vilket ökar validiteten i 

undersökningen (Kvale 2009). Vi skickade ut empirin som respondenterna svarade på i våra 

intervjuer för att bekräfta att vi uppfattat allting korrekt. Vi ville även kontrollera ifall 

informationen vi hade med om personen och företaget kunde användas och inte ansågs för 

känslig för att användas i uppsatsen. På detta sätt ökade vi validiteten då respondenterna 

själva fick kontrollera att informationen vi skrivit ner var korrekt.  

4.4 Formulering av frågeteman 

I fallstudierna har vi intervjuat både utomstående ledamöter och ägare i familjeföretags 

styrelser. Vi har valt att även intervjua en ägare i styrelsen för att bättre kunna beskriva rollen 

som den utomstående ledamoten får i styrelsen. Genom att intervjua både en utomstående 

ledamot och en ägare kunde vi se ifall deras synpunkter och åsikter stämde överens med 

varandra eller om de uppfattar den utomstående ledamotens roll och styrelsearbetet på olika 

sätt. I våra fallstudier har vi därför gjort två olika intervjuguider, en till de utomstående 

ledamöterna och en till ägarna. Intervjuguiden består av öppna frågor för att få en bra bild och 

beskrivning av den utomstående ledamoten och styrelsen i företaget. Vi använde öppna frågor 

för att respondenterna själva skulle kunna svara enligt sina egna åsikter. Vi har delat in våra 

intervjuguider i fyra olika teman för de utomstående ledamöterna och tre olika teman för 

ägarna i familjeföretagens styrelser. Det har vi gjort för att få en bild av hur de olika 

respondenterna ser på frågor om styrelsen och vilka roller som fanns. Vi kommer först 

förklara hur de olika temana och frågorna ser ut för den utomstående ledamoten för att sedan 

beskriva samma sak för ägarna i styrelsen. Samma frågor ställdes ibland till både ägaren och 

ledamoten då det var intressant att se om svaren stämde överens eller skiljde sig mellan dem. 
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4.4.1 Frågor till den utomstående styrelseledamoten 

4.4.1.1 Företaget 

Företagsdelen var med för att få en bild om hur företaget ser ut. Företagsbeskrivningen var 

viktig att ha med eftersom vi beskriver vad företaget arbetar inom och vilken bransch de 

tillhör. När vi vet vilken bransch företaget arbetar inom kunde vi beskriva hur företaget såg 

ut. 

1. Hur skulle du beskriva företaget? 

Fråga (1) ville vi ha svar på eftersom det gav en bra beskrivning av företaget utifrån en 

utomstående synvinkel. På detta sätt kunde vi se vad som gjorde företaget speciellt och ifall 

det fanns några speciella normer samt värderingar som gjorde att de ville skapa legitimitet åt 

företaget genom till exempel sponsring (Meyer & Rowan 1977). Företagsbeskrivningen 

hjälpte också till att förstå vilken bransch som företaget verkade inom samt vilken roll den 

utomstående ledamoten fick beroende på hur företaget såg ut. 

4.4.1.2 Den utomstående styrelseledamoten 

De första frågorna till den utomstående ledamoten var enkla för att lätta upp stämningen och 

för att den utomstående ledamoten skulle känna sig bekväm. Att få en bild av den 

utomstående ledamoten var viktigt för att vi ska kunna beskriva hur hen är som person och i 

styrelserummet. Temat med den utomstående styrelseledamoten var viktig att ha med för att 

kunna beskriva styrelsearbetet på scenen utifrån Goffmans teorier. För att kunna beskriva 

teaterspelet (Goffman 1959/2009) behövs det beskrivas vilka roller som de utomstående 

ledamöterna och övriga ledamöter fick i styrelsen. 

2. Hur skulle du beskriva dig själv? 

Fråga (2) frågade vi den utomstående för att hen skulle beskriva sig själv både som person 

samt vilka egenskaper hen har. Vi ville även med denna fråga få information för att beskriva 

den utomstående ledamoten som person samt vilken roll hen har i styrelsen. En beskrivning 

av den utomstående ledamoten var också bra när vi senare fick en beskrivning av de andra i 
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styrelsen. Då kunde vi jämföra om ledamöterna har likadana personligheter eller ifall 

personligheterna skiljde sig. 

3. Vad har du för erfarenhet av styrelsearbete? 

Fråga (3) ställdes för att få svar på vilken erfarenhet den utomstående ledamoten har av 

styrelsearbete. Det hjälpte oss att mer detaljerat kunna beskriva rollen som den utomstående 

fått i styrelsen beroende på ifall hen var styrelseproffs eller nybörjare. Det gav också en 

jämförande bild över vilka erfarenheter av styrelsearbete den utomstående hade med de övriga 

ledamöterna i styrelsen. Beroende på vilken erfarenhet ledamöterna har i styrelsen kommer 

det påverka hur styrelsen fungerar och vilka som tar kommandot i styrelsen beroende på 

vilken kunskap de har om styrelsearbete innan (Hillman & Dalziel 2003). 

4. Berätta vad du har för arbetsuppgifter i styrelsen? 

Fråga (4) avser att få reda på vad det är den utomstående ledamoten ska bidra med i styrelsen. 

Beskrivningen kommer berätta om det är några specifika uppgifter som den utomstående ska 

bidra med genom relationskapital, som till exempel nätverk, expertis eller sätta strategiska 

mål (Hillman & Dalziel 2003). Den utomstående ledamoten kanske också tas in för att bidra 

med humankapital som erfarenhet, legitimitet eller rykte (Hillman & Dalziel 2003). Den 

utomståendes arbetsuppgifter kan också variera beroende på ifall hen är ledamot eller 

ordförande i styrelsen. Då är det bra att få de utomstående ledamöternas egna tankar vad deras 

arbetsuppgifter är i styrelsen. 

5. Vad är din roll i styrelsen? 

Fråga (5) är väldigt lik fråga (4), men avser att förklara rollen mer utifrån andra egenskaper än 

just styrelsespecifika uppgifter, som till exempel konfliktlösare, medlare eller ledare. Vi anser 

att rollen som utomstående ledamöter får i familjeföretags styrelser ser olika ut beroende på 

hur företaget ser ut samt hur styrelsen arbetar. Därför är det intressant att se hur den 

utomstående själv beskrev sin roll i den specifika styrelsen. Rollen som den utomstående 

ledamoten får behövs också beskrivas för att kunna förklara hur teaterspelet fungerar på 

scenen i styrelsen. 
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4.4.1.3 Styrelsen och styrelsemötet 

Styrelseavsnittet är med för att beskriva hur styrelsearbetet fungerar. Det är samtidigt viktigt 

att få en beskrivning om hur styrelsen samarbetar och vilka ledamöter som sitter i styrelsen. 

Det är också intressant att beskriva hur den utomstående ledamoten kom in i styrelsen och 

varför just hen tillsattes vid den tidpunkten. 

6. Hur upplevde du första tiden i styrelsen? 

Fråga (6) avser att besvara hur den utomstående ledamoten upplevde första tiden i styrelsen 

och hur hen introducerades. Ifall den utomstående ledamoten togs emot på ett bra sätt kan det 

skapa bättre gemenskap för alla inklusive den utomstående ledamoten i styrelsen. Ifall den 

utomstående ledamoten direkt känner sig utanför skulle det kunna göra att hen ser sig som 

stigmatiserad i jämförelse med övriga i styrelsen (Goffman 1963/2011). Frågan gav också en 

bra bild på om styrelsearbetet har förändrats under tiden hen suttit med i styrelsen. 

7. Varför valde styrelsen att tillsätta just dig? 

Fråga (7) ställdes för att få en beskrivning om varför den utomstående ledamoten tillsattes till 

styrelsen och ifall det var en viss kompetens som efterfrågades. Ett svar på den frågan hjälpte 

också att beskriva rollen som den utomstående ledamoten fått i styrelsen beroende på vad hen 

bidrar med i styrelsen. Vi undrade också ifall det var via ägarnas nätverk eller på annat sätt 

som utomstående ledamöterna rekryterades (Hillman & Dalziel 2003). Frågan belyste också 

ifall det var någon speciell uttalad roll som exempel strategisk, kontrollerande, service (Zahra 

& Pearce 1989) eller konfliktlösande (Collin 2008) som den utomstående skulle bidra med till 

styrelsen. 

8. Vad har styrelsen för uppgifter? 

Fråga (8) avser att berätta vad den specifika styrelsen har för uppgifter i företaget. Beroende 

på vilka uppgifter styrelsen har i företaget tror vi kommer avgöra vilka uppgifter den 

utomstående ledamoten får arbeta med. Det kommer i sin tur påverka vilken roll den 

utomstående ledamoten och övriga ledamöter har i styrelsen. 

9. Beskriv hur ett typiskt styrelsemöte brukar gå till? 
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Fråga (9) avser att beskriva hur ett styrelsemöte går till och det är bra att veta för att kunna 

beskriva skådespelet samt hur styrelsen arbetar. Det gav också en beskrivning över vilka 

personer som sköter vad i styrelserummet samt vilken roll ordförande har. Frågan ger också 

en beskrivning om hur arbetet sköts innan mötet och om något särskilt material skickas ut 

samt ifall den utomstående kommunicerar något med övriga ledamöter innan styrelsemötena. 

10. Skiljer sig styrelsearbetet i familjeföretag jämfört med andra företag? 

Fråga (10) ställdes för att se om den utomstående ledamoten tror att styrelsearbetet i 

familjeföretag skiljer sig ifrån styrelsearbetet i andra ägarledda företag. Med fråga ville vi 

undersöka om den utomstående ledamoten hade erfarenhet från andra styrelser. Vi ville också 

studera om styrelsearbetet fungerar annorlunda i andra företag. Det var också intressant att 

undersöka ifall familjeföretagen arbetade mer med att tänka långsiktigt och överleva till 

nästkommande generation jämfört med andra ägarledda företag (Emling 2000). 

11. Hur skulle du beskriva de andra i styrelsen? 

Fråga (11) avser att få en beskrivning från ledamoten om de övriga ledamöterna i styrelsen. 

Genom att få en beskrivning av övriga ledamöter hjälpte det till att se ifall det fanns några 

mönster av personligheter i styrelserna och om ledamöterna var av samma karaktär. 

Beskrivningen av de övriga ledamöterna hjälpte också till att beskriva styrelsearbetet och hur 

deras roll spelades på scenen tillsammans med den utomstående ledamoten. 

12. Hur fungerar samarbetet i styrelsen? 

Fråga (12) ställdes för att beskriva samarbetet i styrelsen och hur det fungerar. Samarbetet är 

viktigt för att få ett effektivt styrelsearbete (Bettinelli 2011). Samarbetet beskrev också hur 

samspelet fungerade mellan de olika ledamöternas roller i styrelsen, vilket förklarar rollspelet 

på den främre regionen i styrelsen. 

13. Är det något du skulle vilja tillägga? 

Fråga (13) ställdes för att fråga den utomstående själv ifall hen anser att det var någon 

information vi saknade eller om hen själv ville ta upp något. Vi hade inga speciella 

förhoppningar att den utomstående ledamoten skulle berätta något viktigt här, utan frågan 
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ställdes för att runda av samtalet och avsluta intervjun. Frågan kan också vara en början på det 

öppna samtalet som fortsätter efter alla intervjufrågor är ställda. Det efterkommande samtalet 

gav oss information som var värdefull för att kunna beskriva de övriga styrelseledamöterna på 

ett bättre sätt än enbart genom intervjufrågorna. 

4.4.2 Frågor till ägaren i styrelsen 

4.4.2.1 Företaget 

Inledningsfrågorna var ställda till ägaren i styrelsen för att lätta upp stämningen och för att 

hen skulle känna sig bekväm. Frågorna i början var med för att få en bra bild om hur företaget 

ser ut samt för att få en beskrivning om hur ägaren är som person. Vi ställde även ett antal 

liknande frågor till ägaren som vi gjorde till den utomstående ledamoten för att se ifall deras 

svar och synpunkter stämde överens på dessa frågor. 

1. Hur skulle du beskriva ert företag? 

Fråga (1) ställde vi eftersom det gav en bra beskrivning av företaget från en ägare. På det 

sättet kunde vi se om det fanns något som gjorde företaget speciellt genom normer och 

värderingar som till exempel företagets sponsring som skapar legitimitet åt företaget (Meyer 

& Rowan 1977). Företagsbeskrivningen hjälpte också till att förstå vilken bransch som 

företaget verkade i samt vilken roll den utomstående ledamoten fick. 

4.4.2.2 Den utomstående styrelseledamoten 

Avsnittet om den utomstående ledamoten är med för att få en beskrivning från en ägare hur 

den utomstående ledamoten är som person och vad hen bidrar med i styrelsen. Det är också 

viktigt att undersöka varför de valde att ta in en utomstående ledamot i deras styrelse och vad 

hen förväntas bidra med. 

2. Varför valde ni att ta in en utomstående ledamot till er styrelse? 

Fråga (2) ställdes för att få en uppfattning om varför ägarna valde att ta in den utomstående 

ledamoten till sin styrelse. Svaret avgör vilken roll den utomstående ledamoten får i styrelsen 
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och vad hen förväntas bidra med till styrelsearbetet. Svaret påverkade vilken roll den 

utomstående ledamoten får i styrelsen och på scenen. Ifall den utomstående ledamoten var 

ordförande har hen troligtvis en ledarroll i styrelsen där hen leder samtalet och strukturerar 

upp styrelsearbetet. Ifall den utomstående ledamoten däremot var ledamot kan det leda till att 

ledamoten fått en annan roll. 

3. Hur skulle du beskriva den utomstående ledamoten? 

Fråga (3) är en liknande fråga som den utomstående ledamoten själv fick i den utomstående 

ledamotens fråga (2). Frågan användes för att ägaren skulle beskriva den utomstående 

ledamoten vilket var till hjälp när vi beskriver den utomstående ledamoten som person. 

Personligheterna i styrelsen påverkar troligtvis hur samarbetet i styrelsen fungerar. Det var 

också intressant att se ifall ägaren hade en annan bild jämfört med den utomstående 

ledamoten själv angående beskrivningen av ledamoten. 

4. Har den utomstående ledamoten förändrats under tiden i styrelsen? 

Fråga (4) avser att beskriva ifall den utomstående ledamoten har förändrats under tiden hen 

suttit i styrelsen. Frågan ställdes för att se om den utomstående ledamoten var stigmatiserad 

från början och sedan har kommit in i styrelsegruppen mer och mer. Ifall ledamoten 

anpassade sig till övriga ledamöternas personligheter skulle det kunna sägas utifrån 

institutionell teori att ledamoten i så fall anpassat sig till normerna och värderingarna i 

styrelsen (Meyer & Rowan 1977). 

5. Hur ser ni på den utomståendes roll i styrelsen? 

Fråga (5) till ägarna är likadan som fråga (5) till de utomstående ledamöterna och frågan visar 

om det finns rolldissonans mellan ägaren och den utomstående ledamoten. Rolldissonans 

innebär att ägaren och den utomstående ledamoten har olika syn på vilken roll den 

utomstående ledamoten har i styrelsen. Finns det rolldissonans i styrelsen anser vi att det 

påverkar spelet på teaterscenen då aktörerna inte är överens om vilka roller de ska spela. 

Frågan besvarade också hur bra kontakt ägaren och den utomstående har med varandra samt 

ifall de har samma idéer angående vad ledamoten ska bidra med i styrelsen. 

6. Utvärderar ni den utomståendes arbete? 
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Fråga (6) ställdes för att se hur ägarna utvärderade den utomstående ledamotens arbete i 

styrelsen. Ifall ägarna inte utvärderade den utomstående ledamotens arbete kan det sägas att 

ledamoten har fria tyglar i hur hen ska sköta sitt styrelsearbete.  

4.4.2.3 Styrelsen och styrelsemötet 

Styrelseavsnittet är med för att beskriva hur styrelsearbetet fungerar. Det var också viktigt att 

få en beskrivning om hur styrelsen samarbetar och vilka ledamöter som sitter med i styrelsen. 

För att kunna beskriva spelet på den bakre regionen enligt Goffman (1959/2009) är det viktigt 

att veta ifall ägarna pratar igenom styrelsefrågor mellan mötena utan att ledamoten är 

närvarande. 

7. Hur skulle du beskriva dig själv? 

Fråga (7) ställdes för att ägaren skulle beskriva sig själv både som person och vilka 

egenskaper hen har. Vi ville med frågan få en bild som kunde användas för att beskriva 

ägaren som person och hens roll i styrelsen. Att få en beskrivning av ägaren var också bra för 

att kunna jämföra hens personlighet och egenskaper med övriga ledamöter i styrelsen. Då 

kunde vi jämföra ifall har likadana personligheter vilket påverkar deras samarbete. 

8. Vad har styrelsen för uppgifter? 

Fråga (8) till ägarna är likadan som fråga (8) till de utomstående ledamöterna och ställdes för 

att se ifall det fanns skillnader i åsikter och uppfattningar om styrelsens uppgifter mellan 

ägaren och ledamoten. Beroende på vilka uppgifter styrelsen har i företaget kommer det 

påverka vad styrelsen arbetar med och i förlängningen vilken roll den utomstående ledamoten 

och övriga ledamöter har i styrelsen. 

9. Hur skulle du beskriva de andra i styrelsen? 

Fråga (9) till ägarna är likadan som fråga (11) till de utomstående ledamöterna och ställdes för 

att få en beskrivning av övriga ledamöter i styrelsen hur är som personer. Genom att få en 

beskrivning av övriga ledamöter hjälpte det till att se ifall det fanns några mönster av 

personligheter i styrelsernas ledamöter och ifall ledamöterna var av samma karaktär. 
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Beskrivningen av de övriga ledamöterna hjälpte också till för att beskriva styrelsearbetet och 

hur birollerna spelades på scenen tillsammans med den utomstående ledamoten. 

10. Berätta hur ni förbereder er inför ett styrelsemöte? 

Fråga (10) avser att få information om ifall ägarna i företaget förbereder sig på något speciellt 

sätt genom att prata igenom styrelsemötets frågor innan och hur de ska besvaras. På det sättet 

fick vi reda på ifall ägarna pratar om styrelse- och företagsfrågor utan ledamotens närvarande, 

vilket påverkar teaterspelet på scenen. Ifall ägarna kommunicerar angående styrelsefrågor 

mellan styrelsemötena kommer det beskrivas som ett teaterspel på den bakre regionen. 

11. Beskriv hur ett typiskt styrelsemöte brukar gå till? 

Fråga (11) till ägarna är likadan som fråga (9) för de utomstående ledamöterna och här ville vi 

jämföra om det fanns några skillnader i hur ägaren och den utomstående ledamoten upplevde 

att ett styrelsemöte gick till. Det gav också en beskrivning om vilka personer som brukar 

sköta olika uppgifter i styrelserummet samt vilken roll ordförande har i styrelserummet. 

Frågan ger en beskrivning om hur arbetet sköts innan mötet, om särskilt material skickas ut 

samt ifall ägarna kommunicerar med varandra eller med den utomstående ledamoten innan 

styrelsemötena. 

12. Hur fungerar samarbetet i styrelsen? 

Fråga (12) till ägarna är likadan som fråga (12) för de utomstående ledamöterna för att se ifall 

de hade olika uppfattningar om hur samarbetet fungerar i styrelsen. Samarbetet i styrelsen är 

viktigt för att få ett effektivt styrelsearbete (Bettinelli 2011). Samarbetet kommer beskriva hur 

samspelet fungerar mellan de olika rollerna i styrelsen, vilket förklarar teaterspelet på scenen. 

13. Har styrelsearbetet förändrats efter den utomstående ledamoten kom in i styrelsen? 

Fråga (13) ställdes för att undersöka om den utomstående ledamoten haft någon påverkan i 

styrelsearbetet sedan hen kom in. Det är också intressant att få reda på ifall styrelsearbetet 

blivit effektivare och fått bättre struktur som Johannisson och Huse (2000) menar. Mycket 

forskning har kommit fram till positiva saker med att ta in en utomstående ledamot till 

styrelsen i familjeföretag. Det är därför intressant att se om ägarna märkt någon skillnad i 
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styrelsearbetet efter att de tog in den utomstående ledamoten (Bettinelli 2011; Ward 1988; 

Arosa et al. 2010). 

14. Är det något ni skulle vilja tillägga? 

Fråga (14) ställdes för att fråga ägaren själv ifall hen ansåg att vi missat något eller om hen 

själv ville berätta något. Vi hade inga speciella förhoppningar att ägaren skulle berätta något 

viktigt i den frågan utan ställdes för att runda av samtalet och avsluta intervjun. Frågan kan 

också vara en början på det öppna samtalet som fortsatte efter intervjufrågorna. Det 

efterkommande samtalet gav oss information som var värdefull för att beskriva styrelsen och 

den utomstående ledamoten på ett bättre sätt än enbart genom intervjufrågorna. 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Under vår uppsats har vi hela tiden tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter för att få fram 

kunskap som är så trovärdig som möjligt samtidigt som den ska vara till nytta för samhällets 

utveckling (Patel & Davidson 2011). Därför var det viktigt i vår forskning att vi använde 

väsentliga frågor som höll hög kvalité. Det betyder att det måste finnas en balansgång mellan 

den allmänna nyttan och skydd för otillbörlig insyn. I humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har vetenskapsrådet, som är den svenska myndighet som ansvarar för etiska krav 

inom forskning, kommit fram till fyra etikregler. (1) Informationskravet som betyder att 

forskaren ska informera de berörda vad som är huvudsyftet med forskningen. (2) 

Samtyckeskravet där de berörda deltagarna själva har rätt att bestämma ifall de vill vara med i 

undersökningen. (3) Konfidentialitetskravet som betyder att alla uppgifter med de berörda 

personerna i undersökningen ska få största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna ska 

hanteras på ett säkert sätt så inte obehöriga kan få tillgång till dessa. (4) Nyttjandekravet där 

uppgifterna om de berörda personerna enbart ska användas till forskningen och inget annat 

(Patel & Davidson 2011).  

I fallstudierna har vi intervjuat utomstående styrelseledamöter och ägare i fyra familjeföretag. 

Vi bekräftade innan intervjun att alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Det betyder att vi inte 

får lämna ut information om deltagarna till någon obehörig och inte heller använda 

information på ett annat sätt än till denna undersökning. Eftersom styrelsen är en sluten enhet 

där information lämnas som allmänheten inte är berättigad till är det viktigt att hålla all 
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materialinsamling konfidentiellt då det skulle innebära skada för respondenten samt företaget. 

Vi inser att det fanns en risk att intervjupersonerna av någon anledning inte ville svara på 

vissa frågor. Det kan vara frågor som berör deras privatliv eller frågor där personerna inte vill 

att deras åsikt ska bli framförda (Bryman & Bell 2013). Vi behandlade personlig information 

på ett konfidentiellt sätt. Ingen individ ska heller kunna identifieras i vår forskning när vi 

presenterar resultatet. Därför har vi anonymiserat alla deltagarnas namn så att de inte kan 

identifieras. Till alla deltagarna var vi noga med att berätta vad vårt syfte var med 

undersökningen. Deltagarna gavs också möjlighet att ta del av vår slutgiltiga forskning vilket 

informerades vid intervjuerna. 

4.6 Sammanfattning av kapitlet  

Syftet med studien är att skapa differentierad förståelse för utomstående ledamöters roller i 

olika familjeföretagens styrelser. För att uppnå syftet krävdes en undersökningsmetod som var 

djupgående och flexibel. Vi valde att göra en kvalitativ forskningsmetod för att skapa en bra 

förståelse kring utomstående ledamöters roller och vad som påverkar att de får rollerna. I 

fallstudierna hade vi öppna intervjuer där vi fick kunskap om hur de utomstående ledamöterna 

själva ser på sin roll i styrelsen samt hur ägaren i styrelsen såg på deras roll. Det har även 

använts en intervjuguide som gjort att alla intervjuerna blir liknande till upplägget även om 

vissa följdfrågor varit olika på de olika intervjuerna. 

Urval i undersökningen är fyra utomstående ledamöter och fyra ägare i fyra olika 

familjeföretag. För att studera likheter och skillnader i deras upplevda erfarenhet på den 

utomståendes roll valde vi att intervjua en ägare i styrelsen också. Genom att intervjua en 

ägare i samma styrelse som den utomstående ledamoten kunde vi få en annan syn på den 

utomståendes roll i styrelsen. De olika styrelserna skiljer sig från varandra i olika utsträckning 

då företagen verkar i olika branscher samtidigt som ägarförhållandena är olika i företagen. De 

olika ägarförhållandena påverkade vilken roll den utomstående ledamoten får i styrelsen. 

Empirin har samlats in genom öppna intervjuer där vi träffat sex av respondenterna på deras 

kontor och de andra två i Växjö. Intervjuerna varade i cirka en timme där respondenterna fick 

prata öppet kring olika frågor. Tiden för intervjuerna varierade från 40 minuter till den längsta 

som var cirka 75 minuter. Intervjuerna spelade vi in med diktafon som vi sedan kunde 
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transkribera och skriva ner efter intervjuerna. Kvalitetsmåtten som använts i undersökningen 

är trovärdighet och äkthet samt deltagarkontroll. 

Innan intervjuerna bekräftades att alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Det innebär att vi 

inte får lämna ut informationen om deltagarna till någon obehörig och heller inte använda 

informationen på ett annat sätt än till denna undersökning. Det kommer inte heller kunna gå 

att identifiera deltagarnas namn då vi har anonymiserat deras samt företagets namn. 
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Kapitel 5 Empiri 

I kapitel fem presenterar vi empirin från fallstudierna med de fyra utomstående 

styrelseledamöterna och de fyra ägarna. Empirin beskriver företaget, syfte med den 

utomstående ledamoten styrelsen, styrelsemötet och den utomstående ledamoten. 

Beskrivningarna om hur styrelsearbetet fungerar kommer ligga till grund för att kunna 

analysera den utomstående styrelseledamotens roll i familjeföretaget. 

 

5.1 Företag A 
Den intervjuande ägaren i Företag A kommer vi benämna “Arne” och den utomstående 

ledamoten “Anton”. Arne sitter som ordförande i styrelsen. Anton är ledamot och har suttit i 

företagets styrelse i cirka tre år.  

 

 

	  
Företag	  A	  

	  
• En	  ägare,	  sex	  utomstående	  ledamöter	  och	  två	  

arbetsrepresentanter	  i	  styrelsen	  
• Andra	  generationsskiftet	  
• Viktigt	  med	  värderingar	  i	  företaget	  
• Anton	  är	  ledamot	  i	  styrelsen	  och	  bidrar	  med	  

sin	  erfarenhet	  inom	  IT-‐frågor	  
 

           Figur 3; Beskrivning av Företag A  

5.1.1 Företaget 

Företag A arbetar inom tillverknings- och industribranschen och huvudkontoret är placerat i 

Småland. Företaget har en omsättning på omkring 300 miljoner och ungefär 100 anställda. 

Företaget är en av de ledande leverantörerna inom sin bransch i Norden samt vissa delar av 

Europa. Företaget har en mängd olika kunder och områden där de arbetar inom. Arne nämner 

att de arbetar mycket med värderingar i företaget. ”Vi säljer värderingar, ska man driva 

Företag A ska man ha de rätta värderingarna” säger Arne. Företaget grundades i början av 
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1970-talet av Arnes far och genomgått ett generationsskifte. Vid generationsskiftet blev Arne 

och hans tre syskon ägare och Arne tog över som VD. Arne har köpt ut alla och är numera 

ensam ägare till Företag A. Arne säger att framtida generationsskifte inte är någon omöjlighet 

då han har två barn och de kommer arbeta inom företaget till sommaren. 

Anton anser att Företag A är ”väldigt småländskt”. Han tycker att företaget är trygga, har ett 

rimligt tempo och försöker hitta en struktur. Han menar att de anställda är lojala och inte 

slutar hur som helst. Företaget bryr sig också om bygden och vill skapa trygghet. Det är mer 

politik i andra större företag där olika avdelningar tävlar mot varandra jämfört med i Företag 

A menar Anton. Anton säger att Arnes roll är viktig i Företag A då hans filosofi spelar stor 

roll i hur företaget utvecklas. Anton säger att Arne bryr sig om hur företaget utvecklar sitt 

varumärke, men även runtomkring företaget och vad som händer runtom kommunen. 

Arne har varit ägare till företaget i cirka 20 år. I början var ägarna fyra syskon med fyra olika 

åsikter, en ville sälja, en såg det som trygg sysselsättning och en brydde sig inte om företaget 

alls. Arne var den som ville utveckla företaget och menar att det inte var någon i familjen som 

var engagerade i styrningen och ledningen i företaget. Det gjorde att Arne köpte ut sina 

syskons aktier i företaget och det blev en konflikt med bråk om pengar berättar Arne. Arne 

har suttit i styrelsen till Företag A i cirka 20 år samt varit VD i 15 år. Arnes far var VD 15 år 

innan Arne tog över positionen. Numera sitter Arne på ett kontor i en stad tre mil från 

huvudkontoret eftersom han inte vill blanda sig i det operationella arbetet i företaget 

Enligt Arne har företaget både kortsiktiga och långsiktiga mål. De kortsiktiga är att uppnå 

vissa nyckeltal som omsättning och avkastning. Företag A har också “mjuka mål” som 

innebär att bidra med en positiv utveckling på orten där företaget är verksamma. Arne menar 

att företaget försöker vara aktiva i CSR-frågor både lokalt och utomlands för att kunna hjälpa 

till på det sätt de kan. De långsiktiga målen är enligt Arne att skapa en trygg sysselsättning för 

de anställda och företagets intressenter i många år framöver. Enligt Arne plockar de in mycket 

lokal personal till företaget. De måste hela tiden få in ny personal och väljer då personer efter 

mångfald och kön eftersom det skapar en bra balans. 

Anton beskriver att det finns bra värderingar i företaget som CSR-arbetet, lojala arbetare samt 

att Arne tar in styrelsetrainees till styrelsen. Det finns en företagsanda som arbetar med en 

viss typ av värderingar som företaget står för. Enligt Anton bryr sig Företag A om hur 
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personalen mår och bidrar till samhället genom sponsring. Inte alla företag prioriterar 

värderingar både i praktik och handling på det sätt som Företag A gör, menar han. Arne 

beskriver att de stödjer lokala idrottsföreningar och menar att det är viktigt att vara 

engagerade som företag. Arne berättar också att Företag A arbetar med ett biståndsprojekt 

utomlands som går ut på att försörja en del av landet där företaget kan bidra med sin 

kompetens. Det menar Arne är en stor utmaning och det har visat sig bli ett 

personalutvecklingsprojekt också. Alla anställda som vill får åka med till landet och arbeta 

med biståndsprojektet. Där växer de som människor och får förståelse för andra samt får en 

mer ödmjuk syn. Arne sa att det har bidragit till att företaget får ett ansvar, inte bara på det 

lokala området utan också i världen. 

Arne menar att företagsformen familjeföretag är viktigt för Företag A då det skapar möjlighet 

till inflytande samt att värderingsarbetet får vara centralt i tillväxten för företaget. De 

fokuserar på det som är viktigt för företaget för att slippa få in andra intressenter med andra 

agendor enligt Arne. 

5.1.2 Syfte med den utomstående styrelseledamoten 

Anton anser att hans specialitet är inom IT-området och försöker tillföra kompetens inom 

området. Han anser att det var anledningen till att Företag A valde in honom i styrelsen. De 

gick från gamla IT-system och ville ha ett bollplank i arbetet med förflyttningen. De ville 

också utveckla IT-området bland annat med en IT-strategi, förklarar Anton. Arne kände en 

gemensam vän till Anton som ledde till att Antons vän rekommenderade honom till företaget.  

Det sitter enbart utomstående ledamöter i styrelsen förutom Arne. ”Jag tror inte på filosofin 

att ha med familjemedlemmar i styrelsen” säger Arne. Han menar att det är lätt att blanda 

roller, tankar och uppgifter. Det blir svårt att dra skiljelinjer och det gäller att behålla 

värderingarna att företaget kan leva vidare. I slutet av 1990-talet tog företaget in den första 

utomstående ledamoten i styrelsen och sen dess har fler tagits in. Anledningen till att 

utomstående ledamöter togs in var att företaget ville växa. ”Att lyfta från en långvarig 

stagnation kräver nog någon form av förändring, vi valde att bygga en styrelse” berättar Arne. 

Andra situationer som kan ge ett lyft är till exempel en kris eller ett ägar/VD-skifte, menar 

han. 



	   61	  

Trots att Arne är ägare är det ett stort steg att våga ta in en utomstående ledamot enligt Anton. 

En utomstående ledamot är något mer än bara en person med åsikter sa han. Ifall företaget vill 

ha en åsikt om en sak kan de bara ta in en konsult som berättar vad de tycker menar Anton. 

Arne anser att det blev skillnader på många plan efter att utomstående ledamöter tagits in. 

Eftersom de utomstående ledamöterna har olika ansvarsområden innebär det att de ställer krav 

samt hjälper ledningen att uppnå kraven berättar Arne. En styrelse gör att frågorna blir mer 

aktuella och tydliga samtidigt som det tillför kompetens att lösa uppgifterna förklarar Arne. 

En styrelse är en förstärkning av bolagets kompetens anser Arne. Arne säger att företag kan 

välja in vissa ledamöter enbart för att de känner press från till exempel banken. Enligt Arne 

ska de utomstående ledamöterna ”känna sig delaktiga”, annars ska de inte sitta i styrelsen. 

Han förstår inte ledamöter som sitter i styrelser och inte brinner för det de gör eller inte är 

engagerade. 

Processen med att hitta en ny utomstående ledamot gjordes genom att studera olika namn 

djupare. De tittade vilka erfarenheter personerna hade och vad andra källor hade för 

erfarenheter om dem. Detta gjordes ungefär ett år tidigare innan de anställda en person. Det 

beror på vilket skede personen är i vid ett specifikt tillfälle när de väljer utomstående 

ledamöter. Arne anser sig vara en gammal styrelseräv säger att det gäller att hittar luckor där 

de är sårbara. Vid ett tillfälle när en person som haft stor ansvarsroll går i pension inom ett år 

är det ett bra läge att fråga om han vill komma in i styrelsen menar Arne. “Det brukar ta några 

veckor innan de får halvpanik. Innan frun vill flytta till Italien slår man till snabbt” sa han. 

När en kvinna i 30 års ålder som arbetar i en större svensk koncern och samtidigt tar 

mammaledigt ska man slå till för då uppkommer samma panik menar Arne. Modern har då tid 

och barnet klarar hon att ta hand om samtidigt som styrelseuppdraget. När de sedan kommer 

tillbaka till jobbet vill de inte släppa styrelseuppdraget menar Arne.  

5.1.3 Styrelsen 

Styrelsens uppgifter är enligt Arne att använda deras kompetens för att kompletterar ägarens 

och lednings kunskap, vilket gör att de lättare når uppställda mål. Det har varit stor rotation 

inom styrelsen historiskt sett berättar han. ”En styrelse ska präglas av det aktuella läget”, 

menar Arne. Står företaget inför en viss utmaning ska styrelsen vara informerad för att kunna 

hjälpa företaget med det.  
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Anton anser att styrelsens uppgift är att företräda ägaren genom att styra ledningen. De ska 

också se till att företaget har kontrollmekanismer och att strategiarbetet fungerar samtidigt 

som de har ett långtgående ansvar att se till att bolaget fungerar. Är det kris behöver styrelsen 

granska och kontrollera mer menar Anton. Det är mycket inriktning på strategiarbete i 

styrelsen samtidigt som Arne visar en klar bild vad han vill med företaget, men det finns dock 

inget formellt ägardirektiv som Anton är medveten om. 

Arne menar att alla har en generell roll i styrelsen vilket är att vara aktiva och hjälpa till att 

komma fram till bra slutsatser. Alla har en form av tonvikt som varit grunden till att de fått ett 

uppdrag i styrelsen. Arne tog ett exempel där de tog in en tjej från ett stort internationellt 

företag för att hon var duktig på sin roll som controller. Det visade sig senare att hon var 

duktig på många andra områden också. 

Arne är cirka 50 år och anser sig själv som en entreprenör. Han är engagerad i tre olika 

styrelser och han har gått en styrelseutbildning. Han tycker det är viktigt att jobba både internt 

och externt med att driva företag. Arne har gjort alla roller i företaget då han varit försäljare, 

VD, styrelseordförande och konstruktör. De senaste 10-15 åren har företaget fokuserat på den 

organisatoriska delen, ta hand om sin personal och få företaget att fortsätta växa vilket är 

viktigast för företagets framtid enligt Arne. Anton berättar att Arne är väldigt duktigt på att 

leda samtalet i styrelsen. Om någon inte säger så mycket frågar han vad personen tycker 

vilket en bra ordförande ska göra. Anton anser också att Arne har arbetat bra med 

rekryteringen till styrelsen. Arne tycker det är kul att jobba i styrelsen och därmed få träffa 

människor som har en bakgrund som skiljer sig från honom. Att gå in i en styrelse innebär 

förpliktelser och att följa lagkrav, men det kommer också utveckla en ny sida av sig själv 

säger Arne. Anton berättar att Arne brinner för företaget och ser en tydlig positiv effekt för 

företaget att ta in utomstående ledamöter i styrelsen. Arne sitter i andra styrelser också och 

om han jämför med Företag A är det ett mer strategiskt framtidsinriktat företag jämfört med 

de andra styrelserna han sitter i. Han menar att det är lagom att sitta i tre till fyra styrelser och 

sitter en person i för många styrelser finns det risk att personen inte är engagerad i alla 

styrelser lika mycket. 

Arne har varit både ledamot och ordförande i sitt företag och om ungefär tre år tänker han bli 

ledamot igen. Han menar att det beror på vilket skede företaget är i då han rör sig mellan 

rollerna som ordförande och ledamot. Det kan vara bra att ta ett steg tillbaka då VD:n får höra 
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en annan röst menar han. Om allting fungerar bra med den nya personen som kommer in i 

styrelsen nu så kan Arne tänka sig att lämna över ordförande om ungefär tre år. 

Anton anser att Arne är väldigt professionell och visar tydligt vad han vill. Han anser att 

Arnes ihärdiga arbete är en av framgångsfaktorerna i företaget. Arne delar upp styrelsen så 

alla kör rollspelet fullt ut och kompletterar bolagets styrelse med massor av kompetens där 

han byter ut ledamöterna emellanåt menar Anton. Arne sa att ”det är guld värt att ha med 

någon som har kontakter och gjort den resan förut” när de till exempel går in i en ny marknad. 

Det är som vilken rekrytering som helst där företaget måste fundera på vad de behöver och 

sen tillsätta en person, enligt Arne.  

Anton säger att de andra utomstående ledamöterna har en liknande roll som han själv där de 

kommer in och stöttar företaget vid sidan om styrelsemötena. Han berättar till exempel om en 

styrelseledamot med mycket ekonomisk erfarenhet, bland annat som controller, som kom in 

och stöttade ekonomisidan i ledningen. Hon har en bra utbildning, är duktig på kalkyleringar 

och jobbat på ett stort internationellt företag som ekonomichef. En annan ledamot hjälper till 

med produktionsfrågor och en annan har kunskaper om affärer samt hur en fabrik ska drivas. 

Anton beskriver vidare att en ledamot har ett väldigt stort kontaktnät och att företaget tog in 

en ytterligare ledamot som kompletterar inom vissa marknader och produktområden. Anton 

säger att Arne har valt att plocka in de utomstående ledamöterna inom olika områden. De 

utomstående ledamöterna i styrelsen är enligt Arne pigga, alerta, vitala och olika. Arne menar 

att alla har någon form av kompetens och intresseområde. De är också nyfikna och vill 

utvecklas vidare. Det finns en gemensam värderingsgrund i styrelsen och de tror på det 

företaget gör. De flesta utomstående ledamöter som kommer in i företaget har haft 

styrelseuppdraget som sitt första uppdrag. Det innebär att de får testa på styrelsearbetet och 

vill fortsätta med det i andra styrelser senare menar Arne. Arne arbetar också mycket med att 

få in kvinnor i styrelsen. Styrelsen har gått många utbildningar och de flesta har på eget 

initiativ gått en styrelseutbildning enligt honom.  

De arbetsrepresentanter som sitter i styrelsen anser Arne är mycket viktigare än vad många 

tror. De är till exempel de enda personer som kan ge en alternativ bild av läget i bolaget än 

den som VD:n ger. De medverkar på samma villkor som alla andra och Arnes roll blir att lyfta 

fram deras synpunkter. Han menar att de nyanserar bilden av en situation i bolaget samt att de 

tillför yrkeskunskap. 
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Anton tror att styrelsearbetet kan skilja sig mellan familjeföretag och andra företag. I 

familjeföretag är det lätt att styrelsen arbetar mycket med operationella frågor och har svårt att 

skilja på rollerna när de är ägare, ledamöter eller VD i sitt familjeföretag. När det finns flera 

åsikter i familjeföretaget vill alla vara med och bestämma. Det kan vara bättre att komma 

överens om ett ägaravtal som senare mynnar ut i ägardirektiv som styrelsen ska arbeta efter. 

Sedan är det också viktigt att se till att bemanna styrelsen med personer som ägarna litar på 

menar Anton. 

Arne menar att samarbetet i styrelsen fungerar bra och känner att alla ledamöterna är 

”taggade”. Anton anser också att Arne lyckats bra med gruppkänslan och samarbetet i 

styrelsen.  Han menar att personligheterna passar ihop även om alla är olika. Arne säger att de 

i framtiden kommer välja till en ytterligare utomstående ledamot i styrelsen. När en ny 

ledamot ska väljas in har Arne använt sig av ett utskott som består av Arne, VD:n och en 

arbetspsykolog. De träffas tre till fyra gånger per år och diskuterar befintlig och kommande 

styrelsefrågor samt olika kandidater. Styrelsefrågan är alltid aktuell och Arne ”går alltid och 

letar” efter ledamöter. Det är inte enbart till Företag A han letar ledamöter till utan det kan 

vara till andra företag. 

Enligt Anton har det inte uppstått några konflikter eller hetsiga diskussioner i styrelsen sedan 

han har suttit med i styrelsen utan diskussionerna är lugna och sansade. Företaget har en 

väldigt bra VD som har väldigt bra koll på många saker och därför behövs det inte så mycket 

hjälp från styrelsen till VD:n menar Anton. ”Det finns en lagom dos av konflikt i styrelsen”, 

säger Arne. Han menar att det gör att de får igång diskussioner och får en bra synergi. Arne 

menar att det blir mindre konflikter genom att starta företag på rätt kompromisser samt att 

bestämma vilka värderingar som ska vara viktiga. Idag startas många företag med två ägare 

som äger hälften var och problemen är inte ägarna utan oftast flickvännerna menar Arne. 

Enligt Arne kan detta förhindras genom att skriva ägaravtal och ha det klart från början. Ifall 

det uppstår konflikter ska styrelseordförande ha pondus och slå näven i bordet menar Arne.  

Anton tycker nästan att ledamöterna i styrelsen är för artiga men att det ändå fungerar bra. 

Anton tycker även att företaget är väldigt välskött och därför finns det inte så mycket att 

anmärka på i styrelsearbetet samt att bli förbannad för att få någonting gjort. Att bli förbannad 

tror Anton kan vara nyttigt i en styrelse i vissa situationer. Anton menar att det är bra respekt 

mellan styrelsen och ledningen. Styrelsen ska hjälpa till och stötta ledningen i deras arbete 
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enligt Anton. Normalt sett är det bara styrelseordförande som har kontakt med VD:n och så 

ska det vara enligt Anton. Det ska inte finnas en otydlighet i vem som bestämmer i företaget 

utan det ska vara VD:n som har det operationella ansvaret. Anton tror att det kan vara 

annorlunda i andra företag där styrelsen inte lägger sig i ledningsarbetet lika mycket som i 

Företag A. 

Utvärdering av de utomstående ledamöterna har Arne genom att han träffar alla ledamöter 

och diskuterar det informella styrelsearbetet och deras roll i styrelsen. Arne har lite frågor han 

brukar använda och utifrån det försöker han skapa en gemensam bild av läget och ibland 

fortsätter deras medverkan i styrelsen och ibland inte. ”Det går inte mata in svar i datorn för 

att få fram ett ja eller ett nej” anser Arne.  

Anton tror inte att det är bra att sitta med i en styrelse för länge och det går att relatera till 

vilken situation som helst som till exempel ledningsarbete. Det måste ske förändringar ibland 

och byta ut kompetenser. Anton tror att en ledamot lätt kan bli stabbig. Han tror även att det 

kan vara skillnad hos en ordförande i styrelsen som är en ledare i sammanhanget och skapar 

kontinuitet. Enskilda ledamöter är bättre att byta ut oftare enligt Anton. Han har hört talas om 

att ledamöter i andra företag som kommit till styrelsen och sprättat upp kuvertet på mötet. 

Detta ska skötas innan och på mötet ska de se om ledamöterna har några synpunkter på 

utskicket. Arne menar att det är många som inte har fungerande styrelsearbete i små företag. 

Han säger att endast en liten del av företagen i Sverige har en fungerande styrelse och att det 

finns potential att hjälpa Sverige på fötterna med bättre styrelsearbete. 

5.1.4 Styrelsemötet 

Förberedelserna inför ett styrelsemöte sker mellan Arne och VD:n där de funderar över 

agendan. Agendan beror på vilket tid det är på året och ibland dyker det upp specialfall. Enligt 

Arne hålls ett typiskt styrelsemöte fem till sex gånger per år, varav ett är strategimöte. De 

samlas, börjar fika och jobbar utifrån agendan som kan skilja beroende på typ av möte det är. 

Arnes roll i styrelsen är att synas och verka så lite som möjligt förklarar han. Han ska se till 

att alla är involverade och engagerade i styrelsefrågorna och lyfta fram de som inte har så lätt 

att göra sig hörda. Det är oftast de som har de bästa idéerna enligt Arne. Vidare säger Arne att 

hans roll är att se till att rätt diskussioner kommer fram och att de formulerar beslut. Arnes 
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bild av en optimal styrelse är när det finns en synergi mellan styrelsemedlemmarna där flera 

personer brinner för en fråga och diskuterar den. Arne berättade om ett tidigare problem där 

varken han eller VD:n hade klarat, men genom att frågan livligt diskuterades under 

styrelsemötet kom rätt beslut fram. Företaget har en ny HR-chef och det är mycket 

personalfrågor under styrelsemötena vilket Arne tycker är roligt. Det är viktigt att 

ledningsgruppen har en egen utveckling vilket företaget lägger stort fokus på enligt Arne. 

Arne berättade att många av styrelseledamöterna jobbar väldigt mycket mellan styrelsemötena 

med att utveckla personer i ledningsgruppen som de är nära relaterade till i sin yrkesroll. 

”Styrelsemötena är bara en väldigt liten del av uppdraget” menar Arne. 

Enligt Anton kan ett typiskt styrelsemöte ha olika fokus. De har strategidagar en gång om året 

och då har ledningen gjort ett stort underlagsarbete som presenteras och som sedan styrelsen 

arbetar med. Annars är ett typiskt styrelsemöte mer formalia i början då de för protokoll samt 

godkänner sakfrågor. Sedan är det en VD-rapport som är en personlig reflektion från VD:n 

och hans olika underavdelningar där de går igenom marknad, konstruktion, ekonomi och IT. 

Efter det tas månadsrapporterna upp. Vidare tar de beslut och för upp en actionlista som är en 

form av AP-lista där de ser om saker har blivit gjorda. De har fyra till fem möten per år och 

hålls på bolagets konferensrum säger Anton. VD:n är med på mötena och rapporterar till 

styrelsemöten. Anton tror inte det är bra att VD:n är med i styrelsen som ledamot då VD:n 

kan vara jävig i många diskussioner. 

5.1.5 Den utomstående styrelseledamoten enligt ägaren 

Arne anser att Anton är en sympatisk och trevlig person. Han är kompetent inom IT-, 

informations- och säkerhetsfrågor. Arne vill att Anton ska svara på frågor som ligger inom 

hans område, men också bidra i andra områden. Han anser att Anton på ett professionellt sätt 

närmar sig olika frågeställningar där han kommer med synpunkter på hur företaget kan 

utveckla vissa saker. Antons roll är att bevaka sitt intresseområde samt vara med i det 

gemensamma styrelsearbetet. Han har varit mest involverad i företaget och stöttat upp det 

operativa arbetet mellan mötena, där han arbetat med IT-chefen och VD:n. Arne menar att det 

generellt sätt är bra att de utomstående ledamöterna tar sig an helt andra utmaningar som 

ligger utanför deras fackområde. Arne anser att Anton har utvecklats på många områden och 

att han gör ett bra jobb. Han förklarar också att Anton har en ”stor roll” i styrelsen som är 
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väldigt viktig. Arne anser att det är viktigt med en ledamot som vill utvecklas i sin egen roll 

som yrkesman och som styrelseledamot. Anton vill utvecklas i styrelsearbetet och därför är 

det väldigt tacksamt att jobba med honom förklarar Arne. Hans står nu på en mycket högre 

nivå än när han började hos oss eftersom han har utvecklats både som person och 

styrelseledamot menar Arne. Han förklarar att även om Anton inte skulle vara aktuell, skulle 

de alltid behöva någon i styrelsen som kan områdena om intern/extern information, 

varumärke, PR och hur företaget ska förhålla sig till dessa områden. ”Det är ett otroligt 

komplext och föränderligt område och där vi alltid kommer ha någon i styrelsen” menar Arne. 

Arne säger att Anton är likställd de andra i styrelsen och menar att de tog in en duktig person i 

rätt fas av företagets utveckling. Arne ser till att han trivs och mår bra i styrelsen och i deras 

operativa organisation. Det har varit samma sak med de andra utomstående ledamöterna de 

tagit in senaste tio åren. Arne berättar att vid tidpunkten när Anton tillsattes började tittade de 

på informationshantering, IS/IT frågor, framtidsfrågor, sociala medier samt kommunikationen 

internt och externt. De efterfrågade Antons kompetens och sedan han kom in i styrelsen har 

han varit klockren i den rollen menar Arne. Arne menar att Anton vet vad som kommer hända 

inom IT-området före många andra vilket är väldigt positivt. Han säger att Anton blir 

inspirerad av styrelsearbetet och att han skulle kunna bidra i andra företag också. ”Det är 

roligt om vi får fram personer som kan vara med i andra styrelser också” säger Arne. 

5.1.6 Den utomstående styrelseledamoten enligt sig själv 

Anton är cirka 40 år och tycker det är roligt med styrelsearbetet i Företag A. Han beskriver sig 

själv som analytisk, strukturerad, tänker långsiktigt och försöker förstå hur saker hänger ihop. 

Han är utbildad systemvetare och till vardags arbetar han på ett globalt företag där han är 

ansvarig inom IT-verksamheten. Där har han arbetat i cirka 20 år. Anton tycker det är väldigt 

kul att sitta i en styrelse och hade inte haft några problem med att enbart arbeta med 

styrelsearbete på heltid. Det är roligt eftersom han har erfarenhet och kunskap för att hjälpa 

andra menar han. Anton har suttit i styrelsen för Företag A i cirka tre år och det är hans första 

styrelseuppdrag. Anton berättar att har gått en styrelseutbildning privat för att få mer kunskap 

om styrelsearbete. Anton beskriver sig själv som en ledamot som har väldigt bra koll på IT-

frågor och en internationell erfarenhet från området. Anton känner att han kan påverka 

styrelsen där alla lyssnar på vad han säger. Det är dock ganska uttalat vilken nisch som olika 
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ledamöter ska ha hand om och stötta i företaget. VD:n, IT-ansvarige och Anton träffas utanför 

styrelserummet och bollar idéer om den operationella biten i företaget. Anton vågar säga vad 

han tycker i alla lägen däremot i vissa frågor är han inte komfortabel att uttrycka sig då han 

inte har lika bra kunskap som övriga ledamöter. Då känner han att han måste läsa på för att 

kunna diskutera en specifik fråga. 

Under första tiden i styrelsen fick Anton en rundvisning där han fick träffa lite människor och 

berätta om sig själv. Anton berättar att han under första tiden i styrelsen ville prestera och 

bidra med något direkt när han fått ett förtroende från företaget. Han berättar att han i början 

var otålig, men att företaget var väldigt lugna eftersom de ville att han skulle lära känna 

företaget och förstå vad de jobbade med. Han berättar att företaget hade en lugnande effekt 

och såg styrelsearbetet mer långsiktigt. 

Anton hade inga speciella förväntningar på styrelsearbetet i början utan hade bara lite idéer 

hur styrelsearbetet skulle vara. Han kände sig liten i förhållandet till styrelsen där ”det sitter 

jättetungviktare”. Han insåg senare att alla hade olika specialiteter och att alla inte kunde allt. 

Överlag hade han inga stora förväntningar eftersom det var första gången han satt med i en 

styrelse.  

Antons roll har inte förändrats mycket sedan han kom in i styrelsen. Han har dock lärt känna 

företaget mer och har mer insikt i produkterna. Han kan också komma in och delta mer i 

diskussioner som inte handlar om enbart om IT, mer än vad han gjorde i början i styrelsen. 

Anton har arbetat i en stor koncern i 20 år och lärt sig, alltifrån controllerarbete, sälj och IT-

system. Han har väldigt stor bredd som gör att han kan diskutera många olika saker.  

Anton tror att han sitter kvar något år till även om alla ledamöter endast sitter med ett år i 

taget. Han skulle gärna arbeta i en styrelse på ett annat företag ifall han inte stannar kvar i 

Företag A i framtiden. Han skulle dock gärna vilja sitta kvar några år till eftersom han känner 

att han har mer att ge i Företag A. Enligt Anton är det svårt att hinna göra någon skillnad på 

ett till två år. Styrelsen sitter inte operativt och bygger en ny sak utan de frågor som styrelsen 

arbetar med tar tid menar han. 

Anton säger att han känner mycket press på sig själv i styrelsearbetet och vill vara påläst när 

han kommer till styrelsemötet. Han har fått ett förtroende och då vill han visa att han kan göra 
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ett bra jobb. Tempot är dock annorlunda i styrelsen i Företag A till skillnad mot sitt eget 

arbete där det är mer internationellt. Det går tio gånger fortare på hans jobb jämfört med 

styrelsearbetet i Företag A då det är en annan bransch med längre cykler. Anton menar att 

Företag A har en bra ordförande och VD som vet att det tar tid att komma in i styrelsearbetet 

och att det inte förväntas några underverk av ledamöterna. 

Enligt Anton är de andra i styrelsen väldigt öppna med vilken roll de olika utomstående har 

och vilken expertis en viss ledamot har. Anton menar att det inte enbart är han som kan något 

om IT och de andra ingenting. Det handlar mer om IT, framtid och vad som gäller på 

marknaden idag som är Anton roll i styrelsen. 

Anton vill hålla på med styrelsearbete även i framtiden och skulle också vilja testa ett annat 

företag eftersom Företag A är väldigt välskött. Han skulle vilja sitta i ett företag där det finns 

mer utmaningar och som stöter på mer problem. Företag A är ett bra företag att börja sitt 

styrelsearbete i menar Anton. ”Jag tycker det är roligt och skulle gärna vilja syssla med detta 

på heltid, även om det inte funkar i verkligheten” säger Anton. Anton tror också att han skulle 

kunna vara ordförande i framtiden eftersom han har haft många ledarpositioner i sin 

arbetskarriär. 

5.2 Företag B 

I Företag B har vi valt att kalla den utomstående ledamoten för ”Bodil” och ägaren för ”Britt”. 

Vi har intervjuat den utomstående ledamoten som är ordförande och suttit i styrelsen i tio år. 

Vidare har vi intervjuat ägaren som är VD och sitter i styrelsen. I styrelsen sitter totalt fyra 

ledamöter, varav två är ägare och två är utomstående ledamöter. 

	  
Företag	  B	  

	  
• Två	  ägare	  
• Står	  inför	  ett	  generationsskifte	  
• Två	  utomstående	  ledamöter	  samt	  två	  

ägare	  i	  styrelsen	  
• Bodil	  är	  ordförande	  i	  styrelsen	  och	  

bidrar	  med	  strategi	  
	  

                  Figur 4; Beskrivning av Företag B 
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5.2.1 Företaget 

Företag B bildades i slutet av 1990-talet och är ett litet konsultföretag som bland annat hjälper 

till med statistiktjänster, utbildning åt andra företag samt är en mellanhand i förmedling av 

personal till företag. Bodil anser att Företag B är ett stabilt småföretag med bra agenturer som 

utvecklats och befäst sin position i sydöstra Sverige samt blivit ett gott föredöme för andra 

företag. Målet med Företag B är enligt Britt att öka omsättningen och ha minst åtta procent i 

vinst (resultat före skatt) varje år. Britt säger också att målet är att ”växa långsamt och ha en 

sakta tillväxt”. Enligt Britt kommer det troligtvis ske ett generationsskifte senast år 2016 då 

huvudägaren börjar bli gammal. Hon menar att det inte är lätt att ersätta en sådan person som 

har ett högt förtroende från sina kunder. Företaget tänkte först att en person i företaget skulle 

axla rollen som huvudägaren har, men han har inte den erfarenheten som krävs för att hålla i 

utbildningarna enligt Britt. I företaget arbetar en kvinna som är advokat och avlastar 

huvudägaren i deras utbildningar. De funderar hela tiden på hur de ska lösa frågan med 

huvudägarens avgång, men kanske blir det ett samarbete där advokaten i framtiden sköter alla 

utbildningar säger Britt. 

5.2.2 Syfte med den utomstående styrelseledamoten 

Företag B tog in deras första utomstående ledamot (Bodil) år 2004 och ytterligare en ledamot 

år 2009. Britt berättar att ägarna år 2004 satt och diskuterade att ta in en ny person i styrelsen. 

Britt säger att ägarna redan tidigare visste att Bodil var en bra person eftersom de kände 

henne. Britt tyckte det var roligt att de tog in en kvinna i styrelsen och tyckte Bodil verkade 

framåt. Ägarna och Bodil har trivts med varandra och sedan har det rullat på menar Britt. 

Bodil var med som adjungerad i början för att se vad ägarna och Bodil tyckte om samarbetet. 

Britt säger att ”åren ramlar på och så länge hon är engagerad får hon sitta kvar”. Skulle ägarna 

märka att Bodil inte längre är engagerad skulle de säga ifrån och avsluta samarbetet. Britt tror 

inte Bodil stannar många år till i deras styrelse. Hon menar också att det inte är bra att sitta för 

länge i samma styrelse, då det finns risk att personen inte har mer att ge. 

Britt menar att det inte är bra med enbart familjemedlemmar i styrelsen eftersom 

styrelsearbetet inte blir lika effektivt då. Britt säger: 
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”Vad händer om en den personen blir sjuk och företaget har en personal på 30 

personer? Då är 30 personers jobb i fara och därför blir styrelsearbetet en 

försäkring för företaget”. 

Bodil trivs bra med två utomstående ledamöter i styrelsen. ”Företaget kommer inte ta in en 

tredje utomstående ledamot, kanske om företaget växer, men inte i dagens läge eftersom 

företaget är så litet” menar Britt. 

5.2.3 Styrelsen 

Styrelsens uppgift är att ha helikopterperspektivet, men också kunna blicka framåt enligt Britt. 

Styrelsen ska kontrollera ekonomin så budgeten följs och ifrågasätta företaget om inte de 

följer den. Det är bra att ha de externa ögonen som de utomstående ledamöterna har för att få 

en annan syn enligt Britt. De utomstående ledamöterna har stor erfarenhet, nätverk, kan tipsa 

om affärer samt ge lite småtips berättar Britt. 

Britt är en vanlig ledamot och VD i företaget. Hon berättar att hon tog över VD-posten efter 

sin far (huvudägaren). Britt håller ihop företaget med veckomöten och sköter ekonomin i 

bolaget. Enligt Bodil har Britt vuxit in i sin roll där hon tar rodret mer och mer. 

”Hon har utvecklats och bestämt sig för vad hon vill. Hon såg möjligheter utanför 

företaget först, sedan kom hon tillbaka och visste mer vad hon ville. Jag skulle 

också vilja att Britt tog mer plats och är tydligare i sin roll.” säger Bodil.  

Hon ser gärna att Britt är lite mer ledare i styrelsen och även internt i bolaget. Hon vill att 

Britt tar på sig mer ansvar, även vad gäller personalen. Det sköter hon nu, men hon har varit 

mammaledig samt att en person lämnat bolaget vilket skapat ett vakuum. I ett litet bolag är 

varje person väldigt viktig och huvudägaren har en stor roll i företaget förklarar Bodil. 

Hur bolaget påverkas av huvudägaren avgång beror på Britt enligt Bodil. Hon hade gärna sett 

att det kom in en eller två personer till i företaget som kan hjälpa till att utveckla företaget 

tillsammans med Britt. Kanske kan de hitta ett nytt område som går att utveckla säger Bodil. 
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I styrelsen har de en arbetsordning som de utgår från vid varje styrelsemöte. Huvudägaren har 

jobbat i företaget sen det startades och är väldigt engagerad i företaget menar Britt. Han är 

väldigt strukturerad, ordningsam och suttit med i andra styrelser tidigare. Britt berättar att 

hennes pappa tidigare varit både VD och styrelseordförande i företaget. Numera är han 

delägare, ledamot och arbetar i företaget. Han pratar väldigt mycket i styrelsen och gillar att 

prata om ämnen han tycker om. Britt menar att han är aktiv för sin ålder och att han är 

”företaget” då han har byggt upp det. 

Enligt Bodil är styrelsearbetet generellt sätt givande för att kunna påverka och bidra till 

omvärldsbevakning samt utveckla strategier och marknadsmöjligheter. Det är roligt att se 

människor utvecklas också menar hon. Styrelsens uppgift är enligt Bodil att förverkliga 

ägardirektiven och det gäller att ta reda på vad ägarna vill med företaget. Styrelsen ska kunna 

se vad företaget har för resurser och vad som är en realistisk tidsplan och menar att det finns 

olika aspekter på det enligt Bodil. Det kan bli tufft att ta på sig för många roller för en ägare 

som också är VD menar Bodil. Den diskussionen har Bodil haft i sitt tidigare styrelsearbete 

där hon såg att VD:n inte mådde bra. ”Då får man som styrelseordförande vara lyhörd och 

sätta sig ner och underlätta i VD:ns vardag” säger Bodil. Bodil säger att ”det är en utmaning 

att jobba med styrelsearbete på många olika nivåer”. Styrelsearbetet är kombination av 

formalia och mänsklighet. Det går inte att separera, det är väldigt komplext och i Företag B 

verkar ägarna komma bra överens anser Bodil.  

Bodil säger att det har uppstått ett fåtal hetsiga diskussioner i styrelsen. Britt tycker det känns 

jämlikt i styrelsen och att alla är aktiva i diskussionerna. Situationen med ägarskapet har 

Bodil haft diskussioner om med huvudägaren berättar hon. Britt ville inte vara ägare först. Det 

blev en situation om hur huvudägaren skulle göra med överlåtandet av företaget. Bodil 

frågade vad huvudägaren ville med ägarskapet, om han ville sälja, växa, ta in någon annan 

eller slå ihop företaget med en annan organisation. Denna diskussion släppte lite på pressen 

för huvudägaren menar Bodil. Vid den tidpunkten fanns det heller ingen önskan från Britt att 

ta över aktierna berättar Bodil. ”I en familj kanske det inte finns dessa intressen och hon 

kanske ville gå sin egen väg” säger Bodil. Ändå blev Britt VD i företaget och Bodil tror att 

hon ångrade sig och upptäckte att det fanns en chans att utvecklas som person i 

familjeföretaget. 
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Bodil anser att Företag B har ett ledarskap som värnar om personlig integritet, har enorm 

empati samt stor förståelse för människan. Vad gäller styrelsearbetet anser hon att ägarna har 

stor förståelse för företagandet och den finansiella dimensionen. Huvudägaren har varit ett 

föredöme för andra vad gäller sitt arbete enligt Bodil. Hon säger att det finns ett stort 

förtroende för företaget och menar att de har en stor potential att växa i framtiden. 

Företag B har haft en tidigare utomstående men hen slutade på grund av sin arbetsgivare. Då 

valde Företag B att ta in en ny utomstående ledamot. Han har suttit med i styrelsen en kortare 

tid då han ersatte den avgående ledamoten som hade en liknande roll som han har nu. Han är 

cirka 50 år och har ett stort nätverk. Den utomstående ledamoten är också VD i ett annat 

företag. Han bidrar med kunskap om hur Företag B ska arbeta med sin marknadsföring för att 

andra VD:ar ska bli intresserade av företagets tjänster. Dessutom är han väldigt 

marknadsinriktad genom att veta hur ett företag når fram till sina kunder samt hur en 

försäljningsbroschyr ska se ut. Han har också en styrelseutbildning samt styrelseerfarenhet 

från andra styrelser och därför har han mycket att bidra med till Företag B. Bodil säger att det 

var kul och positivt att det kom in en ytterligare utomstående ledamot. Hon säger att 

styrelsearbetet blev mer fokuserade på marknadssidan eftersom han hade de egenskaperna. 

5.2.4 Styrelsemötena 

Britt berättar att ett typiskt styrelsemöte hålls på förmiddagen och företaget har styrelsemöten 

fyra gånger per år. Det börjar med kaffe och fika sen har de en fastställd dagordning som 

innefattar bland annat ekonomi samt marknadsföring. De diskuterar om det finansiella 

resultatet, balansräkningen och hur läget ser ut just nu. De pratar också om planerna för 

framtiden och hur marknadsföringen ser ut. Vidare studerar de konkurrenter och gör en 

omvärldsanalys. De ser hur försäljningen går och hur de upplever att budskapet tas emot från 

marknaden. Företaget består av tre delar och styrelsen kollar vad planerna är för varje del och 

blickar även bakåt hur det gått tidigare i varje del. Under styrelsemötena samlas ägarna, de två 

utomstående ledamöterna samt styrelsetrainees. Ibland har de haft med någon som inte sitter i 

styrelsen då det är något speciellt som ska rapporteras berättar Bodil. Styrelsemötena avslutas 

med lunch. Under junimötet åker de iväg någonstans för att hitta inspiration berättar Britt. 



	   74	  

Inför ett styrelsemöte skickas det ut en kallelse, ekonomirapport och dagordning tio dagar 

innan mötet säger Britt. Sedan ska alla skriva ut sina handlingar och läsa igenom det. Britt 

berättar att hon ringer Bodil innan mötet och stämmer av läget för att Bodil ska känna sig 

delaktig i styrelsearbetet. Britt berättar också att huvudägaren vill att Britt och Bodil ska prata 

mer med varandra innan mötena för att de ska förbereda mötet som VD och 

styrelseordförande. 

Alla ledamöter har specifika uppgifter i styrelsen menar Britt. Bodil har det strategiska, den 

andra utomstående ledamoten sköter ledningen och huvudägaren har ansvar för en del av 

verksamheten. Förändringen med utomstående ledamöter i styrelsearbetet har gjort att det 

finns fler ögon och därmed fler synpunkter förklarar Britt. Britt upplevde det som att de två 

ägarna lyfte sig när en ny person kom in i styrelsen och att diskussionerna blev annorlunda. 

Hon tyckte också att styrelsearbetet blev lite roligare och intressantare när det kom in 

utomstående ledamöter till styrelsen. 

Britt tycker inte att de utomstående ledamöterna behöver göra så mycket i styrelsearbetet 

samtidigt som de inte behöver förbereda sig så mycket innan styrelsemötena. Britt tycker att 

samarbetet fungerar bra i styrelsen. De utomstående ledamöterna jobbar inte så mycket 

mellan mötena, men de finns alltid där om Britt skulle ringa. Hon menar att det inte är så stort 

företag och att det inte behövs så mycket styrelsearbete i företaget. 

Bodil menar att hon alltid vågar säga vad hon tycker i alla frågor och kan leva med kritik. 

Hon tycker samarbetet fungerar bra i styrelsen i Företag B. Bodil anser att huvudägaren tar 

stor plats i både företaget och styrelsen. Hon menar att han har varit väldigt drivande. Hon har 

insett att det finns ett värde att bygga bolaget utan hans inverkan i framtiden. Detta har de 

arbetat med länge enligt Bodil. Hon säger att det är viktigt att han är mer övergripande för att 

inte ta ansvar för allting själv och våga ge mer ansvar till de andra i företaget. Detta gör han 

genom att ta in utomstående styrelseledamöter, men det är en utvecklingsprocess menar 

Bodil. Det ”gäller att ha krav på de utomstående ledamöterna som företaget tar in, annars 

utvecklas inte företaget bra” säger Britt. Samtidigt säger Bodil att det är viktigt att bygga upp 

en VD som tar mer ansvar. Detta måste Britt få göra så hon känner att det är hon som styr 

bolaget säger Bodil.  
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5.2.5 Den utomstående styrelseledamoten enligt ägaren 

Bodil är cirka 50 år och ordföranden i styrelsen sedan fem år tillbaka. Innan var hon vanlig 

ledamot i styrelsen i fem år. Britt anser att Bodil är strukturerad, internationell och välutbildad 

i både Sverige och utomlands. Britt anser att Bodil alltid har haft samma roll som 

”strategispecialist”. Britt berättar att Bodil har det strategiska tänket, inte i detaljer utan i ett 

bredare perspektiv. Bodil är utbildad ekonom samt har arbetat i olika företag både i Sverige 

och i England. Britt beskriver Bodil som väldigt erfaren, internationell, reser mycket och 

orädd. Enligt Britt har Bodil blivit säkrare sedan hon blev styrelseordförande. Britt berättar att 

Bodil kommer till dukat bord vid mötena och inte behöver förbereda sig så mycket eftersom 

ägarna sköter det mesta. 

Britt berättar att hon gillar utomstående ledamöter i deras styrelse, men att företaget inte kan 

ha för många. 50 procent är bra samtidigt som det är bra med en blandning av kvinnor och 

män. ”Det ska vara en blandning av åldrar och kön samt erfarenhet av olika branscher” säger 

Britt. Enligt Britt har Bodil använts som bollplank de senaste åren och har erfarenhet eftersom 

hon har suttit med i andra styrelser tidigare. 

5.2.6 Den utomstående styrelseledamoten enligt sig själv 

Bodil beskriver sig själv som en internationell svensk som vill vara med och påverka samt 

utveckla företag på olika sätt. På sitt dagliga jobb hjälper hon företag att utveckla sin 

affärsstrategi internationellt. Hennes personliga egenskaper anser hon vara positiv, bestämd, 

lyhörd, diplomatisk och rak när hon vill föra fram sina åsikter. Hon vill att det ska hända 

saker och kan vara otålig när hon vill att företaget ska genomföra vissa saker. Bodil var med i 

en VD-organisation utomlands där hon utbildades som ordföranden för att kunna hålla i 

möten. Enligt Bodil skulle andra beskriva henne som målinriktad, ambitiös samt en vilja att 

saker ska hända. Kollegor uppfattar att det för med sig någon form av respekt menar hon. 

Bodil har utbildning inom internationell ekonomi. Bodil har tidigare suttit i en annan styrelse, 

först som representant sedan ganska snabbt som ordförande. Hon har varit medlem i en 

styrelseorganisation utomlands där hon också hade ett eget konsultföretag. Bodil berättar att 

det var uppstyrt hur de arbetar inom styrelsen utomlands och därför tänkte hon att det var bra 
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att ta en styrelseutbildning i Sverige då hon kom hem och skulle arbeta för ett svenskt företag. 

Det gjorde hon för att förstå hur styrelsearbetet i små samt medelstora företag sköts. 

Bodils roll i styrelsen är enligt henne själv att försöka lyfta på de stenar som finns. Hon ska få 

de andra att engagera sig i frågor som är aktuella och att alla ska får göra sig hörda. Hon säger 

att vissa har lätt för att prata och vissa är mer analytiska. Då får hon hejda den som pratar 

mycket och lyfta fram den som inte naturligt säger så mycket. ”Det är en viktig roll som 

ordföranden har i en styrelse” menar hon. Personer i styrelser som inte pratar så mycket har 

oftast bra åsikter även om de är tysta säger Bodil. Bodil säger alltid vad hon tycker och hon 

har inga problem med åsikter hon får tillbaka. 

Bodils förväntningar på styrelsearbetet i Företag B var att det kunde vara roligt att utveckla 

företaget genom styrelsearbetet istället för att vara konsult och rådgivare som är det normala 

bollplanket i företag. Andra förväntningar som Bodil hade var att hon skulle lära sig mer om 

styrelsearbete och hur familjeföretag jobbar med styrelsefrågorna. Förväntningarna har 

uppfyllts och hon tycker det har varit roligt och utmanande samtidigt som företaget vuxit 

sedan hon kom in i styrelsen. Hon anser inte att det enbart är hennes förtjänst, men hon har 

ifrågasatt, pushat och väckt tankar. Bodil menar att det alltid är personerna i företaget som gör 

det operationella arbetet och inte styrelsen. Bodil sa: 

”Jag ser förhoppningsvis världen på ett annat sätt och det är det jag kan bidra 

med genom att ta bort lite av det emotionella och göra så de öppnar upp sig. Du 

kan heller inte ta för givet att familjemedlemmarna ska göra som du vill. Det är 

också viktigt att inte bara utveckla företaget utan också utveckla individerna”  

Bakgrunden till att Bodil kom in i styrelsen var att hon tog kontakt med huvudägaren efter 

hon kom hem från utlandet genom att gå en utbildning. Hon hade då en diskussion med 

huvudägaren vilket gjorde att de fann varandra samt hade en likartad syn på företaget och 

styrelsearbetet menar Bodil. 

När Bodil kom in i styrelsen var hon som en student som lärde sig. Bodil säger att det första 

året tar en ledamot bara in saker och lär sig att ser hur styrelsearbetet fungerar mänskligt med 

relationer och vad ägarna egentligen vill med företaget. Det är samma sak vare sig det är ett 

stort eller litet företag menar hon. 
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Bodil säger att hon lärt känna Företag B under flera års tid och det utvecklas nya situationer 

hela tiden. Hon har sett att det går att utveckla företaget mer genom att till exempel ta in en 

ytterligare konsult. Bodil vet inte hur länge hon vill sitta kvar, det är en diskussion med 

företaget. Så länge hon tycker hon kan bidra, känner ett engagemang och tycker det är roligt 

vill hon sitta kvar säger Bodil. Bodil får frågan om hon vill sitta med i olika företags styrelser 

ibland. Hon berättar att det är en ansvarsfråga om tidsmässighet och potentiell intressekonflikt 

med hennes dagliga arbete som avgör ifall hon vill ta uppdraget.  

	  

5.3 Företag C 
I Företag C har vi valt att kalla den utomstående ledamoten för ”Carl” och ägaren för 

”Carina”. Vi har intervjuat den utomstående ledamoten som är styrelseordförande i Företag C 

och suttit i styrelsen över tio år. Vidare har vi intervjuat en ägare som också är ledamot i 

styrelsen. 

	  
	  

Företag	  C	  
	  

• Över	  tio	  ägare	  varav	  tre	  arbetar	  i	  företaget	  
• Genomgått	  flera	  generationsskiften	  
• Styrelsen	  består	  av	  nio	  ledamöter	  varav	  sex	  

ägare,	  en	  utomstående	  ledamot	  och	  två	  
arbetsrepresentanter	  	  

• Carl	  är	  ordförande	  i	  styrelsen	  och	  bidrar	  med	  
erfarenhet,	  kontakter	  och	  som	  konflikthanterare	  

	  
	  

        Figur 5; Beskrivning av Företag C 

5.3.1 Företaget 

Företag C är ett stort företag som omsätter över 500 miljoner kronor och har över 100 

anställda. Företaget har genomgått flera generationsskiften och består av fler än tio ägare. 

Eftersom företaget är gammalt och familjen varit engagerade i flera generationer tillbaka så 

besitter företaget stor kompetens inom branschen. Företaget har också mycket export i flera 

länder. Där har den utomstående ledamoten varit inblandad i verksamheten. 
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I Företag C är det bara tre familjemedlemmar som arbetar. Carina tror att det kan bli problem 

i ett familjeföretag om det är för många ägare som sitter med i styrelsen. Carina har dock inte 

upplevt något familjeproblem i deras företag eftersom det endast är några få som arbetar där. 

De flesta ägarna bor utanför staden så de träffas inte så ofta.  

Det stora målet med företaget är långsiktig överlevnad enligt Carina. ”Det är något med att 

ärva och förvalta helt enkelt”, säger Carina. Hon vet inte om deras barn kommer ta över 

företaget i framtiden. Det finns kandidater, men vad som händer vet de inte säger Carina. 

Carina jämför Företag C med ett börsnoterat företag, men säger att Företag C slipper anordna 

börsträffar för att prata med sina aktieägare. De behöver heller inte ha de kostnader som finns 

för börsnoterade företag. Ägarna har tänkt tanken om börsnotering, men inte haft uppe idén i 

styrelsen att göra det. En börsnotering ger kapital men företaget har väldigt bra bankkontakter 

och ser inte kapitalfrågan som ett problem. Den största skillnaden mot börsnoterade företag är 

att det är annat fokus och att börsnoterade företag tänker mer kortsiktigt säger Carina. Det är 

även mer vinstfokus i börsnoterade företag enligt henne. Skillnaden i ett icke börsnoterat 

företag är att ägarna har ett ansikte så styrelsen vet vilka som verkligen är ägare i företaget. 

Detta tillför något i företaget, hur anställda och intressenter identifierar sig med företaget. 

Carl anser att Företag C har hög etik genom att företaget inte skulle börja tillverka olagliga 

produkter för att tjäna pengar. Carl är tveksam till en viss affärsverksamhet i Företag C, men 

säger att de måste agera på detta sätt då alla konkurrenter gör det och känner sig på så sätt 

”tvingade”. Carl anser att företaget har hög moral angående anställda och i miljöfrågor. 

Staden där Företag C har sitt säte är väldigt viktigt eftersom företaget aldrig skulle kunna byta 

produktionen till en annan stad eller land. 

5.3.2 Syfte med den utomstående styrelseledamoten 

Carina tror att det kan vara bra att ha en utomstående ledamot i styrelsen för att få en annan 

syn utifrån. Den utomstående ledamoten måste passa in så styrelsearbetet blir konstruktivt 

enligt Carina. Det går inte ta in någon utomstående ledamoten enbart för att hen är trevlig att 

äta middag med. Det går heller inte att den utomstående ledamoten bara sitter med och lyssnar 

och inte kommer med några synpunkter. Då kan företaget lika gärna vara utan ledamoten 

förklarar Carina.  
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Ägarna har känt att det varit enklare att ta in utomstående personer i ledningen istället för i 

styrelsen. Carina menar att det kan vara skillnad på små och stora bolag, då Företag C har råd 

att plocka in utomstående personer till ledningen. Små företag kanske inte har råd och då 

plockar de in utomstående ledamöter till styrelsen istället menar Carina. 

Om ägarna blir osams inom familjerna tycker Carina det är skönt att de har en utomstående 

ordförande. Hon säger att det är bra i ett förebyggande syfte. Hon tror att det är bättre att ha 

någon som ordförande i styrelsen som inte är hennes bror, kusin eller pappa utan någon som 

kan se en eventuell konflikt mer objektivt. Hon säger att ägarna inte är överens om allting, 

men de är överens om att de gett VD:n ett förtroende och då ska de inte lägga sig i alla små 

detaljer. 

5.3.3 Styrelsen 

Styrelsen består sammanlagt av nio ledamöter. Den utomstående ledamoten i styrelsen är Carl 

som är ordförande. I styrelsen sitter det med två arbetsrepresentanter som ska representera de 

anställdas röster i styrelsefrågor. De har inte lika bra kunskap om styrelsearbete som övriga 

enligt Carl. De arbetar mest med frågor om anställda och är inte lika involverade i övriga 

frågor. 

Carina är delägare, styrelseledamot och arbetar med driften i företaget. Hon är cirka 55 år och 

har suttit med i styrelsen i över 15 år. Carina är ekonom i botten och har också studerat 

juridik. Hon har arbetat på ett annat företag innan hon började arbeta på Företag C. Hennes 

styrelseerfarenhet är att hon sitter med i några fler styrelser i företagets koncern. Carina 

beskriver sig själv som engagerad i sitt företag, duktig ekonom och har stor kunskap om 

Företag C. Carina är reserverad för att beskriva övriga ledamöter i styrelsen. Carina har 

sekreterarrollen i styrelsen i Företag C vilket innebär att hålla ordning på formalia.  

En annan storägare som vi kallar Christian är cirka 50 år och VD i företaget. Han har suttit 

med i styrelsen sedan Carl började för över tio år sedan och gör ett väldigt bra jobb i företaget 

enligt Carl. Christian var kontakten till Carl som gjorde att Christians pappa kontaktade 

honom för att fråga om han ville bli styrelseordförande i Företag C. Christian är väldigt 

engagerad i Företag C och flyger runt i hela världen på möten för företagets räkning enligt 

Carl. Christian arbetar nästan för mycket och det finns en risk enligt Carl att Christian går in i 
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väggen om han inte lugnar sig. Den tredje storägaren är cirka 60 år och sitter också med i 

styrelsen samtidigt som han arbetar i företaget. Han tillsammans med Christian och Carina ses 

som huvudägarna i företaget. 

Huvudägarna måste respektera och acceptera alla aktieägare som är med på årsmötet, även de 

som har få aktier enligt Carl. De tre minoritetsägarna sitter också med i styrelsen, men de har 

inte lika stora aktieposter som huvudägarna i företaget. De bor heller inte lika nära staden, 

vilket gör att de känns mer som utomstående enligt Carina. Carl känner också att 

minoritetsägarna inte har samma förtroende för Carl jämfört med de tre storägarna. Att de tre 

småägarna inte arbetar i företaget gör att de inte har lika bra insikt i företaget enligt Carina. 

Christians far var viktig för företaget på sin tid enligt Carl. Carl berättar att han hade ett stort 

inflytande när han levde samt även i slutet av sitt liv när han låg på sjukhus och inte kunde 

närvara i styrelsearbetet. Carl beskrev att han diskuterade saker om företaget med honom när 

han låg på sjukhuset. När Carl blev tillsatt i styrelsen fanns det två önskemål från Christians 

far. Carl fick inte avsätta VD:n innan han talat med huvudägaren och inte förhandla om 

uppköp av bolaget. Utöver det fick han fått fria händer säger Carl. De stora frågorna har han 

alltid diskuterat med aktieägarna för att inte få för mycket bakslag i efterhand berättar han. 

Styrelsens största uppgift är att avsätta VD:n enligt Carina och det är ett övergripande ansvar. 

Carina menar att styrelsen ska se till att företaget har en organisation som fungerar samtidigt 

som de ska ta ansvar över den interna kontrollen. Styrelsen har också ett personligt ansvar för 

skatter och avgifter enligt Carina. Styrelsen i Företag C ska också se till att de har en ledning 

som fungerar och som sköter det operativa. Carina berättar också att Företag C hyr in 

konsulter istället för att ta in utomstående ledamöter till styrelsen för att få kompetens till 

företaget.  

Klimatet i styrelsen ska vara att alla vågar säga vad de tycker enligt Carina. I styrelser finns 

det personer som inte vill prata hela tiden och det måste ledamöterna själva få välja. Ägarna 

utvärderar styrelseledamöterna inklusive Carl varje år. De flesta brukar dock sitta kvar i 

styrelsen berättar Carina. Enligt henne är det svårt att säga vad som kommer ske i framtiden 

och hon vet inte hur länge Carl kommer sitta kvar i styrelsen. ”Den utomstående ledamoten 

måste också trivas i rollen, annars gör den inget bra jobb”, säger Carina. Carina tror att alla 

ägare tycker det är bra med en utomstående ordförande i styrelsen och utgår från att alla är 
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nöjda med Carl. Det kan vara svårt för ägarna som arbetar i företaget att märka av ett 

missnöje i deras styrelsearbete från ägarna som inte arbetar i företaget. Ägarna har inga planer 

på att ta in en ytterligare utomstående ledamot eftersom de anser att de har tillräcklig 

kompetens i företaget och i ledningen för tillfället. Arbetsrepresentanterna har sin del i 

styrelsen och ingår som övriga styrelseledamöter. Det finns arbetsrepresentanter som är 

engagerade i sin lilla del och det finns även de som är duktiga på att se helheten förklarar 

Carina. 

Samarbetet fungerar bra i styrelsen tycker Carl. Ägarna har ibland haft olika uppfattningar 

under åren som Carl varit styrelseordförande. Det är aldrig någon i styrelsen som har ”rustat 

eller reserverat sig” (inte varit med i beslutet) berättar Carl. Han menar att det är bättre att 

styrelsen kommer fram till en gemensam kompromiss. Carl tar då hellre en paus och pratar 

med ledamoten som reserverat sig. Carl har inte upplevt några betydelsefulla konflikter i 

företaget, men däremot har han gjort det i andra familjeföretag. De konflikter som uppstått i 

andra familjeföretag har berott på familjen. Besluten sker väldigt ofta vid ”köksbordet” i 

familjeföretag enligt Carl. Det finns hela tiden informella möten innan och efter styrelsemötet 

och Carl menar att de stora besluten oftast redan är tagna innan styrelsemötena. 

Carina tror att styrelsearbetet kan skilja sig mellan familjeföretag och andra företag, men det 

beror på storleken på företaget. I många småföretag finns inte kompetensen i företaget och då 

sitter oftast ägarna själva med i styrelsen. Personligheter kan samtidigt påverka hur 

styrelsearbetet blir och styrelsearbetet kan skilja sig om det bara är styrelseproffs som sitter 

med i styrelsen. Styrelseledamöterna ska bidra med olika kompetenser och inte sätta sig in i 

olika småfrågor.  

5.3.4 Styrelsemötet 

Carl berättar att på årsmötet träffas styrelsen och ger direktiv till hur företaget ska arbeta 

kommande året. På årsstämman ger ägarna direktiv och åsikter om nya satsningar som 

styrelsen ska arbeta med. På årsstämman blir det en ”ny styrelse, även om det ofta är samma”, 

berättar Carl. Om Carl som ordförande inte förstår direktiven frågar Carl ägarna hur de menar. 

Ofta innebär ägardirektiven om hur inriktning, investeringar och lönsamhet ska vara i 

företaget det kommande året. Det finns också regler för vad företaget ska arbeta med att de 
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inte börjar tillverka olagliga produkter. Styrelsen ska implementera direktiven i verksamheten 

säger Carl. Sedan ska styrelsen delegera uppgiften till VD:n som ser till att uppgifterna blir 

gjorda. VD:n ska utföra direktiven och rapportera till styrelsen. VD:n ska också kontinuerligt 

rapportera till ordförande hur uppgifterna utvecklar sig säger Carl. Han menar att 

ordförandens uppgift är att vara coach till VD:n. Harmonin mellan ordförande och VD:n 

måste vara på topp, annars måste en av dem avgå säger han.  

Företag C har fem styrelsemöten per år. Revisorn är med en gång om året på deras 

styrelsemöte och ger sin syn på företaget och den interna kontrollen. Ett typiskt styrelsemöte 

börjar med att de fikar, vilket har två funktioner enligt Carina. Den ena är att det är möjligt att 

samlas för alla kommer inte samtidigt och det andra är att det är trevligt att prata lite med 

varandra. ”Vi har skickat ut en dagordning och börjar mötet med att se att den är okej”, 

berättar Carina. Sedan hälsar Carl alla formellt välkomna. ”Det första vi gör är att gå igenom 

föregående protokoll, vilket är mycket formalia”, säger Carina. Sedan har de en VD-rapport 

där de börjar med det ekonomiska utfallet. De går igenom försäljning, marknad och ser om 

det skett någon stor förändring. Vidare går styrelsen igenom ekonomin inklusive nyckeltal. 

Mötet är hela tiden öppet för frågor för ledamöterna och till exempel brukar likviditeten alltid 

påtalas enligt Carina. Sedan studerar de eventuella projekt de arbetar med. Efter det diskuteras 

budgettid, bokslutstid och eventuella investeringar. Sedan är det övriga frågor. De har oftast 

mötena på huvudsätet i fabriken. Ibland har de mötet på andra ställen om de har något skäl att 

studera något.  

Förberedelserna inför styrelsemötet ser olika ut för olika ledamöter säger Carina. Hon och 

VD:n tar fram det mesta av materialet sedan skickas det ut en kallelse och beslutsärende 

senast en vecka innan mötet. En stor investering kan göra mötet till en längre diskussion. 

Företagsledningen skickar också ut månadsrapporter varje månad till styrelsen där de går 

igenom hur det går för företaget. Styrelsemötena har utvecklats under den tiden Carina suttit i 

styrelsen, men mallen de har är ganska lik. Sedan har de även bytt lite personer i styrelsen, 

men alla har tillfört på olika sätt berättar Carina. 

Ledamöterna träffas ibland utanför mötena av olika skäl, dels för att de är syskon och kusiner 

samtidigt som vissa arbetar ihop enligt Carina. Carl träffar i första hand VD:n och har kontakt 

med honom kontinuerligt berättar Carina. Ägarna har mycket kontakt mellan mötena, men de 

har inte ett ägarmöte innan säger hon. ”Ägarna har bestämt att inte tjäna så mycket som 
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möjligt på fem år och sen lägga ner” utan de vill fortsätta med företaget långsiktigt berättar 

Carina. Det är en typisk ägarfråga säger hon, men det är inget som tas upp varje år utan det är 

en samsyn de har.  

Carina tror att ett företag ska ha olika egenskaper i styrelsen och så är det just nu i deras 

styrelse. 

”För det första måste man ha ett intresse för själva arbetsuppgiften och man 

måste även kunna arbeta i grupp. Ledamoten måste kunna lyssna, ta till sig och 

prata för sin sak. Sedan krävs en analytisk förmåga för att kunna uttala sig om 

vissa saker. Styrelsen ska inte tillsätta en samling med människor som är 

likadana, utan det behövs en bra blandning med olika personer för att se saker ur 

olika synvinklar.” Säger Carina. 

5.3.5 Den utomstående styrelseledamoten enligt ägaren 

Carina var med när Carl kom in i styrelsen första gången och han var inte den första 

utomstående ledamoten som företaget haft i styrelsen. Det satt tidigare en person som 

ordförande innan Carl kom in i styrelsen. Carina vill inte besvara hur den utomstående 

ledamoten är som person. Carl ska bidra som en ordförande och ledare. Ifall det finns olika 

åsikter i styrelsen är det bra med en utomstående ordförande som kan hjälpa till i 

diskussionerna. Carina berättar att Carl har förändrats genom åren då han blivit äldre. När han 

var ny ordförande ställde han andra frågor jämfört med nu. Då ställde han frågor direkt när 

han fick utskicket om vad vissa saker betydde och hur det fungerade. Nu är Carl mer insatt 

och kan ställa andra frågor säger Carina. Carl har mycket erfarenhet från andra styrelser och 

företag som han kan bidra med i styrelsen enligt Carina. 

Carina tycker samarbetet fungerar bra med Carl. Han ska se till att andra säger vad de tycker 

och tänker vilket ligger i ordföranderollen. Detta är inte så svårt för ägarna men hon kan tänka 

sig att det är svårt för en arbetsrepresentant och de ska också ha en möjlighet att kunna 

uttrycka sig också om de vill. Ordförande ska också fungera som ett bollplank till VD:n. Det 

finns också företag som tvingas ta in en utomstående ledamot av till exempel banken. Carina 

tycker att det skulle kännas konstigt att ta in en sådan utomstående ledamot eftersom den då 

ses som en utomstående ledamot som ska kontrollera styrelsearbetet.  
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5.3.6 Den utomstående styrelseledamoten enligt sig själv 

Carl har stor erfarenhet av styrelseuppdrag och haft många olika arbeten som till exempel 

bankman, egen företagare, diplomat i ett EU-land och många styrelseuppdrag utomlands. Carl 

är idag pensionerad och tar bara styrelseuppdrag han är intresserad av. Själv skulle han 

beskriva sig som en glad och lycklig man som är bra på att kommunicera med starka 

ledaregenskaper. Carl anser att han har mer än 55 % av ägarna på sin sida och det är de som 

vill ha honom kvar i styrelsen säger han. Carl tror att vissa ägare hellre vill se en i familjen 

som ordförande, men majoriteten i bolaget vill ha en neutral utomstående ordförande. 

Carl har en neutral roll i styrelsen och umgås inte med vissa personer mer än någon annan i 

familjeföretaget. Han styrs inte av arvodet i första hand utan han sitter med för att det är 

intressant och kan bidra till ett bra styrelsearbete. Hans egen självbild är god och han är 

medveten om att han är en kunnig person som inte vill skryta då det anses fult i Sverige 

jämfört med till exempel USA. Carl lärt sig mycket om hur styrelsearbete kan fungera 

utomlands när han arbetat utomlands. Carl är insatt i internationalisering och har därför hjälpt 

företaget när de ska introduceras i andra länder. 

Oftast bygger konflikterna i familjeföretag på relationsbiten istället för fakta säger Carl. De 

ingifta har också en påverkan på respektive familjemedlem där de har synpunkter som till 

exempel ”att du låter din lillebror bestämma över dig”, säger Carl. Det är inte relevant för 

företaget utan det kan istället lösas utanför styrelserummet menar Carl. Han säger att han är 

bra på att lösa problem med relationer.  

Vid utveckling av företag är det viktigt att flera ”ben på stolen” enligt Carl, då han menar 

inriktning mot olika branscher, marknader och produkter som företaget arbetar med. Företaget 

måste tänka på olika hot och Carl använder ”stolen” i alla sina företag han är styrelseledamot i 

för att utveckla företaget. ”Att ha flera marknader är elementärt i företagsvärlden”, säger han. 

Ifall företaget har många marknader och en går dåligt så kan de arbeta på de andra 

marknaderna istället.  

”Till exempel om USA kommer in här och massproducerar företagets produkter, 

då måste företaget ha olika produkter för att överleva. Hur utvecklar företag fler 

ben? Är det bra med två ben istället för ett? Lite, men det är ännu bättre med tre 
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ben! Företaget kan inte bara sälja produkter i Sverige utan måste ha fler 

marknader eller fler produkter. Det bästa är både fler produkter och flera 

marknader och att utveckla dem. Det var så Företag C gjorde angående 

exporten”, säger Carl. 

5.4 Företag D 

Vi kallar den utomstående ledamoten i Företag D för ”David” och ägaren för ”Dennis”. Den 

utomstående ledamoten är ordförande i företaget och suttit i styrelsen i tre år. 

	  
Företag	  D	  

	  
• Tre	  ägare	  
• Andra	  generationsskiftet	  
• En	  utomstående	  ledamot	  i	  styrelsen	  
• Inget	  tidigare	  styrelsearbete	  i	  företaget	  innan	  

David	  kom	  in	  
• David	  är	  ordförande	  i	  styrelsen	  och	  bidrar	  med	  

erfarenheter,	  struktur	  och	  strategi	  	  
 

      Figur 6; Beskrivning av Företag D 

5.4.1 Företaget 

Företag D är verksam inom tillverknings- och industribranschen och huvudkontoret ligger i 

Småland. Omsättningen är över 100 miljoner och antalet anställda är cirka 30 personer. 

Företaget startade under 1950-talet och har genomgått ett generationsskifte. De tre bröderna 

är ägare i företaget och klev samtidigt in i bolaget på 1990-talet. De hade då hälften av 

ägarskapet i tio år och sedan köptes de andra ägarna ut. Deras far var delägare innan, han hade 

25 % av aktierna men drev i princip företaget själv enligt Dennis. 

Dennis tycker att deras företag arbetar långsiktigt och inte bara bygger en struktur för 

stunden. Företaget vill bygga upp en struktur som inte står och faller på några få 

nyckelpersoner och detta är viktigt att förhindra i företaget menar Dennis. Han säger att 

företaget har en mer trygg linje med ekonomiskt stabilitet och en filosofi ”man ska inte gapa 
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efter mer än företag är dimensionerade för och det ska ge en bra avkastning för det de håller 

på med” säger han. 

Företag D är ett mindre företag i en bransch som idag domineras av större koncernföretag 

enligt Dennis. Han säger: 

”Vi jobbar en del med strukturering av företaget och försöker jobba långsiktigt. 

Vi har ett stabilt företag. I vissa företag har man inte byggt upp en inre struktur, 

då de bara kanske har en till två personer i ledningen. Det kan vara farligt om 

någon blir sjuk en längre tid så ska ju inte hela företaget gå under. Målet med 

företaget är att det ska vara stabilt och långsiktigt. Vi har inga ambitioner att nå 

en större storlek.” 

David tycker det är ett fint företag och att det finns utmaningar för ägarna. Ägarna tänker 

väldigt långsiktigt enligt David. Ägarna är också seriösa och slarvar inte säger han. De 

investerar väl och försöker hela tiden bygga framåt. Företaget har länge gått bra och har 

därför en ekonomisk stabilitet menar David. Företag D har väldigt bra kassa och det har 

skapat utrymme då företaget kunnat hitta lösningar som andra företag inte har råd att göra 

berättar David. 

Företaget har köpt upp två företag nyligen och där har de haft en del arbeten, i ett har de lite 

att arbeta med fortfarande säger Dennis. Ett företag har inte utvecklats som de trodde, medan 

det andra har varit bra. David var med under det senare köpet och påverkande till viss del 

enligt Dennis. Dennis kom fram med idén till styrelsen medan David kom med förslag vad de 

skulle titta på. David kom in i styrelsen i samband med andra köpet. I det första köpet fanns 

det ett ”luftslott” och den erfarenheten gjorde att de granskade det nya köpet i större 

utsträckning enligt Dennis. I det första uppköpta företaget hade de mycket jobb efteråt, medan 

de i andra köpet ville de ha mer rätt från början. ”En resultatrapport säger inte allt om ett 

företag utan företaget behöver kontrolleras i större utsträckning vid köp som 

marknadsmöjligheter, marknadsposition”, säger David. De är inte främmande att köpa upp 

fler företag, men det är heller inget de strävar efter eller är en uttalad ambition i företaget 

enligt Dennis. 
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”Det kommer ibland möjligheter att köpa upp företag inom möjliga ramar och då 

är det något Företag C ska värdera. Inte bara säga nej, vi är inte intresserade utan 

de ska värdera ifall det finns något att hämta i företaget om de ser något i det.” 

säger Dennis. 

Det är också ett sätt för företaget att vara lite bredare ifall de köper upp ett företag. Vid 

lågkonjunktur kan de vara lite bredare genom att de använder exporten för att säkra upp 

lågkonjunkturen på hemmamarknaden så företaget inte är lika konjunkturkänsligt. Vid 

högkonjunktur fokuserar de mer på hemmamarknaden och mindre på exporten. Företaget 

började med exporten vid slutet av 1990-talet och säljer i fem länder enligt Dennis. 

Ägarna har inget uttalat om att deras barn ska ta över företaget. Det var heller inget uttalat om 

det när bröderna kom in i företaget utan det blev så till slut berättar Dennis. De tre bröderna 

började arbeta på företaget med sommarjobb och på lov. Dennis började redan i högstadiet att 

arbeta i företaget. Sedan blev det en slump att han hamnade på företaget då det var fem 

stycken som arbetade där vid den tiden och en som blev långtidssjukskriven och då hoppade 

Dennis in för den personen. Han har arbetat där i hela sitt liv och fått bra erfarenhet av 

företaget. De andra bröderna har också arbetat i företaget efter gymnasiet, dock så har en av 

ägarna arbetat på ett annat företag mellan Företag D. 

5.4.2 Syfte med den utomstående styrelseledamoten 

En person från Styrelseakademien Sydost ringde och frågade Dennis ifall de ville ta in en 

utomstående till deras styrelse. Ägarna hade diskuterats innan om att ta in en utomstående i 

styrelsen. De hade dock idéer på att ta in någon som de hade kontakt med sedan tidigare och 

inte via Styrelseakademien Sydost. Personen från Styrelseakademin hade bra kontaktnät med 

ledamöter. Det ledde fram till en process som gjorde att David kom in i styrelsen. Dennis 

hade också kontakt med andra företag som var nöjda med att ta in någon från 

styrelseakademin. Ägarna var överens om att ta in en utomstående ledamot till styrelsen 

eftersom Dennis inte hade haft någon att bolla idéer med och kände ett behov av det i 

företaget. Det var också bra att få en utomståendes syn på deras organisation och företag 

enligt Dennis. ”När det kommer någon med ett nytt perspektiv och andra frågor blir det en 

helt ny process i företaget” menar Dennis. 
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Dennis säger att styrelsearbetet har förändrats sedan David kom in i styrelsen. Han styr upp 

det så det blir mer struktur och professionalitet. Styrelsearbetet fanns knappt tidigare, det var 

en pappersbit som de bara diskuterade mellan ägarna. Dennis säger: 

”Vi valde att ta in en utomstående ledamot för att få ordning och struktur på 

styrelsearbetet. Det var en del av hela omstruktureringen i hela organisationen. 

Vi ställs inför många frågor där vi inte alltid vet hur vi ska göra och då finns det 

alltid ett bollplank, vilket David kan bidra med mellan styrelsemötena. Då kan vi 

fråga hur andra företag jobbar med olika frågor”. 

5.4.3 Styrelsen 

Dennis är VD och har marknadskontakter samtidigt som han även är insatt i de andra bitarna. 

Han kan ibland känna att det är jobbigt att driva in pengarna från vissa kunder enligt David. 

Dennis har ingen styrelseerfarenhet utanför Företag D och heller ingen eftergymnasial 

utbildning. Han har arbetat i företaget hela sitt liv. Dennis tror att andra ser honom som rak 

och direkt. Han har under åren lärt sig att hålla igen berättar han. Han är inte en ”ekonomtyp” 

även om han analyserar saker innan företaget tar beslut. Han vill ofta väldigt mycket och kan 

vara drivande i vissa frågor. Vill man mycket uppfattas inte alltid det som positivt, vissa 

tycker då att man pushar menar Dennis. 

Dennis har suttit i styrelsen sedan år 1991. Styrelsemöten existerade inte överhuvudtaget då 

utan det var mer informellt. Så har det varit ändå sedan David kom in i styrelsen. Dennis ena 

bror och delägare, är ekonom och hanterar administrationen i företaget. Han är kunnig och har 

en ekonomisk utbildning. Dennis andra bror som också är ägare har ansvar för produktionen. 

Han har ingen eftergymnasial utbildning, men har väldigt bra kunskap om produktionen. Han 

har nästan arbetat i företaget hela sitt liv enligt Dennis. Ägarna är tre olika profiler och de 

täcker upp alla delar enligt David. Ibland kan de vara för lite drivande mot sina kunder om de 

inte får betalt när de ska menar David. Dennis och hans administrativa bror arbetar mycket på 

kontoret. Förr hade alla ansvar för produktionsbiten, men efterhand som företaget vuxit har 

den tredje brodern fått ta huvudansvaret där. David tycker att de har hittat sina roller på ett bra 

sätt i företaget. 
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Enligt David är styrelsens uppgift är att ta tillvara på ägarnas intresse och på så sätt utveckla 

företaget framåt. Det ska finnas en ägaragenda för styrelsen som ska förvaltas på ett bra sätt. 

Det är samtidigt viktigt att styrelsen håller sig till de regler som finns menar David. David har 

infört att företaget ska ha korta ”måndagsmöten” för att skapa intern kommunikation. Han 

menar att det kan vara bra för ägarna att prata lite mer med varandra. David säger att han 

skapade måndagsmöten då han tycker det är bra att ägarna pratar med varandra när de är så få 

i bolaget så de inte går och petar i varandras uppgifter. Ägarna rapporterar en åtgärdslista som 

säger vem som ska göra vad och när det ska vara klart. Det fungerar ganska bra, men inte helt 

klockrent anser David. Vid högsäsong är det svårt att avsätta den tiden, det kan ta en timme 

att prata om saker som inte är riktigt akut enligt David. Det uppstår inte mycket konflikter i 

styrelsen utan de är överens nästan hela tiden förklarar David. Däremot har de lite olika 

åsikter om olika saker. När styrelsen har olika åsikter kommer de fram till ett beslut genom att 

resonera utifrån olika synpunkter och sedan bestämma sig för ett beslut. David säger: 

”Ifall det är någon som tycker det är genant att kräva pengarna av kunderna 

sitter de och diskuterar detta i styrelsen. Då bestämmer de sig och ser till att det 

blir gjort. Det kan underlätta för den personen som tycker det är jobbigt att ha 

diskussioner om genanta saker. Då kan han säga till kunden att de andra tycker 

att vi behöver ha in de här pengarna. Då är det också lättare för den personen att 

framföra ett sådant krav.” 

Dennis säger att bröderna försöker hålla ett veckomöte med varandra en gång i veckan. Det 

har de inte alla gånger utan de har det ungefär två gånger på tre veckor. Då kommer frågor i 

större sammanhang fram som de tänker ta upp på styrelsemötet, styrelsen ska inte gå in 

operativt i företaget enligt Dennis. ”Det var nödvändigt att ha de här mötena då det är 

dagsaktuella bitar så de håller varandra informerade” enligt Dennis. Dennis tycker att 

samarbetet i styrelsen fungerar ganska bra. Det finns ingenting som inte kan bli bättre, men i 

grund och botten fungerar det bra. 

Styrelsen i Företag D pratar också en hel del om ekonomi och kassaflöde. Ekonomin har varit 

väldigt bra även innan David kom in i styrelsen. När han kom in i styrelsen har de börjat gå in 

på djupet i ekonomin jämfört med tidigare enligt David. Det finns vissa personer som pratar 

lite mer än vissa andra i styrelsen enligt David. Bröderna är också väldigt olika men de tar 

alltid hänsyn till varandra. Därför kan det vara lättare om David säger någonting jobbigt på 
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styrelsemötena. David har erfarenhet från liknande diskussioner i andra styrelser och vet hur 

han ska hantera ägarna genom att säga synpunkten på rätt sätt att de förstår, men samtidigt 

inte blir upprörda. Vid alla stora beslut måste alla bröder vara överens annars skulle inte 

företaget ta beslutet förklarar David. Det är ju varandras pengar som företaget använder och 

därför kan det vara känsligt menar David. 

Dennis tycker det är bra med Styrelseakademien Sydost som hjälpte till ägarna att ta in en 

utomstående ledamot. I annat fall hade företaget plockat in en utomstående ledamot från sitt 

eget kontaktnät och de personerna kanske inte skulle vara lika kompetenta som David menar 

Dennis. Dennis är nöjd och såg en helt annan möjlighet att rekrytera en utomstående ledamot 

till deras styrelse med hjälp av Styrelseakademin Sydost. Innan företaget tog in David hade de 

några kandidater som de intervjuade och valde mellan för att hitta den mest lämpade. 

5.4.4 Styrelsemötet 

Styrelsen har cirka fem styrelsemöten per år och styrelsemöten har de på ett kontor i företaget. 

Ibland har de telefonmöte om det är något särskilt som dyker upp och som behöver behandlas 

snabbt. Ett vanligt styrelsemöte brukar börja med kaffe. Det finns en stående agenda som 

innehåller olika bitar. De tittar på föregående protokoll och ser till att de går igenom allt. 

Andra delar som de tar upp är resultat, budget, investeringsfrågor, produktion och 

marknadssidan. De ska också se till så att skatter och avgifter är betalda i rätt tid. De blickar 

även framåt och ser om det finns något företagsförvärv som är intressant. Företaget har gjort 

tre företagsförvärv och de följer upp företagen på mötena. Sedan tittar de på personalsidan 

samt organisationen, om det är något som inte fungerar eller något som behöver utvecklas. 

Formellt startar styrelsemötena klockan 10.00 och pågår till klockan 15.00 med avbrott för en 

halvtimmes lunch. Ägarna förbereder sig inför ett styrelsemöte genom att var och en får ta 

fram sin redovisning som de själva har. Vissa styrelsemöten kan vara inriktade på ett visst 

ämne eftersom de inte kan gå djupt på alla områden varje gång. De fördjupar sig då i något 

speciellt område som är bestämt sedan tidigare. Det kan vara strukturella frågor, 

organisationsstruktur, internkontroll eller uppföljning av dotterbolagen. Dennis anser att de 

hade sämre styrelsemöten innan de tog in David. ”Arbetet var informellt och då blir det vissa 

brister i strukturen för hur företaget ska arbeta. Styrelsemötena innan var en pappershistoria. 

Det var ett initiativ från mig att vilja ta in en utomstående ledamot.”, säger Dennis. 
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5.4.5 Den utomstående styrelseledamoten enligt ägaren 

David är lugn, erfaren, har egna idéer och fungerar som ett bollplank för Dennis. Han har 

även arbetet i större företag och vet hur det fungerar strukturmässigt säger Dennis. David har 

förändrats av naturliga skäl genom att han var mer allmän i början och sedan har han allt 

eftersom gått mer djupare in i frågor om företaget. Han har också fått mer kunskap om 

företaget och har samma roll som när han kom till styrelsen. Dennis tror inte att David drar 

sig för att säga sina åsikter och det vill Dennis inte heller att någon i styrelsen ska göra. Alla i 

styrelsen ska kunna uttrycka sina åsikter och inte vara rädd för att göra sig obekväm enligt 

Dennis. 

Ägarna har inte utvärderat David eftersom de är nöjda med vad han tillför i styrelsen. Ifall han 

skulle gå ur styrelsen hade de tagit in en annan utomstående ledamot som bidrar med en 

extern expertsyn till företaget. Dennis som VD vill ha med en utomstående ledamot för att 

bolla idéer med. Just nu räcker det med en utomstående ledamot säger Dennis. Ifall företaget 

ökar omsättningen ytterligare kanske det kan vara aktuellt att ta in en till utomstående ledamot 

som tillför en ytterligare kompetens. 

Dennis vet inte hur länge David vill sitta kvar i styrelsen och kommer ihåg att David pratade 

om att sitta fem till sju år när han tillträdde. Då får ledamoten något gjort i styrelsen och kan 

dela med sig av sina erfarenheter under dessa år menar Dennis. Han tycker det har fungerat 

bra med David och ägarna är nöjda med honom i styrelsen. 

De utomstående ledamöterna tillför mest erfarenhet och tips i början för att sedan inte tillföra 

lika mycket i slutet enligt Dennis. Han säger: 

”Det är olika i fall till fall. Det kan också vara rollen som styr ledamoten 

eftersom det är människor som börjar trappa ner i sitt arbetsliv och därmed tar 

de styrelserollerna istället. Den som kliver in är ofta i senare 50 års ålder och 

håller på med detta i cirka tio år för att sedan successivt ha en avtrappning.” 
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5.4.6 Den utomstående styrelseledamoten enligt sig själv 

David är lite över 65 år och har suttit i företagets styrelse i tre år. Han sitter med i fler 

styrelser på fritiden eftersom han har ett stort intresse och är väldigt företagsintresserad. Han 

har en stor erfarenhet av styrelsearbete då han har suttit med i styrelser i över 20 år och även i 

börsnoterade företags styrelser. David beskriver sig själv som en bra lyssnare, lugn men vill 

gärna driva saker framåt så ett beslut kan tas. Han kan vara lite otålig ibland, men med åren 

har han blivit lugnare och fått ett bättre tålamod. Han tror att andra beskriver honom som en 

omtyckt person. Han har inga problem att umgås med alla men är inte ”supersocial” och 

behöver inte stå i centrum hela tiden. Han försöker lyssna, förstå och frågar om han inte 

förstår något. Företaget är annorlunda mot de företag David är van vid. Innan har han varit 

ledamot samt ordförande i industriföretag och Företag D är ett produktionsföretag. I Ett 

industriföretag jobbar de väldigt mycket med produktion och att effektivisera alla processer. I 

Företag D är det svårt att mäta olika processer och därför får de arbeta på ett annorlunda sätt. 

Om David inte tycker om att sitta med i styrelsen i ett specifikt bolag avgår han. Han är inte 

intresserad av att bara sitta där för ersättningens skull då det inte tilltalar honom.  Det har hänt 

förut och då gick han ur dessa styrelser. Det kunde till exempel vara när det kom in nytt folk 

som gjorde att stämningen och respekten försvann. Då tycker inte David att det är roligt att 

sitta i styrelsen och han säger att styrelsen måste ha respekt för varandra även om alla kan ha 

olika åsikter. ”Om styrelsen bestämmer saker som är helt emot dina åsikter ska du inte sitta 

kvar eftersom det inte känns rätt”, säger David. 

Enligt David är det stor skillnad på att sitta som styrelseordförande och som styrelseledamot. 

En styrelseledamot kan luta sig tillbaka lite mer medan en styrelseordförande måste vara 

ordentligt påläst och vara den som driver hela tiden. Arbetsrelationen för en 

styrelseordförande jämfört med en styrelseledamot är nästan 3:1 om du är styrelseordförande 

menar han. David säger att det är viktigt att förstå familjen och vad de vill med bolaget. Han 

menar också att en utomstående ledamot måste linda in vissa saker och vara försiktig med hur 

du berättar vissa saker. Det är heller inte samma krav på ledamöterna/ägarna i ett 

familjeföretag jämfört med ett bolag med spritt ägande enligt David. Inkörningsperioden är 

också längre i ett familjeföretag som gör att det tar längre tid innan en utomstående ledamot 

kan vara lika aktiv i styrelsearbetet jämfört med ett icke familjeföretag. Ägardirektiven kan 

också vara mer otydliga i ett familjeföretag eftersom ägarna vill ta hänsyn till varandra och 
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inte förstöra familjerelationerna. En annan skillnad är att en utomstående styrelseledamot först 

måste ta reda på varför familjen har valt in dig i styrelsen. I ett större företag är det en neutral 

valberedning som jobbar med det, men i familjeföretag är det familjen själva som väljer hur 

de vill ha det.  

Enligt David bestod den första tiden i styrelsen av att lära känna varandra från båda håll och 

förstå verksamheten samt hur ägarnas roller såg ut i bolaget. Det var enbart tre ägare som satt 

i styrelsen då och David kände en försiktighet från båda håll. Han menar att styrelsen inte ska 

slå någon på fingrarna utan ta vara på ägarnas intresse och utveckla bolaget så bra som 

möjligt. Davids roll är att samordna ägarnas intresse och att hjälpa till som ett bollplank hur 

de kan utveckla företaget. David kan också vara lite hårdare eftersom han tycker att ägarna är 

lite väl snälla ibland och därför brukar han trycka på lite mer i vissa diskussioner. I framtiden 

vill David få ägarna att ta för sig och våga mer. David vill sitta kvar i styrelsen så länge han är 

engagerad och tycker det är kul eller tills ägarna inte längre vill ha kvar honom i styrelsen. 

David känner sig inte som en av ägarna, men ändå som en naturlig del i gruppen. I början var 

både ägarna och David lite mer reserverade. David känner också att han har stor påverkan på 

styrelsearbetet. Han vågar säga vad han tycker även om han säger det på olika sätt beroende 

på vem det är som ska höra åsikten. David har blivit mer och mer aktiv och börjat trycka på 

mer ju mer David lärt känna ägarna. De tre ägarna har alla olika personligheter och därför får 

David trycka på genom olika sätt när han ska säga vad de ska göra. David är den som tar upp 

jobbiga synpunkter som ägarna inte själva vill ta upp. Ifall det är något förslag som är helt 

emot Davids åsikt säger han alltid till och påpekar det. David har också mycket kontakt med 

VD:n och ska hjälpa till att stödja honom i det vardagliga arbetet. 
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Kapitel 6 Analys av empirin 
I kapitel sex kommer vi analysera empirin vi har fått in via fallstudierna med de utomstående 

ledamöterna och ägarna. Vi kommer gå igenom empirin för de fyra familjeföretagen genom 

att beskriva manuset, teaterspelet och rollen som den utomstående ledamoten får i respektive 

styrelse. I teaterspelet kommer vi analysera varje styrelse efter ett teaterspel för att skapa 

fördjupad förståelse hur styrelsearbetet fungerar i varje familjeföretag. 

	  

6.1 Företag A 
I Företag A kommer vi analysera manuset, teaterspelet och den utomstående ledamotens roll i 

ett teaterspel. Teaterspelet analyseras utifrån ”Kung Artur och riddarna kring runda bordet”. 

Den utomstående ledamotens roll i teaterspelet kommer vara en ”riddare” som bidrar med sin 

krigsexpertis till Kung Artur. 

6.1.1 Manus  

Företag A säljer ”värderingar” berättade Arne. Om någon ska driva företaget måste de ha de 

rätta värderingarna eftersom företaget bryr sig om bygden och vill skapa trygghet förklarade 

han. Han menade också att det finns bra värderingar i företaget med CSR-arbetet och lojala 

arbetare. Företaget stödjer lokala idrottsföreningar vilket Arne anser är viktigt för ett företag. 

Samtidigt har företaget engagerat sig i ett biståndsprojekt som en del i deras CSR arbete. De 

aktiviteterna visar att företaget bryr sig om vad som sker runtom företaget och de vill vara 

med att påverka där de kan. Emling (2000) menar att ett familjeföretag kännetecknas av 

långsiktighet vilket vi också anser att Företag A har. Arne berättade att företaget har 

långsiktiga mål som att skapa en trygg sysselsättning för de anställda i många år framöver och 

bidra med en positiv utveckling på orten där de är verksamma. Enligt Arne är företagsformen 

familjeföretag viktigt för företag A eftersom värderingsarbetet då kan vara en central del i 

företaget. 

I modellen av Gersick et al. (1997) hamnar Arne i sektion 4, mellan familjen och ägande. Det 

innebär att vi inte ser Arne som en person som arbetar i företaget. Vi anser att han påverkar 

företaget samt är engagerad i vad som händer, men vi tolkar det som att han enbart är aktiv i 
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de strategiska besluten. Han är således inte aktiv i det operationella arbetet och därför placeras 

han i sektion 4.  

Bammens et al. (2011) menar att det är bra för familjeföretag att ta in utomstående ledamöter 

i styrelsen för att få ett bättre styrelsearbete, vilket förbättrar bolagsstyrningen och minskar 

risken att företaget går i konkurs. Enligt Johannisson och Huse (2000) blir styrelsearbetet 

effektivare och får mer struktur om ett företag tillsätter utomstående ledamöter. Arne ville få 

företaget att växa och valde i slutet av 1990-talet att förbättra styrelsearbetet genom att ta in 

utomstående ledamöter i styrelsen. Han sa att det behövdes en förändring i företaget och valde 

att bygga en styrelse. Det tror vi beror på att företaget har vuxit och att det uppstått fler 

komplexa situationer i företaget. Det krävs då utomstående ledamöter med expertis som är 

skickliga på att hantera styrelseuppgifter (Bettinelli 2011).  

Arne berättade att han tror vissa företag tar in utomstående ledamöter på grund av att de 

känner press utifrån, från till exempel banken. Vi anser att Arne tar avstånd från det då han 

menar att det är viktigt att det inte sitter utomstående ledamöter enbart för att de ska sitta där. 

Arne vill att det ska vara på riktigt och sa att han inte förstår ledamöter som bara sitter i 

styrelser och inte brinner för det. Det kan vi relatera till institutionell teori (Meyer & Rowan 

1977) som säger att ett samhälle tar för givet vissa strukturer och vanor av olika slag. Det 

skulle i styrelsens fall vara att ta in utomstående ledamöter för att Arne känner pressen utifrån 

eller att det ska se bra ut. Vi tolkar det som att Arne tar avstånd från den institutionella teorin 

då han vill att de utomstående ledamöterna ska vara engagerade i styrelsen.  

Eftersom Arne tagit in fler utomstående styrelseledamöter till styrelsen visar det att han vågar 

släppa kontrollen på företaget. Han berättade att han inte vill blanda sig i det operationella 

arbetet i företaget, vilket han också visar då han har sitt kontor i en stad tre mil från 

huvudkontoret. Vår uppfattning är att Arne är engagerad i sitt företag i strategiarbetet, men att 

han vågar släppa kontrollen på den operationella biten. Det syns på sättet han har arbetat med 

de utomstående ledamöterna i styrelsen då de får mycket ansvar inom sina områden. Arne 

visar också att han kan släppa på kontrollen när han berättade att han kan tänka sig att lämna 

över ordföranderollen till en annan person i framtiden.  

De utomstående ledamöterna arbetar mer med ledningen. Det tolkar vi som att det som sker i 

företaget kan förstås utifrån agentteorin. Enligt Jensen och Meckling (1976) är styrelsens 
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uppgift att minska informationsasymmetrin mellan ledningen och ägarna. Företag A har 

komplexa situationer i företaget och om inte styrelsen kan övervaka ledningen kan det leda till 

stora agentkostnader enligt det Fama och Jensen (1983) påstår. De utomstående ledamöterna 

har kontakten med företagsledningen och på så vis är det de som säkerhetsställer att 

företagsledningen arbetar enligt de beslut som styrelsen och ägaren kommit överens om. 

Detta kan också kopplas till Hillman och Dalziel (2003) som menar att utomstående 

ledamöter kan ha en positiv effekt vad gäller övervakning för företaget.  

I Styrelsen har det varit stor rotation på ledamöter under historien i Företag A. Ifall företaget 

står inför en viss utmaning ska styrelsen vara informerad för att kunna hjälpa företaget. Arne 

sa att en styrelse ska präglas av det aktuella läget. Anton berättade att Arne byter ut ledamöter 

emellanåt. Det tolkar vi som att Arne enbart vill ha utomstående ledamöter i styrelsen som 

kan bidra med kunskap i dagsläget. Det relaterar vi till att Arne tar in utomstående ledamöter 

som kan förstås utifrån resursberoendeteorin genom att de ska bidra med resurser till styrelsen 

(Bettinelli 2011). Det innebär att Arne avsätter ledamöter då han inte längre anser att de tillför 

företaget kunskap. Arne sa också att han har skiftat roller i styrelsen där han varit både 

ordförande och ledamot under olika tider i styrelsen. Det bevisar ytterligare att han kan släppa 

kontrollen och inser vad som är bäst för företaget i dagsläget.  

6.1.2 ”Kung Artur och riddarna kring runda bordet”  

Vi upplever manuset i Företag A som att Arne har släppt mer och mer på kontrollen i 

företaget. Det kan bero på att företaget har vuxit så Arne blivit tvungen att ta in utomstående 

kompetens som företaget behöver. Styrelsen består, utöver Arne, enbart av utomstående 

ledamöter och enligt vår tolkning har varje ledamot en expertroll inom ett speciellt område. 

Detta kan vi relatera till resursberoendeteorin som säger att utomstående styrelseledamöter 

bidrar med erfarenheter, kunskaper och information till styrelsen (Bettinelli 2011). Det är 

viktigt att ha tillgång till de resurser som företaget behöver enligt Pfeffer och Salanick (1978) 

vilket Arne har gjort på ett bra sätt då han har utomstående ledamöter i styrelsen som bidrar 

med kunskap och erfarenheter inom olika områden. Manuset är därmed att Företaget A vill ta 

in resurser i form av kompetenta styrelseledamöter i styrelsen för att få ett effektivt 

styrelsearbete. 
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Utifrån det beskrivna manuset döper vi teaterspelet i Företag As styrelse till ”Kung Artur och 

riddarna kring runda bordet”. Historien om Kung Artur började med ”Svärdet i stenen”, där 

svärdet (excalibur) var fast i en sten och den som kunde dra svärdet ut stenen skulle bli 

Englands rättmätige kung (Robinson et al. 1969). Många ansåg att det var omöjligt och flera 

riddare hade försökt tidigare, men Artur var den som enkelt drog ut svärdet ur stenen. Vi 

anser att Arne blev Kung Artur då han köpte ut sina syskon ur företaget, vilket gjorde att han 

fick tillgång till svärdet i stenen och blev kung över Företag A. Arne har varit ägare till 

företaget omkring 20 år och har därför kontrollen över sitt kungarike. Han har också stor 

kunskap om Företag A då han har arbetat på olika positioner inom företaget samt suttit med i 

styrelsen en lång tid. Kung Artur var godhjärtad och det anser vi att Arne också är då han 

säger att det är viktigt att ha rätt värderingar som till exempel att arbeta med CSR-arbete och 

biståndsprojekt. Han tycker också det är viktigt att bry sig om sin omgivning vilket han visar 

då han sponsrar lokala idrottsföreningar.  

Riddarna kring runda bordet är de utomstående ledamöterna i Företag A. De riddare som 

fick sitta kring runda bordet anses vara värdiga riddare (Malory et al. 1954). De stred för 

kungen och tog sig an farliga äventyr. Anledningen till att Kung Artur använde sig av ett runt 

bord var för att visa att ingen skulle sitta på kanten och därmed behandlades alla som 

jämlika. Alla riddare var därmed lika mycket värdefulla. Riddarna har olika stridsegenskaper 

och är därmed experter på sina egna områden samt bidrar med sin kompetens kring 

styrelsebordet. Riddarna får stor frihet att utföra sina uppgifter på egen hand och kung Artur 

lägger sig inte i deras arbete. Kung Arturs uppgift är att leda riddarna så de strävar mot 

samma mål. Styrelseuppdraget för de utomstående styrelseledamöterna i Företag A är oftast 

deras första styrelseuppdrag och därför behöver de en ledare som Arne för att få dem att 

utvecklas. När Arne anser att de passar bra in i styrelsen anser han att de är värdiga 

ledamöter och dubbar riddarna.  

6.1.2.1 Främre regionen  

Arne tror inte på filosofin att ha med familjemedlemmar i styrelsen och sa att roller, tankar 

och uppgifter kan blandas ihop. Han var den som ville utveckla företaget och köpte ut sina 

syskon. Arne ville få företaget att växa och det gjorde han genom att bygga en styrelse. Därför 

har han enbart valt att ta in utomstående ledamöter i styrelsen. Enligt vår analys har alla i 

styrelsen en egen expertroll där var och en är ansvarig inom ett visst område. Det finns tydliga 
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roller i styrelsen och alla är eniga om vilka som är kunniga inom respektive område. För att 

komma in i styrelsearbetet anser vi att det är viktigt att den utomstående ledamoten förstår 

vad företaget står för genom deras arbete med värderingarna. Arne berättade att det finns en 

gemensam värderingsgrund i styrelsen och att de tror på det företaget gör. Då Arne inte tror 

på filosofin att ha med familjemedlemmar i styrelsen tolkar vi det som att det bara kan finnas 

en kung och det är Kung Artur. När Arne köpte ut sina syskon drog han svärdet ur stenen och 

fick ensamt styre över sitt kungarike och kunde då utveckla företaget som han själv ville. 

Egenskaper som de utomstående ledamöterna har kan beskrivas som riddarnas olika 

stridsegenskaper vilket innebär att riddarna har olika sätt att strida på.  

Enligt Bettinelli (2011) ökar ansträngningen i styrelsen ju högre andel av styrelsen som består 

av utomstående ledamöter. Eftersom styrelsen, utöver Arne, enbart består av utomstående 

ledamöter innebär det att alla har någon form av kompetens som de kan erbjuda till styrelsen. 

Arne har valt att arbeta på detta sätt och sa att styrelsearbetet blivit bättre när de utomstående 

ledamöterna kommit in i styrelsen. Då riddarna har olika stridsegenskaper kan Kung Artur 

välja mellan olika taktiker för att vara bäst på slagfältet. Med slagfältet menar vi marknaden 

där företaget är aktivt. För att vara bättre än sina konkurrenter måste Kung Artur ha den 

bästa krigföringen och det får han genom att ha olika stridstaktiker för att få övertag på sina 

konkurrenter.  

Arne sa att de utomstående ledamöterna i styrelsen är olika och att alla har olika roller. Anton 

berättade också att de utomstående ledamöterna är olika, men att personligheterna passar 

ihop. Forbes och Milliken (1999) menar att styrelseledamöter som har olika åsikter skapar 

hög grad av kognitiv konflikt i styrelsen. Att ha många utomstående ledamöter i sin styrelse är 

en faktor som kan påverkar den kognitiva konflikten i styrelsen i Företag A. Ledamöterna 

kommer från olika företag och branscher samt har suttit med i styrelsen olika lång tid. Forbes 

och Milliken (1999) anser att för mycket kognitiv konflikt minskar sammanhållningen i 

styrelsen. Både Arne och Anton berättade att samarbetet i styrelsen fungerar bra och att det 

finns en bra gruppkänsla. Vi tolkar det som att styrelsen i Företag A har en lagom mängd av 

kognitiv konflikt. Han har dock enligt sig själv och Arne blivit bättre på de andra områdena 

och kommer med fler åsikter nu än i början. Riddarna kring runda bordet har olika 

personligheter och stridsegenskaper. Även att rollerna är olika hos Riddarna så fungerar 

samarbetet bra mellan de eftersom alla är lojala mot Kung Artur. 
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Arne berättade att företaget säljer ”värderingar” och nämner i många situationer att det är 

viktigt att ha rätt värderingar som styrelseledamot. Anton bekräftade denna syn och sa att det 

finns bra värderingar i företaget med bland annat CSR-arbete. Det kan relateras till Goffmans 

(1959/2009) dramaturgiska disciplin som innebär att alla gruppmedlemmar ska identifiera sig 

med gruppen så de kan framföra rollerna på ett trovärdigt sätt. Därför tror vi att det är viktigt 

att de utomstående ledamöterna förstår värderingarna i företaget. Enligt Anton var det viktigt 

att han skulle veta vad företaget arbetar med och att Arne såg styrelsearbetet långsiktigt. Det 

tolkar vi som att Arne ville att Anton skulle förstå både vad företaget gör samt förstå deras 

värderingar. När Anton inser vad Företag A står för kan han framföra sin roll på ett bättre och 

trovärdigare sätt. Vi anser att Anton och övriga utomstående ledamöter har en expertroll i 

styrelsen och att de är disciplinerade. Eftersom Arne anställer experter i styrelsen anser vi att 

han släpper taget på deras arbete och roll i styrelsen. Experterna har också mer kunskap inom 

sitt område jämfört med Arne och det gör att Arne måste låta de vara fria i sina roller och inte 

kontrollera de så hårt eftersom det ingår i deras roll som expert. Det är också när experterna är 

fria som de kan uträtta sitt styrelsearbete på bästa sätt. När riddarna kring runda bordet inte 

kan stå för företagets värderingar tror vi att det kan uppstå en konflikt mellan Kung Artur och 

riddarna. I det fallet skulle det bryta mot de normer som Kung Artur har i sin filosofi vilket vi 

tror kan skapa en konflikt mellan Artur och Riddaren.   

Enligt Christensen och Westenholz (1999) ska styrelsemedlemmarna acceptera sin egen roll 

och de biroller som förväntas av dem vid alla tillfällen. Vi tror att Arne vågar släppa 

kontrollen eftersom de utomstående ledamöterna har så tydliga roller i styrelsen. Anton sa att 

det är uttalat vilken nisch som de olika ledamöterna ska ha hand om. Goffman (1959/2009) 

menar att en grupp måste arbeta som ett lag för att få ett bra samarbete. Alla i styrelsen vet 

vilka områden de är experter på och därför får de en speciell roll i gruppen och därigenom 

uppstår ingen rollkonflikt anser vi. Enligt Nilsson (2005) kan det uppstå rollkonflikter i en 

grupp då kraven på rollerna inte är helt klara. Det anser vi inte är fallet i styrelsen då vi 

upplever att rollerna är tydliga. Rollkonflikter är generellt sett förknippade med otrivsel, låg 

produktivitet och ett dåligt självförtroende (Nilsson 2005). Detta stämmer inte in på styrelsen 

i Företag A då Anton ansåg att det är en bra gruppkänsla i styrelsen vilket visar att 

ledamöterna trivs med varandra och att det inte finns rollkonflikter. Han sa att alla 

ledamöterna är ”taggade” vilket visar att det är en bra produktivitet i styrelsearbetet. På grund 

av att riddarna kring runda bordet har tydliga roller i styrelsen tror vi att det påverkar att det 

inte uppstår konflikter mellan dem. Riddarna har fått tydliga instruktioner av Kung Artur. De 
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vet vilka stridsegenskaper de är bäst på och följer Kung Arturs direktiv vilket gör att 

Riddarna inte försöker ta varandras platser kring runda bordet.  

De flesta utomstående ledamöter som kommer in i Företag A har haft det som sitt första 

uppdrag. Det innebär att de får testa på styrelsearbetet och vill ofta fortsätta med 

styrelsearbete i andra styrelser senare beskrev Arne. Det innebär att Företag A är en startmiljö 

för de utomstående ledamöterna och att de sedan utvecklas och tar på sig andra 

styrelseuppdrag i framtiden. Det stämmer in på Anton som berättade att det är hans första 

styrelseuppdrag och enligt honom så kan han tänka sig att sitta i fler styrelser i framtiden. De 

flesta Riddare som sitter kring runda bordet är där som Riddare för första gången och 

eftersom de sitter kring runda bordet leder det till att Riddarna utvecklas i sitt sätt att kriga 

och tänka på slagfältet. 

Arbetsrepresentanterna har en viktig roll i styrelsen enligt Arne. Arbetsrepresentanterna 

medverkar på samma villkor som alla andra och Arnes roll blir att lyfta fram deras 

synpunkter. De har också en anknytning till företaget sedan tidigare och lyfter fram 

personalens åsikter i styrelsen. Därför kan vi inte påstå att arbetsrepresentanterna är 

stigmatiserade personer och vi får uppfattningen att Arne ser arbetsrepresentanterna som en 

viktig tillgång i styrelsen. Arbetsrepresentanterna kan beskrivas som beroende 

styrelseledamöter då de är anställda av företaget (Jansson et al. 2013). Baysinger och 

Hoskisson (1990) menar att det kan finnas informationsasymmetri mellan beroende och 

utomstående ledamöter då beroende ledamöterna har mer kunskap om företaget. I Företag A 

får vi intrycket att arbetsrepresentanterna är viktiga. Arne sa att de ger en alternativ bild av 

läget i företaget samt tillför yrkeskunskap. Vi tror att den informationsasymmetri som finns 

mellan de utomstående ledamöterna och arbetsrepresentanterna kan beskrivas som att 

arbetsrepresentanterna har mer kunskap i personalfrågor jämfört med övriga ledamöter. 

Arbetsrepresentanterna är också riddare kring runda bordet. Likt riddarna kring runda 

bordet är arbetsrepresentanterna jämlika med de andra utomstående ledamöterna då alla 

medverkar på samma villkor i styrelsen. Arbetsrepresentanterna är experter som Riddare 

eftersom de förstår hur befolkningen i landet tänker och de kan framföra folkets röst till Kung 

Artur. Eftersom Kung Artur vill ha med folkets röst kring runda bordet stärker det bilden av 

Kung Artur som en godhjärtad Kung.  
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Då det utöver Arne, enbart sitter utomstående ledamöter och arbetsrepresentanter i styrelsen 

antar vi att Anton inte är en stigmatiserad person. Hade det enbart suttit ägare i styrelsen 

skulle han däremot kunna betraktas som stigmatiserad på ett tribalt sätt (Goffman 1963/2011). 

Vi tror att han kom in i styrelsen lättare på grund av detta och blev accepterad av gruppen 

snabbare än om styrelsen enbart hade bestått av ägare. För att få ett effektivt styrelsearbete är 

det viktigt att de sociala och psykologiska processerna är bra i styrelsegruppen (Forbes & 

Milliken 1999). Anton sa att det är Arnes förtjänst att det är en bra gruppkänsla i styrelsen. Vi 

får intrycket att Arne tycker det är viktigt att rätt personer kommer in i styrelsen. Det visar sig 

när han berättar att han använder sig av ett utskott som utvärderar olika ledamöter. 

Christensen och Westenholz (1999) säger att vid tillsättning av nya ledamöter ska styrelsen 

undersöka att det blir bra ”kemi” mellan nya och gamla styrelsemedlemmar, vilket vi anser att 

Företag A gör. Styrelsefrågan är alltid aktuell då han alltid är ute och letar kandidater 

berättade Arne. Kung Artur är ständigt ute i världen för att leta rätt på de bästa riddarna. 

Detta gör Kung Artur för att alltid ha den bästa truppen av riddare för att kunna stå emot 

konkurrenterna och få en konkurrensfördel. 

Goffman (1959/2009) menar att en skådespelare måste kunna ta emot aviseringar och anpassa 

sig efter de på ett bra sätt från publiken och övriga skådespelare. Eftersom Arne är ensam 

ägare i styrelsen innebär det att Anton kan anpassa sig efter hans önskemål och uppfylla sitt 

skådespel på scenen, det vi kallar för taktfullhet. När Anton kom in i styrelsen i början ville 

han uppnå mycket och prestera i sitt arbete som IT-expert i styrelsen. Arne hade en lugn 

inverkan på Anton då han ville att Anton istället skulle förstå företagets komplexitet och 

arbeta långsammare i sitt styrelsearbete än vad han var van vid i sitt personliga arbete. På det 

sättet måste de utomstående ledamöterna och Anton arbeta efter Arnes önskemål om 

taktfullheten i styrelsen. Anton har fått mer och mer kunskap om företaget och företagets 

värderingar och på så sätt anser vi att han har anpassat sin taktfullhet i sitt styrelsearbete. 

Anton har gjort sig värdig som en riddare kring runda bordet genom att ha anpassat sig och 

uppfyllt Arnes önskemål under de tre år som han suttit kring runda bordet. 

6.1.2.2 Bakre regionen  

Den bakre regionen innefattar vad som sker mellan varje styrelsemöte. Arne sa att många av 

styrelseledamöterna arbetar väldigt hårt med att utveckla personer i ledningsgruppen som de 

är nära relaterade till i sin yrkesroll. Anton har stöttat upp det operativa arbetet mellan 



	   102	  

styrelsemötena där han samarbetat med IT-chefen och VD:n enligt Arne. ”Styrelsemötena är 

bara en väldigt liten del av uppdraget”, sa Arne. Det tolkar vi som att det finns mycket 

samarbete mellan styrelseledamöterna och företagsledningen. Det beskriver att de 

utomstående ledamöterna har viktiga roller, inte enbart i styrelsearbetet utan också i den 

operationella delen av företaget. Riddarna kring runda arbetar också med att träna sina 

trupper av soldater med deras stridsegenskaper för att förbättra hela armén i landet. 

De utomstående ledamöterna har kontakt med ledningen utan Arnes vetskap. Det verkar inte 

som att Arne har något emot det eftersom han inte vill lägga sig i för mycket i de utomstående 

ledamöternas arbete. Vi anser att det visar att Arne vågar släppa kontrollen och litar på sina 

utomstående ledamöter att de gör ett bra arbete för företagets bästa. Riddarna kring runda 

bordet får ett stort ansvar och förtroende av kung Artur att sköta sina uppgifter på egen hand. 

Kung Artur har också ett stort förtroende av deras stridsegenskaper och litar på att de gör ett 

bra arbete.  

6.1.3 Rollen som ”Riddare”  

Manuset i styrelsen är baserat på resursberoendeteorin då företaget efterfrågar någon form av 

kunskap inom ett visst område där Arne anser att det finns ett kunskapsglapp. Rollen som 

riddare i styrelsen i Företag A är därmed att bidra med expertis inom ett specifikt område. 

Anton är expert inom IT-frågor och förväntas komma med idéer och tankar kring området. 

Det var på grund av sin kompetens inom IT-frågor han valdes in i styrelsen. Han har kontakt 

med de personer som arbetar med IT-frågor i Företag A, vilket innebär att han stödjer den 

operativa delen också. Han har kontakt med de personer som arbetar på den operativa delen 

utan Arnes vetskap vilket visar att han får ett ansvar att sköta uppgifterna självständigt. Det 

visar också att Arne ger ett ansvar och förtroende till att Anton sköter sina uppgifter på bästa 

sätt. Detta förtroende tyder på att Anton har en viktig roll i styrelsen och att han är viktig för 

företaget. Han har dessutom utvecklats under de år som han suttit i styrelsen och kommer med 

allt fler synpunkter utanför sitt område vilket tyder på att han växer in i företaget och i 

styrelsearbetet. Likt en fullvärdig riddare sitter Anton kring runda bordet. Anton har en egen 

stridsegenskap som övriga riddare inte har och därmed är han en viktig Riddare för Kung 

Artur. 
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Expertrollen som Anton har är en ”stor roll” i styrelsen enligt Arne. Även om inte Anton 

skulle vara rätt person i styrelsen skulle Företag A alltid behöva någon i styrelsen som kan 

området inom intern och extern information. ”Det är ett otroligt komplext och föränderligt 

område och där vi alltid kommer ha någon i styrelsen”, menade Arne. Med det anser vi att 

rollen som Anton har i styrelsen är viktig då det ständigt sker förändringar inom området. 

Arne säger att Anton varit klockren i rollen ändå sedan han kom in i styrelsen. Anton har en 

viktig roll som Riddare och Kung Artur är nöjd vad han tillfört kring det runda bordet. 

Därmed tolkar vi det som att Kung Artur har dubbat Anton till fullvärdig Riddare kring runda 

bordet. 

Det visar sig ytterligare att Anton har en expertroll då han berättade att han inte känner sig 

komfortabel med att uttrycka sig i frågor han har mindre insikt i. Han vill gärna läsa på mer 

innan han kan komma med åsikter och vara med att diskutera ett visst ämne. Det visar att 

Anton agerar på ett försiktigt sätt i frågor han inte vet så mycket om och därmed minska 

risken att bli missförstådd i sin roll. Det kan vi relatera till Goffmans (1959/2009) 

dramaturgiska försiktighet där han menar att det är viktigt att framföra saker med försiktighet 

och klokhet. Vi anser att en expert inte ska uttrycka sig så ofta i frågor som ligger utanför 

hens område då det inte karakteriserar vad en expert är. Antons expertroll är att inte uttala sig 

i frågor som han har dålig insikt i utan att enbart hålla sig till det område han är insatt i. Dock 

berättade Anton att han numera kan komma in i diskussioner som inte handlar enbart om IT 

vilket troligtvis beror på att han suttit med i styrelsen en viss period och lärt sig mer 

styrelsearbetet. En riddares uppgift är att strida och det gör hen bäst med hjälp av sina 

stridsegenskaper. En riddare vars bästa stridsegenskaper är att strida med svärd ska inte 

börja strida med lans istället. Det kan innebära att riddaren inte använder sina främsta 

egenskaper på det effektivaste sättet.  

Vi anser att Anton har bra uppfattning om vilken hans roll är i styrelsen. Arne har också varit 

tydlig med vilken roll han har i styrelsen. Det finns således en gemensam uppfattning om 

rollen som Anton spelar i styrelsen, rollasymmetrin är därmed minimal mellan Anton och 

Arne. Detta kan vara en bidragande orsak till att Anton trivs i styrelsen och tycker samarbetet 

fungerar bra. Att alla har tydliga roller i styrelsen kan vara en bidragande orsak till att det 

uppstår få konflikter i styrelsen. Då riddarna har olika stridsegenskaper skapas inte konflikter 

då de vet vem som är bäst i olika stridsegenskaper. Riddarna behöver därmed inte bevisa vem 

som är bäst genom att duellera med varandra. 
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6.2 Företag B 
I Företag B kommer vi analysera manuset, teaterspelet och den utomstående ledamotens roll i 

ett teaterspel. Teaterspelet analyseras utifrån ”Lejonkungen”. Den utomstående ledamotens 

roll i teaterspelet kommer vara ”Rafiki” som är en babian och bidrar med sin expertis till 

lejonflocken. 

6.2.1 Manus 

Företaget består av två ägare som båda är aktiva i företagets ledning och de har en effektiv 

kontroll över verksamheten. Britt är ägare, VD och styrelseledamot i styrelsen. Därmed är hon 

med och påverkar företaget både i det strategiska samt det operationella arbetet i företaget. I 

modellen av Gersick et al. (1997) kan vi placera ägarna i sektion 7 då de tillhör familjen, är 

ägare och arbetar i företaget. Britt berättade att målet med företaget är att växa långsamt och 

att ha en sakta tillväxt vilket visar att Företag B har liknande mål som många familjeföretag 

enligt Emling (2000). 

Bodil sa att alla personer är väldigt viktiga i ett litet bolag. Företagets grundare (huvudägaren) 

sitter också i styrelsen och är en viktig del i företaget menade Bodil. Det krävs stort 

förtroende från marknaden för att företag ska köpa deras tjänster sa Britt. Enligt Britt kommer 

företaget ha ett generationsskifte innan år 2016 då huvudägaren går i pension. Vem som 

kommer att axla den rollen kommer bli en svår fråga för företaget och vi får uppfattningen att 

det är en av företagets största frågor i dagsläget. Det kommer vara svårt att ersätta personen 

då han har högt förtroende mot sina kunder berättade Britt. Enligt Voordeckers et al. (2007) 

tar familjeföretag som är nära ett generationsskifte in fler utomstående ledamöter i högre grad 

jämfört med andra familjeföretag vilket vi ser att Företag B har gjort. 

Det finns en risk för moral hazard dilemman i Företag B och det är att ägaren tenderar att 

agera utifrån osjälviska motiv (Thaler & Shefrin 1981). Det kan vara när familjeföretag väljer 

att tillsätta familjemedlemmar till viktiga positioner som Företag B har gjort med Britt som 

VD. Då tenderar företaget att agera ineffektivt istället för att anställa en mer erfaren och 

skickliga chef i företaget.  
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Huvudägaren har en stor roll i företaget. Enligt Bodil är han ett föredöme för alla i styrelsen. 

Vi får uppfattningen att han är engagerad och har bra insikt i företaget och dess omgivning. 

Han har varit med i företaget sedan det startade och har suttit i fler styrelser tidigare. Han 

pratar väldigt mycket i styrelsen och är väldigt strukturerad berättade Bodil. Vi anser att 

huvudägaren tar stor plats och är en ledargestalt i styrelsen. 

Britt ansåg att det inte är bra att ha enbart familjemedlemmar i styrelsen och nämnde att 

styrelsearbetet är som en försäkring för företaget om till exempel en viktig person i företaget 

blir sjuk. Britt sa att det fungerar bra med de utomstående ledamöterna i deras styrelse. Vår 

tolkning av detta är att Företag B är nöjda med vad de utomstående ledamöterna presterar och 

hon kan till och med tänka sig att ta in fler utomstående ledamöter i styrelsen i framtiden. De 

utomstående ledamöterna kan bidra med erfarenheter, nätverk och komma med tips menade 

Britt och det går att relatera till resursberoendeteorin som menar att styrelsen ska bidra med 

erfarenheter och kunskap i styrelsearbetet (Bettinelli 2011). Styrelsen ska ha 

helikopterperspektivet, utveckla strategier och marknadsmöjligheter berättade Bodil. Det 

relaterar vi till att styrelsen ska ha en strategiroll som Zahra och Pearce (1989) säger.  

Britt berättade att så länge Bodil är engagerad får hon sitta kvar i styrelsen. Dock tror hon inte 

att Bodil stannar så många år till i styrelsen i Företag A. Bodil sa att hon sitter kvar i styrelsen 

så länge företaget vill ha kvar henne. Hon vill också känna att det är roligt och engagerande 

att utveckla företaget för att hon ska sitta kvar i styrelsen i framtiden. Det uppstår inte många 

konflikter i styrelsen i Företag B, men det har uppstått hetsiga diskussioner någon gång 

berättade Bodil. Det diskuterades mycket om hur huvudägaren skulle göra med överlåtandet 

av företaget innan Britt kom in i företaget berättade Bodil.  

Den andra utomstående ledamoten som sitter i styrelsen för Företag B anser vi har bred 

kunskap. Han är marknadsinriktad och vet hur ett företag når sina kunder. Han är VD i ett 

annat företag och är bra för marknadsföringen av företagets tjänster till andra VD:ar. Han har 

styrelseerfarenheter från andra styrelser och har gått styrelseutbildning. Vi anser att han 

därmed har en viktig roll att bidra med nya kontakter och att marknadsföra företagets tjänster. 

Han har därmed en serviceroll i styrelsen enligt det Zahra och Pearce (1989) säger. Bodil 

ansåg också att det var positivt att det kom in en ny ledamot och att styrelsearbetet blev mer 

marknadsinriktat när han kom in i styrelsen.  
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6.2.2 ”Lejonkungen” 

Vi bedömer att manuset utgörs av frågan om generationsskiftet i Företag B. Huvudägaren har 

stor erfarenhet inom företagsbranschen. Det behövs en sådan person som har ett stort 

förtroende på marknaden för att kunna sälja deras tjänster samt utveckla företaget i framtiden. 

Enligt oss kommer Företag B behöva en person som har ett stort förtroende till sina kunder 

och detta kommer bli ett problem när huvudägaren lämnar företaget. Det här anser vi är den 

största frågan i företaget och det innebär att generationsskiftet är en viktig del i manuset. 

Manuset i Företag B är också att ägarna vill ha in en strategisk styrelseordförande som kan 

leda styrelsearbetet på ett mer professionellt sätt.  

Enligt det redogjorda manuset beskriver vi styrelsearbetet i Företag B som ”Lejonkungen”. 

Lejonkungen utspelar sig i Afrika där lejonen regerar över lejonriket (The Lion king 1994). 

Mufasa är kung över lejonriket och Simba är hans son som är ämnad att bli lejonrikets nästa 

kung (The Lion king 1994). Simba har huvudrollen i lejonkungen. Rafiki är en är gammal och 

vis Mandrill (babian) som är god vän till Mufasa. Rafiki presenterar alla nyfödda kungliga 

lejon och presenterar den kommande lejonkungen Simba på en hög klippa inför djungelns 

alla djur (The Lion king 1994). Vi kommer relatera teaterspelet ”Lejonkungen” till Företag B 

då de vet om att Mufasa kommer avlida inom tre år och därför behöver de redan nu arbeta 

med att hitta en ersättare till honom som kan leda lejonflocken i framtiden.  

I styrelsen i Företag B anser vi att huvudägaren är Mufasa och Britt är en ung Simba. 

Huvudägaren är den som startade företaget och har mest kunskap inom branschen så han 

passar in på rollen som Mufasa. Bodil relaterar vi till Rafiki som ska presentera den blivande 

kungen i företaget. Hennes uppgift är att komma fram till en bra lösning på vem som ska ta 

över huvudägarens förtroende i företaget. Vem som kommer axla huvudägarens roll är ännu 

oklart. Britt är fortfarande relativt ung och har inte samma erfarenhet av företaget som 

huvudägaren. När huvudägaren avgår kommer det påverka företaget och någon i företaget 

måste ta den roll som huvudägaren lämnar bakom sig. Om det blir Britt som blir nästa 

lejonkung återstår att se eller om företaget hittar en ny lejonkung som kan leda flocken. 
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6.2.2.1 Främre regionen 

Britt är ägare, VD och ledamot i Företag B, vilket innebär att hon har tre roller som hon spelar 

på scenen. Det kan finnas en risk att rollkonflikter uppstår på scenen eftersom Nilsson (2005) 

menar att rollkonflikter kan uppstå då en person ska utföra flera roller samtidigt. Det finns 

också en risk att Britt tar på sig för många roller i styrelsen vilket kan skapa otrivsel, låg 

produktivitet och ett dåligt självförtroende (Nilsson 2005). Bodil anser att företaget har ett 

stort ledarskap, men Bodil anser att Britt ska ta ännu mer ansvar i företaget och vara tydligare 

i sin roll. Hon vill också att Britt ska vara lite mer av en ledare både i styrelsen, men även i 

företaget. Vi anser att Britt har svårt att vara lika tydlig i sin roll som VD i företaget eftersom 

huvudägaren var VD i företaget innan och är en stark ledarkaraktär som kan vara svår att ta 

över rollen efter. Eftersom alla ledamöter i styrelsen är erfarna ledare kan det innebära 

rollkonflikter om ledarskapet i styrelsen. Huvudägaren är före detta VD i Företag B och har 

stor kunskap inom styrelsearbete. Bodil är ordförande i styrelsen och har gått en VD-

utbildning. Den andra utomstående ledamoten är nuvarande VD i ett företag. Britt är också 

VD, men vi anser att hon inte har samma ledarerfarenhet som de andra och är dessutom yngre 

än övriga styrelseledamöter. Eftersom huvudägaren alltid har haft ett stort inflytande på 

företaget tror vi att det har varit svårt för Britt att axla rollen som ledare i företaget. 

Huvudägaren har dock valt att ta in utomstående ledamöter i styrelsen så vi antar att han vill 

släppa lite på ansvaret. Bodil nämnde också att det är viktigt att han kan se det övergripande 

mer och våga ge mer ansvar till de andra i styrelsen. I Styrelsen är det tydligt att huvudägaren 

spelar Lejonkungen Mufasa. Just nu är Britt en ung Simba som ännu inte har tillräckligt med 

erfarenhet att ta över som lejonkung efter Mufasa. Hon har erfarenhet av ledarskap då hon 

sitter som VD, men hon har inte samma förtroende på marknaden som huvudägaren.  

Företag B vill skapa lojalitet genom att få ett bra samarbete mellan styrelseledamöterna. Det 

kan de göra genom att skapa en bra kemi i styrelsen och på så sätt få dramaturgisk lojalitet i 

styrelsen (Christensen & Westenholz 1999). Ägarna till företaget kände Bodil sedan tidigare 

och därför visste de vad Bodil kunde bidra med, men också hur hon var som person vilket 

underlättade för dem när de valde in henne i styrelsen. Ägarna visste också att hon skulle 

passa bra in i styrelsen med hennes personlighet eftersom de kände varandra sedan tidigare. 

Det är ett bra samarbete i styrelsen ansåg både Britt och Bodil vilket vi anser leder till att de 

har ett bra styrelsearbete. Mufasa och Rafiki är goda vänner och har känt varandra under 

lång tid. De samarbetar bra ihop i sitt arbete att leda lejonflocken framåt.  
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Bodil vill inte göra några felsteg i sitt uppträdande. Det visade hon för oss efter intervjun, då 

hon ville försäkra sig om att all information kommer behandlas anonymt. Anledningen till att 

Bodil ville försäkra sig om anonymiteten tolkar vi som att hon precis hade berättat känslig 

information om någon i styrelsen som hon inte ville skulle komma ut. Detta kan relateras till 

Goffmans (1959/2009) dramaturgiska disciplin eftersom Bodil inte vill göra något fel i sitt 

uppträdande genom att inte avslöja gruppens hemligheter till någon utomstående. Då Bodil 

ville försäkra sig om att all information behandlas anonymt visar att hon också agerar i 

försiktighet. Detta kan vi enligt Goffman (1959/2009) tolka som dramaturgisk försiktigt 

beteende och om en gruppmedlem inte är försiktig kan hen lätt bli missförstådd. Bodil 

agerade därmed i klokhet för att försäkra att informationen inte skulle komma ut till 

allmänheten.  

Vi anser att Bodil inte behöver engagera sig i Företag B i så stor utsträckning. Hon kommer 

till ett dukat bord vid mötena och behöver inte förbereda sig så mycket eftersom ägarna sköter 

det mesta enligt Britt. Det kan dels bero på att Bodil har lärt känna företaget under lång tid 

och vet nu hur företaget fungerar. Företaget är inte heller så stort vilket innebär att de 

förmodligen inte har så komplexa situationer. Detta anser vi bidrar till att Bodil inte behöver 

sätta sig in i så många frågor. Goffman (1959/2009) menar att taktfullheten är hur den 

agerande personen anpassar sitt skådespel på scen utefter de anvisningar hen får. 

Taktfullheten är därmed inte så stor mellan Bodil i hennes skådespel på scenen gentemot 

ägarna. Bodils uppgift i styrelsen är att bidra med strategi och enligt Britt spelar hon sin roll 

väl. Taktfullheten i Bodils roll gör att hon inte behöver spela sitt skådespel utifrån ägarnas 

synpunkter så mycket eftersom hon i sin strategi- och ordföranderoll ska titta strategiskt på 

företaget och leda samtalet under styrelsemötet. I styrelsen är det fyra ledarpersonligheter 

vilket gör att diskussionerna fungerar bra. Bodil har därmed inte så stor uppgift då hon endast 

behöver delegera samtalet och låta alla komma till tals enligt oss. Rafiki är vis och står till 

förfogande när lejonen behöver rådgivning om hur de ska styra lejonriket på bästa sätt. 

Rafiki behöver inte sätta sig in vardagliga situationer utan kan fokusera mer långsiktigt och 

låta Mufasa sköta flocken i deras arbete med att hitta mat.  

När en stigmatiserad person ställt sig till sitt förfogande måste hen enligt Goffman 

(1963/2011) vänta på att bli accepterad av de andra i gruppen innan hen kan bli antagen som 

en hedersmedlem. Vi anser att Bodil var en stigmatiserad person då hon kom in i styrelsen för 

tio år sedan. Idag har Bodil en viktig roll i styrelsen och företaget då hon lärt sig hur företaget 
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fungerar enligt Britt. Det visar att Bodil anses som en i styrelsegruppen och numera sitter det 

två utomstående ledamöter i styrelsen, vilket innebär att Bodil inte längre behöver ses som en 

stigmatiserad person i styrelsen. Rafiki ansågs utanför i lejonflocken när han kom dit i början. 

Rafiki känner sig dock mer välkommen i flocken nu eftersom lejonen accepterat att en 

Mandrill lever tillsammans ibland dem. 

6.2.2.2 Bakre regionen 

Ledamöterna ska läsa igenom handlingarna som skickas ut innan styrelsemötet för att vara 

pålästa. Britt ringer Bodil innan mötet och stämmer av läget för att Bodil ska känna sig 

delaktig i styrelsearbetet. Britt berättade att Bodil inte behöver förbereda sig så mycket innan 

styrelsemötena och heller inte anstränga sig så mycket i styrelsearbetet. Det beror på att 

företaget inte är så stort och att de troligtvis inte har så komplexa situationer i företaget 

menade Britt. Enligt Bettinelli (2011) är behovet av utomstående ledamöter större i 

familjeföretag med avancerade situationer. Vi tolkar det som att Bodil inte är så aktiv i vad 

som händer i företaget mellan mötena, men att Britt ringer till Bodil om hon behöver hjälp 

med något. Rafiki håller sig till största del i bakgrunden och visar sig mest när lejonen 

behöver hjälp av hans visdom. Rafiki behöver inte ge rådgivning till lejonen så ofta då de har 

ett lugnt lejonrike.  

6.2.3 Rollen som ”Rafiki” 

De förväntningar som ställdes på Bodil var att utveckla företaget strategiskt och styra upp 

styrelsearbetet berättade Britt. Aubert (1970) menar att förväntningarna har stor betydelse i 

definitionen av en roll. Britt sa att Bodil har levt upp till de förväntningar som ställts på henne 

som utomstående ledamot. Bodil kan också ses som oberoende ledamot eftersom hon enbart 

arbetar med styrelsearbetet (Arosa et al. 2010). Eftersom Britt och huvudägaren kände Bodil 

sedan tidigare så visste de att hon var en bra person att ha med i styrelsen. Hon vågar säga vad 

hon tycker i alla lägen och anses orädd enligt Britt. Hon har blivit säkrare sedan hon kom in i 

styrelsen vilket säger oss att hon har vuxit in i styrelsearbetet. Rafiki fick bo med lejonflocken 

eftersom han ansågs vis och kunde hjälpa till med sin visdom till ledning av flocken. 
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Bodils roll i styrelsen är först och främst att bidra med strategi vilket bekräftades av både Britt 

och Bodil själv. Detta går att relatera till strategirollen som Zahra och Pearce (1989) tar upp 

där de menar att styrelsen bidrar med strategi genom att ge ledningen konsultation och 

rådgivning. Bodil har internationell erfarenhet och har tidigare suttit med i styrelser. Därför 

antar vi att hon kan bidra med rådgivning till ledningen. Rollen som Bodil har är också att 

lyfta fram frågor som är aktuella och att få de andra att sätta sig in i dessa frågor. Bodil sa att 

hon ska lyfta på de stenar som finns och vara ett bollplank åt företaget. Britt berättade att det 

kom in fler synvinklar i styrelsen när Bodil kom in i styrelsen, vilket bidrog till mer givande 

diskussioner. Enligt Britt lyfte sig också ägarna när Bodil kom in i styrelsen. Bodils roll som 

ordförande är också att se till att alla får göra sig hörda. Alla i styrelsen har inte så lätt för att 

prata och då det är hennes uppgift att hejda de som pratar för mycket och lyfta fram de som är 

lite tystare. Bodil tycker det är viktigt att inte enbart utveckla företaget utan också utveckla 

individerna i företaget. Rafiki är gammal och vis och har därför stor livserfarenhet. Han är 

den som ger rådgivning till lejonen och får dem att tänka i rätt banor.  

Den stora frågan för företaget och styrelsen är enligt oss generationsskiftet. Vi anser att Bodil 

vet om problematiken och vill få en lösning på det. Hon för diskussioner med ägarna om hur 

de ska göra. Bodil berättade att hon kan bidra med att ta bort det emotionella i ägarfrågor så 

ägarna öppnar upp sig. Det kan vara en bra egenskap i Företag B då generationsfrågan är 

viktig och kan vara känslig för både huvudägaren och Britt anser vi. Vi anser att Bodils roll 

kommer utvecklas ytterligare till att bli den som försöker finna den bästa lösningen på 

generationsskiftet. Hon har varit med i företaget under tio år och vet därmed vad företaget 

behöver för att överleva till nästkommande generation. Då Rafiki vet om att Mufasa kommer 

avlida inom några år vill han hitta en lösning på ledarskapet. Vi anser att Simba är för ung 

och oerfaren för att leda lejonflocken. Därför ska Rafiki i sin roll hitta ett lejon som kan leda 

flocken i framtiden.  

6.3 Företag C 
I Företag C kommer vi analysera manuset, teaterspelet och den utomstående ledamotens roll i 

ett teaterspel. Teaterspelet analyseras utifrån ”Gudfadern”. Den utomstående ledamotens roll i 

teaterspelet kommer vara ”Tom Hagen” som är Consigliere i familjen Corleone och bidrar 

med rådgivning till Michael Corleone. 
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6.3.1 Manus  

Ägarna i Företag C består av flera familjer inom samma släktband. Ägarna har en stor del i 

företagets bolagsstyrning. Carina, Christian och den tredje huvudägaren är de som arbetar i 

Företag C vilket gör att de tre kan placeras i sektion 7 i modellen av Gersick et al. (1997) 

(figur 2). I den sektionen innebär det att de arbetar, äger och tillhör familjen. De är därmed 

inblandade i både det strategiska och det operationella. Resterande tre ägare som sitter i 

styrelsen arbetar inte i företaget och därför tillhör de sektion 4 i modellen av Gersick et al. 

(1997) eftersom de är ägare samt tillhör familjen. De arbetar enbart med det strategiska i 

styrelsen. Det innebär att styrelsen är uppdelad i två grupper där de arbetar på olika sätt i 

företaget. Detta kan göra att det uppstår intressekonflikter i styrelsen mellan ägargrupperna.  

Företaget har fler än tio ägare vilket kan göra att det skapas intressekonflikter mellan ägarna 

enligt det Gersick et al. (1997) säger. Carina sa att det är skillnad på ägarna som arbetar i 

företaget och bor nära staden jämfört med de som bor längre bort och inte arbetar i företaget. 

På detta sätt tror vi konflikterna blir mindre hos ägarna eftersom de ägare som bor långt bort 

inte har samma insyn i företaget. De ägare som bor långt bort ses mer som utomstående ägare 

enligt Carina.  

Företaget har genomgått flera generationsskiften och kan därmed ses som ett familjeföretag i 

argumenten enligt Emling (2000), som säger att det är viktigt för familjeföretag att föra vidare 

företaget till kommande generationer. Eftersom företaget har överlevt flera generationsskiften 

anser vi att de har haft ett bra styrelsearbete under dessa år. Bammens et al. (2008) menar att 

ett bra styrelsearbete kan bidra till att familjeföretag överlever generationsskiften och de tror 

vi är fallet i Företag C. Företaget har ett ägardirektiv som säger vad företaget ska arbeta med 

och att de ska arbeta långsiktigt enligt Carina. Eftersom ägarna och styrelsen har klart för sig 

hur företaget ska styras kan det bidra till att företaget blir långsiktigt och inte råkar ut för stora 

nedgångar som andra företag kan göra. 

Vi har upptäckt att det finns olika moral hazards i Företag C. För det första strävar familjen 

efter sina ekonomiska intressen (Bammens et al. 2011). Det här kan vi se i Företag C genom 

att ägarna sitter i ledningen och att det finns risk för överdriven kompensation för 

familjemedlemmarna som blir en kostnad för minoritetsägarna i företaget. Det andra moral 

hazard dilemmat är att agera utifrån osjälviska motiv (Thaler & Shefrin 1981). Det finns risk 
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för dilemmat i Företag C då familjemedlemmar sitter på viktiga positioner i företaget. På så 

sätt kan det vara ineffektivt för företaget då de istället haft möjligheten att anställa mer erfarna 

och skickliga chefer. Ett tredje moral hazard dilemma är att olika delar av familjen strävar 

efter sitt egenintresse (Gabrielsson & Huse 2005). Det här kan vi se i Företag C där 

huvudägarna ser vad som är bäst för företaget genom att vilja ha med en utomstående ledamot 

i styrelsen som kan bidra till ett effektivt styrelsearbete. De övriga ägarna är inte lika positiva 

till att Carl sitter som styrelseordförande i styrelsen enligt Carl. Det tredje dilemmat kan 

uppstå efter generationsskiften där varje ägare vill maximera sin egennytta och det kan skapa 

konflikter istället för att föra företaget framåt (Gabrielsson & Huse 2005). Vi har sett att det 

finns en liten konflikt gällande Carl i styrelsen, men annars har vi fått uppfattningen att alla 

ägare har samma åsikter att sköta företaget långsiktigt. 

Styrelsens uppgift är att avsätta VD:n enligt Carina. Genom att styrelsen ska kontrollera att 

VD:n gör ett bra jobb kan det sägas att styrelsen ska övervaka företaget. Det kan bli 

komplicerat i Företag C eftersom de tre huvudägarna arbetar i företagsledningen samt att en 

av dem är VD och därigenom ska de kontrollera sig själva i styrelsen. Eftersom Företag C ska 

kontrollera VD:n kan det sägas att styrelsen har en kontrollerande roll som Zahra och Pearce 

(1989) säger. 

Företag C väljer att endast ta in en utomstående ledamot i styrelsen som ordförande och 

Carina menar att de istället anställer professionella personer till sin ledning. På det sättet 

väljer de att ta in resurser till ledningen istället för styrelsen som Pfeffer och Salanick (1978) 

hänvisar företag till att göra. I styrelsen väljer Företag C att nästan enbart ha ägare och detta 

kan tyda på att de inte vill förlora kontrollen över företaget.  

Styrelsens roll enligt Carina är att sköta företaget strategiskt och inte operationellt. Den 

operationella biten överlämnar de till VD:n som själv ska få ansvar att hantera den 

operationella biten. Detta bekräftade Carl på samma sätt då han har mycket kontakt med 

VD:n för att instruera honom i vilka ägardirektiv som företaget ska arbeta med som styrelsen 

tagit fram. Detta går att relatera till att styrelsen Företag C har en strategiroll enligt Zahra och 

Pearce (1989). 
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6.3.2 ”Gudfadern” 

Manuset i Företag C består av en stor ägande familj. Familjen har kommit överens att 

företaget ska skötas långsiktigt då det har skett ett antal generationsskiften tidigare. Detta vill 

ägarna fortsätta att sträva efter. Företag C är ett stort företag och det uppstår säkerligen 

komplexa situationer i företaget. Det behövs således någon som har erfarenhet inom liknande 

situationer och har kontakter som kan vara till hjälp för företaget att utvecklas.  

Eftersom det är många ägare till företaget finns det risk att det bildas olika åsikter om hur 

företaget ska skötas. Därför behöver företaget en utomstående ledamot som kan vara den som 

ser till att alla åsikter kommer fram. Företaget behöver samtidigt någon som kan vara en 

konfliktlösare om konflikter uppstår mellan ägarna. 

Utifrån det beskrivna manuset i Företag C ser vi skådespelet i styrelsen som ”Gudfadern” 

eftersom ägarna agerar likt familjen Corleone i ”Gudfadern” där de har olika åsikter i 

företaget. I Corleone familjen anser vi att det kan uppstå många olika åsikter och ibland bråk 

mellan barnen. I ”Gudfadern” är det Don Corleone som byggt upp familjens verksamhet. 

Don Corleone avlider sedan och då är det hans son Michael som tar över som ledare och blir 

Don Michael tillsammans med Tom Hagen som sin Consigliere (Puzo 1969). Vi kommer tolka 

Företag C där Don Corleone har avlidit och där Michael tillsammans med Tom Hagen ska 

leda familjen Corleone vidare (Puzo 1969). Don Corleone adopterade Tom Hagen som en 

styvson till familjen och han är en väldigt klok person (Puzo 1969). Don Corleone 

uppfostrade Tom Hagen att lära sig familjens verksamheter och hur Don Corleone arbetar. 

På detta sätt har Tom Hagen väldigt bra erfarenhet från familjens verksamheter samtidigt 

som han hade stort förtroende från Don Corleone. Vi anser att namnet ”Gudfadern” ger en 

bra bild av hur skådespelet i styrelsen i Företag C kan beskrivas förutom att Företag C inte 

arbetar med en illegal verksamhet. Företaget ska arbeta långsiktigt efter ägardirektiven som 

ägarna bestämmer på årsstämman. Det är Carls uppgift som styrelseordförande tillsammans 

med de andra styrelseledamöterna att se till att företaget arbetar efter ägardirektiven. Det 

här relaterar vi till att det finns mycket diskussioner i familjen Corleone där Michael och Tom 

Hagen gemensamt ska bestämma hur de bäst ska arbeta med olika verksamheter. 

 Ägarna har många åsikter där de tre huvudägarna i större grad tycker om att Carl sitter i 

styrelsen. Därför tycker vi att de olika åsikterna från ägarna kan beskrivas som ett mindre 
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bråk i familjen där Carl som styrelseordförande ska kontrollera allas åsikter för att företaget 

ska vara effektivt. Vi beskriver därför Carls roll som ”Tom Hagen” där han ska hjälpa 

Michael Corleone genom att bidra med sina erfarenheter och på så sätt förbättra ledarskapet 

i familjen Corleone. Carl får rollen som ”Tom Hagen” då han är utomstående till familjen. 

VD:n i företaget kommer vi beskriva som ”Michael Corleone” eftersom han är en viktig 

person i styrelsen och företaget för ägarna precis som Michael Corleone är för familjen 

Corleone efter Don Corleones bortgång. De tre huvudägarna i Företag C relaterar vi till 

Michael, Sonny och Fredo Corleone som är Don Corleones söner och där de har stora roller 

i familjen Corleones verksamhet. Eftersom sönerna Corleone har stora roller i familjen 

relaterar vi de tre huvudägarna till Michael, Sonny och Fredo då huvudägarna är de ägare 

som arbetar och har mest aktier i Företag C. 

6.3.2.1 Främre regionen  

Företag C har haft en utomstående ledamot väldigt länge i sin styrelse och hade det även 

innan Carl satt med i styrelsen. Carina berättade att den förra utomstående ledamoten också 

var ordförande i deras styrelse. Därför tror vi att styrelsesamarbetet och effektiviteten i 

företaget blivit bättre när en utomstående ledamot varit med i styrelsen, vilket gjort att 

företaget har fortsatt med det. Vi tror även att styrelsearbetet blir effektivare och får mer 

struktur när en utomstående ledamot är med i styrelsen vilket Johannisson och Huse (2000) 

säger. Det var Christians far som tillsatte Carl för över tio år sedan och det visar att företaget 

även då ville ha en utomstående ledamot i styrelsen. Eftersom det är vanligt i maffiafamiljer 

att ha en Consigliere som rådgivare till familjens ledare har även familjen Corleone en 

Consigliere som rådgivare till Michael Corleone. Det var Don Corleone som adopterade Tom 

Hagen till sin adoptivson och lärde upp honom så han fick erfarenhet av Dons arbete. Don 

Corleone hade redan på sin tid stort förtroende för Tom Hagen, vilket Tom Hagen 

fortfarande har i familjen Corleone med Michael Corleone som ledare. 

På årsstämman ger alla ägarna direktiv om hur styrelsen ska arbeta under året berättade Carl. 

Detta skapar en strategi som styrelsen arbetar efter under året och kan till exempel vara hur 

utdelningen ska se ut under kommande år. Styrelsens uppgift är att implementera direktiven i 

företaget samt förstå uppgiften. Styrelsen ska sedan delegera uppgifterna till VD:n som ska se 

till att uppgifterna blir gjorda. Där har VD:n och Carl som ordförande ett stort samarbete där 

VD:n ska rapportera hur allting går i företaget till Carl. Carl menade också att harmonin 
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mellan VD:n och ordförande är väldigt viktig i ett företag och om det inte fungerar mellan 

ordföranden och VD:n bör en av dem avgå. Det tolkar vi som att Carl inser att det måste 

finnas en bra taktfullhet mellan honom och VD:n. Då Carl har suttit länge i företagets styrelse 

anser vi att det är ett bevis på att han har gjort ett bra arbete och spelat ett taktfullt spel med 

ägarna och företagsledningen. Samarbetet mellan Michael Corleone och Tom Hagen är en 

viktig del för att familjen Corleones verksamhet ska fungera. Fungerar inte samarbetet 

mellan Michael och Tom måste någon av dem avgå och ersättas med någon annan person för 

att ledarskapet i familjen Corleone ska fungera. Eftersom Tom Hagen levt med familjen 

Corleone under hela hans uppväxt anser vi att han har anpassat sig till familjen och nästan 

ses som en familjemedlem. Tom Hagen arbetar mest som rådgivare till Michael och har inte 

lika mycket kontakt med övriga familjemedlemmar. 

Carina menade att det är bra att styrelsen har en blandning av egenskaper vilket gör att det blir 

ett bra samarbete där olika åsikter och synpunkter kommer fram. Det är samma sak som 

Forbes och Milliken (1999) påstår då de säger att styrelser med olika åsikter skapar hög 

kognitiv konflikt vilket leder till fler synpunkter vid strategiska beslut och förbättrar 

företagets prestation. För stor kognitiv konflikt kan leda till sämre sammanhållning enligt 

Forbes och Milliken (1999). Carina menade också att kemin är väldigt viktig när styrelsen 

väljer en utomstående ledamot till styrelsen. ”Den utomstående ledamoten måste också trivas 

i rollen, annars gör den inget bra jobb”, sa Carina. Samma sak säger Christensen och 

Westenholz (1999), vid tillsättning av nya ledamöter måste det finnas bra kemi mellan den 

nya ledamoten och övriga ledamöter. Om familjen Corleone består av familjemedlemmar med 

olika egenskaper kommer det skapa ett effektivt samarbete där de kan dra nytta av varandras 

främsta egenskaper. Det kommer leda till att familjen Corleone har större möjligheter att 

anpassa sin verksamhet efter vilken familjemedlem som passar bäst för uppgiften. Om 

familjen Corleone består av för många personligheter och åsikter kan det skapa bråk 

eftersom de har olika tankar om hur familjens verksamhet ska skötas. 

Arbetsrepresentanternas roll på styrelsemötet är att komma med synpunkter gällande 

personalfrågor och vara personalens röst i styrelsen. Enligt Carina har en av de två ganska bra 

insikt i styrelsearbete medan den andra mest är intresserad av personalfrågor. 

Arbetsrepresentanterna är beroende styrelseledamöter och inte utomstående styrelseledamöter 

eftersom de arbetar på företaget (Jansson et al. 2013). Vi anser att arbetsrepresentanterna har 

mer kunskap än exempelvis Carl om Företag C, speciellt i personalfrågor vilket också 
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Baysinger och Hoskinsson (1990) säger att beroende ledamöter ska ha. De två 

arbetsrepresentanterna i styrelsen kan också ses som stigmatiserade eftersom de inte tillhör 

ägargruppen i styrelsen. Arbetsrepresentanterna är heller inga utomstående ledamöter utan de 

är beroende ledamöter då dessa arbetar i företaget (Jansson et al. 2013). De är stigmatiserade 

(Goffman 1963/2011) i jämförelse med ägarna i styrelsen, men samtidigt mindre 

stigmatiserade än Carl eftersom de har en närmare relation till företaget eftersom de arbetar 

där. Arbetsrepresentanternas roll i familjen Corleone kan beskrivas som Capon, vilket 

innebär att de är familjens beskyddare som sköter säkerheten i verksamheten. De är endast 

engagerade i deras speciella område för att skydda familjen. De tillhör inte ägarna i 

styrelsen, men bidrar inom personalfrågor. Arbetsrepresentanterna som är Capon i familjen 

Corleone är tystlåtna och håller sig mest i bakgrunden när verksamhetsfrågor diskuteras på 

familjemötena. 

I styrelsen kan Carl ses som utomstående och stigmatiserad utifrån Goffmans (1963/2011) 

teorier om stigma. I jämförelse med ägarna är Carl stigmatiserad på ett tribalt sätt eftersom 

ägarna är sex personer i styrelsen och Carl ensam utomstående ledamot. Carl har oftast bara 

kontakt med VD:n mellan mötena och därför blir kontakten med honom bättre. Carl har suttit 

i styrelsen i över tio år och har därför skapat relationer med ägarna under dessa år. Carl 

berättade att det finns vissa ägare som inte gillar hans medverkande som utomstående 

ordförande lika mycket som övriga ägare och därför anser vi att Carl fortfarande är 

stigmatiserad i styrelsen. Carl har också större erfarenhet av styrelsearbete jämfört med 

resterande ledamöter i styrelsen och på detta sätt är han stigmatiserad utifrån den social och 

personliga identiteten enligt Goffman (1963/2011). Eftersom Carl som Consigliere inte är 

biologiskt syskon till övriga i Familjen anses han inte lika nära i relationerna med övriga 

familjemedlemmar. Carl har varit Consigliere i familjen Corleone i över tio år, vilket gör att 

han ändå känner sig som en i familjen. I familjen Corleone är det vissa familjemedlemmar 

som inte gillar att Tom Hagen har en så stor roll som Consigliere och skulle hellre vilja att en 

biologisk familjemedlem var Consigliere istället för Tom. 

De tre syskonen som tillsammans är huvudägare och enligt Carl sitter med makten är de som 

vill ha kvar honom som utomstående ordförande i högre utsträckning än övriga ägare. 

Resterande ägare i företaget är inte lika positiva att ha med en utomstående ordförande enligt 

Carl. Huvudägarna och Carl måste dock respektera samt acceptera alla andra aktieägares 

åsikter. Detta går att relatera till Goffmans (1959/2009) dramaturgiska lojalitet då 
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ledamöterna måste arbeta som ett lag i styrelsen. På årsstämman röstar ägarna igenom vilka 

som ska sitta med i styrelsen för kommande året. I styrelsen har de tre huvudägarna majoritet 

så de kan bestämma att Carl ska sitta med som utomstående ordförande i styrelsen även om 

resterande ägare röstar emot. I den dramaturgiska lojaliteten måste även medlemmarna spela 

sin egen roll samtidigt som de måste acceptera de biroller som finns i gruppen (Goffman 

1959/2009). Så ser det också ut i styrelsen i Företag C där Carl måste spela sin roll även om 

den inte uppskattas av alla ägarna i företaget. Tom måste respektera alla familjemedlemmars 

åsikter i familjen även om åsikterna inte är likadana som han och Michaels. För att 

gemenskapen ska fungera bra i familjen Corleone måste Tom Hagen och Michael respektera 

och lyssna vad alla har att säga även om de inte har så kloka åsikter. Tom Hagen blev tillsatt 

av förre ledaren Don Corleone och som hade stort förtroende för honom, vilket han även har 

av Michael.  

Carina ville inte beskriva hur de andra i styrelsen var som personer eftersom hon tyckte detta 

var känsligt. Det går att relatera till Goffman (1959/2009) som säger att aktörerna på scenen 

ska behandla varandra med respekt och lojalitet. Christensen och Westenholz (1999) säger att 

det kan finnas regler som gör det svårt för styrelsen att berätta till allmänheten vad som 

försiggår. Vi tror att Carina inte tycker det känns bra att berätta om övriga styrelseledamöter 

av respekt för dem precis som Christensen och Westenholz (1999) säger. Carina har en 

dramaturgisk disciplin i styrelsen eftersom hon inte ville berätta ledamöternas egenskaper och 

hur de är som personer. Vi anser att styrelsen har dramaturgisk försiktighet eftersom Carl som 

styrelseordförande är mer öppen och förmedlar mer information till oss jämfört med Carina. 

Christensen och Westenholz (1999) menar att det kan ses som ett dåligt beteende ifall inte 

styrelseordföranden eller VD:n i styrelsen förmedlar information till allmänheten. På detta sätt 

spelar Carina sin roll väl och vill inte göra snedsteg under sitt uppträdande och avslöja 

gruppens hemligheter för någon utomstående utanför styrelsen. Carl har inte lika mycket 

dramaturgisk disciplin eftersom han till skillnad mot Carina vågar berätta hur de andra 

ledamöterna är som personer i styrelsen och företaget. Företaget har oftast sina styrelsemöten 

på ett kontor i företaget vilket gör att gruppmedlemmarna identifierar sig mer med företaget, 

vilket ökar gruppkänslan enligt Goffman (1959/2009). Fredo Corleone är försiktigare jämfört 

med Tom Hagen när de ska berätta information om familjemedlemmarna Corleone till 

utomstående personer. Fredo tycker det är lite känsligare att prata om familjehemligheter 

eftersom han står sina syskon närmare jämfört med Tom Hagen eftersom han bara är 

adopterad till familjen.  
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6.3.2.2 Bakre regionen 

Carl berättade att de flesta besluten oftast redan är tagna innan styrelsemötena i Företag C. 

Därför anser vi att de besluten tas i den bakre regionen där ägarna diskuterar hur företaget ska 

göra i vissa frågor. När mötet äger rum beslutas frågan utan större diskussioner. Carl berättade 

också att han hade stor kontakt med Carinas far när han levde och att han var med i alla 

viktiga beslut för företaget. Carinas far var väldigt engagerad i företaget och hade svårt att 

släppa taget även när han blev gammal. Detta bekräftar att det kan vara svårt för ägarna i 

företaget att släppa taget om sitt företag även om de inte arbetar där fysiskt.  

Eftersom Carl som ordförande mest har kontakt med VD:n i företaget som är en av 

huvudägarna tror vi att teaterspelet fungerar bra mellan de tre huvudägarna och Carl i den 

bakre regionen. Vi tror dock att teaterspelet på den bakre regionen kan skilja sig för de tre 

resterande ägarna i styrelsen. Vi tror att de pratar mer om Carl i negativa termer eftersom Carl 

hade en uppfattning av att de inte uppskattade att ha en utomstående ledamot i deras styrelse. 

Därför tror vi att det finns två olika grupper på den bakre regionen där den ena uppskattar 

Carls medverkan i styrelsen och den andra gruppen inte gillar att ha honom i styrelsen. Detta 

bekräftar även Carina som sa att de tre huvudägarna känns närmare och resterande 

styrelseledamöter känns mer utomstående och därför tror vi att det finns två olika 

grupper styrelsen som har olika uppfattningar om Carls medverkan. Tom Hagen har bättre 

kontakt med Fredo, Sonny och Michael i familjen. De övriga i familjen Corleone är inte lika 

positiva att Tom är Consigliere istället för en biologisk familjemedlem. Därför pratar övriga 

familjemedlemmar dåligt om Tom Hagen bakom ryggen ibland, även att de accepterar hans 

roll eftersom hela familjen har kommit fram till att det är rätt beslut att ha Tom som 

Consigliere. 

6.3.3 Rollen som ”Tom Hagen”  

Carina berättade att den utomstående ledamoten måste bidra med något i styrelsen, annars är 

det onödigt att de sitter i styrelsen. Detta går ett relatera till resursberoendeteorin som säger att 

den utomstående ledamoten ska bidra med resurser som till exempel ge råd till styrelsen 

(Hillman & Dalziel 2003). Därför anser vi att Carl får en strategiroll där han ska bidra med 

konsultation och rådgivning till styrelsen enligt vad Zahra och Pearce (1989) nämner. Carl 
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bidrar också med sina kontakter och erfarenhet när han hjälpte företaget att börja med 

exporten. Carl hade erfarenhet där sedan tidigare och hjälpte företaget på ett nytt 

marknadsområde. Detta går att relatera till resursberoendeteorin som säger att den 

utomstående ledamoten ska bidra med erfarenhet och nätverk (Hillman & Dalziel 2003). 

Eftersom Carl har både nätverk, erfarenhet samt expertis så har han både ett humankapital och 

relationskapital (Hillman & Dalziel 2003). Om ägarna skulle bli osams i styrelsen menade 

Carina att det är bra att ha en utomstående ordförande som kan gå in och förmedla och se 

konflikter mer objektivt. Hon menade att det är lättare att lösa en konflikt mellan ägarna i 

styrelsen genom att ha en utomstående ledamot eftersom hen inte tillhör familjen. Rollen som 

Carl har i styrelsen är bland annat att vara konfliktlösare och det går att relatera till den 

konfliktlösande rollen som styrelsen har enligt Collin (2008). Tom Hagen har en roll där han 

ska bidra med råd till Michael och övriga i familjen på familjemötena. Tom ska även vara en 

rådgivare i Michaels dagliga arbete. Ifall det uppstår bråk i familjen ska även Tom vara en 

konfliktlösare som kan hantera diskussionen på ett bra sätt och hålla de emotionella 

känslorna åt sidan. 

Carl berättade att han bara satt med i styrelser som han gillar och som har ett bra samarbete. 

Detta går att relatera till Katz och Kahn (1978) samt Zaccaro och Dobbins (1989) som menar 

att ett bra samarbete i styrelsen ger ökad tillfredsställelse och engagemang i styrelsen. Ifall 

ledamöterna i styrelsen trivs med varandra innebär det en ökad ansträngning, effektivitet samt 

resultat i styrelsen. Om samarbetet är dåligt kan det leda till att en ledamot inte vill bli omvald 

eller säga upp sig som Forbes och Milliken (1999) menar. Tom Hagen tycker samarbetet 

måste fungera bra i en maffiafamilj. Ifall Tom som Consigliere och familjemedlemmarnas 

samarbete inte fungerar kan det leda till konflikter i framtiden menar han. 

Carls roll i styrelsen är att låta alla komma till tals och fungera som ett bollplank åt VD:n 

menade Carina. Runt styrelsebordet är det Carl som ska hålla igång samtalet och få alla att 

uttrycka sina åsikter. Carl kan beskrivas som en strateg och ledare som ska arbeta med 

företagets strategier samt vara en ledare som styrelseordförande i styrelsen. Carl beskriver sig 

som en person som vill utveckla alla ”ben på stolen” för att säkra upp företaget så att det blir 

bredare och mindre riskabelt vid dåliga år. Detta har han gjort i Företag C där de började med 

exporten för att öka omsättningen och få en mer stabil marknad som de säljer till. Därför 

anser vi att Carls roll i styrelsen är en strategiroll samt ledarroll som ska arbeta med att hjälpa 

Företag C i deras strategiska arbete. Tom Hagen ska låta alla personer komma till tals under 
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familjemötena. Tom ska också fungera som en ledare i samtalet och låta alla få prata, även 

de som normalt brukar vara tysta under mötena. 

Carl har stor erfarenhet av styrelsearbete både i Sverige och utomlands och därför tror vi att 

han inte tar det så allvarligt att vissa i styrelsen inte vill ha med honom kvar. Han vet att han 

är en duktig person och därför tror vi att han släpper de tankarna lätt och fokuserar på vad 

som är bäst för företaget och ägarna. Vi fick också intrycket av att Carl är en person med 

pondus som människor lyssnar på och det tror vi också gör att han kan fokusera på rätt saker. 

Han har tidigare suttit med i familjeföretags styrelser där det funnits konflikter och vet att det 

inte är något ovanligt i familjeföretag. De bygger oftast på relationsbiten och inte på fakta 

enligt Carl. Ifall det uppstår konflikter i en styrelse brukar Carl försöka lösa dem utanför 

styrelserummet istället för att blanda in företaget i konflikten. Eftersom Carl har stor 

erfarenhet av styrelsearbete gör det att han får respekt av övriga i styrelsen berättade han. Tom 

vet att han är en erfaren och klok person som är smartare än många övriga 

familjemedlemmar. Han har också rollen som Consigliere eftersom han kan bidra med 

rådgivning. 

Aubert (1970) menar att en roll kan definieras som att det finns normer och förväntningar på 

en speciell uppgift eller position. De här förväntningarna kan ägarna och styrelseledamöterna 

ha på Carl i sin roll som ordförande i styrelsen. Enligt Carina är ägarnas förväntningar på Carl 

att han ska låta alla komma till tals i styrelsen, kunna förmedla vid konflikt bland ägarna samt 

vara ett bollplank till VD:n. De förväntningar som ägarna har anser vi att Carl bidrar med till 

styrelsen och eftersom han är omtyckt av huvudägarna. Carl har suttit som ordförande i 

styrelsen över tio år, vilket vi också anser är ett tecken på att han uppnår förväntningarna han 

har på sig i rollen som styrelseordförande. Både Carl och Carina berättade att samarbetet 

fungerar bra i styrelsen och det bevisar också att Carl har gjort ett bra jobb som 

styrelseordförande och fått samarbetet att fungera i styrelsen. Tom Hagen spelar rollen som 

Consigliere på ett bra sätt och de flesta i familjen är nöjda med vad han tillför. Han har varit 

Consigliere under fler än tio år vilket gör att han vet hur han ska agera som Consigliere i 

familjen. 

Nilsson (2005) skriver att det kan finnas rollkonflikter bland medlemmar i en grupp. Det kan 

uppstå när kraven inte är klara och kan skapa otrivsel, låg produktivitet och dåligt 

självförtroende. I styrelse i Företag C verkar rollerna vara klara där Carl vet vad som 
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förväntas av honom i sitt arbete som styrelseordförande. Han ska vara en ledare och det har 

han varit över 10 år och bevisat att han klarar av uppgiften. Enligt Carl och Carina är det ett 

bra samarbete i styrelsen och detta säger också emot att det skulle vara en rollkonflikt i 

styrelsen. Nilsson (2005) skriver också att människor tar med sig sina rollbeteenden från 

grupp till grupp och detta kan vi se i fallet om Carl där han är och har varit styrelseordförande 

i många olika företag innan. Carl berättade även att han hade samma roll som ledare och 

strateg i de flesta styrelser han satt med i. Vi fick uppfattningen om att Carl är en ledare med 

stor auktoritet i styrelsen. Därför tror vi att det är han som styr upp arbetet i styrelserummet 

och på scenen. Vi tror också att han har en stor del i att styrelsearbetet fungerar bra och att 

styrelsearbetet inte hade fungerat lika bra utan honom i styrelsen. Tom Hagen har en stor 

auktoritet som gör att alla familjemedlemmar lyssnar på honom när han pratar. Auktoriteten 

gör också att han passar bra som Consigliere i familjen Corleone. 

6.4 Företag D 
I Företag D kommer vi analysera manuset, teaterspelet och den utomstående ledamotens roll i 

ett teaterspel. Teaterspelet analyseras utifrån ”Sagan om ringen”. Den utomstående 

ledamotens roll i teaterspelet kommer vara ”Gandalf” som är en äldre man som ska bidra som 

ett bollplank med sin erfarenhet och trollkonst åt Hobbitarna på vägen mot Mordor. 

6.4.1 Manus  

Både Dennis och David tycker att Företag D arbetar långsiktigt vilket stämmer överens med 

det som Emling (2000) säger om familjeföretag. Företaget är i bra ekonomisk balans menar 

David eftersom de kan göra uppköp som andra företag inte skulle ha råd med. På det sätt är 

ägarna försiktiga med sitt företag och arbetar långsiktigt som ett familjeföretag (Emling 

2000). Företag D arbetar med att säkerställa tillförseln av sina viktigaste resurser genom att 

köpa upp konkurrenter, vilket kan relateras till resursberoendeteorin (Pfeffer & Salanick 

1978). På det sätt säkerställer företaget resurser som är viktigt för deras framtida överlevnad. 

Vi anser att det finns ett moral hazard dilemma i Företag D och det är tendensen att agera 

utifrån osjälviska motiv (Thaler & Shefrin 1981). Det kan vara när föräldrar och barn arbetar i 

samma företag och på så sätt ger barnet fördelaktiga privilegier. Det har vi upptäckt i viss 

mån eftersom alla tre ägarna fick börjar arbeta i deras fars företag efter gymnasiet. Sedan 
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började de arbeta i företaget och tog över ledningen och aktierna när deras far slutade i 

företaget berättade Dennis.  

Företag D ser exportmarknaden som ett sätt att säkra upp företaget vid sämre tider i Sverige 

berättade Dennis. Detta säger att företaget är ett familjeföretag då vinsten inte är det 

preliminära syftet i familjeföretaget. Exporten anser vi ha stor potential som företaget kan 

utveckla ifall de vill skapa ett större företag och större omsättning. Eftersom ägarnas mål inte 

är ekonomiska utan istället att överleva så anser vi att Företag D visar att det är ett 

familjeföretag där vinsten inte är det viktigaste målet i företaget som också Emling (2000) 

påstår. 

De tre ägarna arbetar i företaget på olika positioner. Dennis har suttit med i styrelsen sedan 

1990-talet och berättade att innan David kom in i styrelsen så fanns det inget ordentligt 

styrelsearbete. Därför anser vi att styrelsearbetet blivit mer strukturerat och effektivare sedan 

David kom in i styrelsen vilket Johannisson och Huse (2000) menar att utomstående 

ledamöter bidrar med i familjeföretags styrelser. Vi anser att Företag D känner att David 

bidragit med ökat självförtroende för ägarna, visioner för företaget samt effektivitet för alla i 

organisationen vilket Ward (1988) menar att utomstående styrelseledamöter bidrar med. 

Första tiden i styrelsen var mest att lära känna ägarna och det tog tid beskrev David. David 

menar att ägare i familjeföretag oftast är intresserade av ett område vilket stämmer i Företag 

D där de är ansvariga för ett område var i företaget. Davids uppgift i styrelsearbetet anser vi är 

att bidra med erfarenhet och kunskap till styrelsen och därigenom bidra med humankapital 

vilket Hillman och Dalziel (2003) framför. David bidrar också med erfarenhet och råd till 

Dennis i hans dagliga arbete som VD. Vi påstår därmed att David får en roll utifrån 

resursberoendeteorin (Hillman & Dalziel 2003) att bidra med råd till ägarna.  

6.4.2 ”Sagan om ringen” 

Manuset i Företag D är enligt oss att företaget står utan någon som vågar ta upp jobbiga 

frågor. Enligt David kan ägarna känna att det är svårt att våga säga till kunderna när de inte 

betalar sina fakturor i tid. Ägarna är försiktiga med sina kunder då de inte vill trampa någon 

på tårna när de ska kräva betalt för sina fakturor. Därmed vill de visa en bra bild till sina 
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kunder och inte göra så att företaget får dåligt rykte. Företaget behöver således någon som kan 

trycka på ägarna att agera i jobbiga situationer. 

När David kom in i styrelsen var manuset i Företag D att det saknades en struktur i 

styrelsearbetet. Då ägarna inte tidigare hade ett aktivt styrelsearbete kan vi påstå att 

kunskapen om styrelsearbete var dåligt innan David kom in i styrelsen. Företaget tog in David 

i styrelsen eftersom de ville ha en utomstående person som kunde bidra med erfarenhet från 

tidigare företag och styrelsearbeten. Ägarna ville också ha en person som kunde strukturera 

upp arbetet i hela koncernen eftersom koncernsamarbetet inte riktigt fungerade vid den 

tidpunkten berättade Dennis. De erfarenheter och kunskap som Davids bidrar med relaterar vi 

till resursberoendeteorin enligt Bettinelli (2011). Dennis berättade att han ville ha en person 

som han kunde ”bolla idéer” med och som kunde hjälpa honom i hans arbete som VD. David 

bidrar därmed med viktiga resurser till styrelsen. 

Utifrån det beskrivna manuset döper vi skådespelet i Företag D till Sagan om ringen. Sagan 

om ringen handlar om Hobbitarnas resa till Mordor för att förgöra härskarringen och till 

deras hjälp på resan har de bland annat trollkarlen Gandalf (Tolkien 1976). Hobbitarna har 

ingen erfarenhet av att göra den långa resan till Mordor, medan Gandalf som är gammal och 

vis vet vilka hinder de kan mötas av på vägen fram till Mordor. David är precis som Gandalf 

erfaren, tystlåten, gammal, vis och vill att gruppen ska ta rätt beslut. Gandalfs magi relaterar 

vi med Davids erfarenhet av styrelsearbete där David kommer in i styrelsen och hjälper 

ägarna att få ett effektivt styrelsearbete utifrån sin styrelseerfarenhet.  

Hobbitarna har fått härskarringen av sin beskyddare Bilbo som vi relaterar till de tre 

ägarbröderna då de fick ärva aktierna och tog över företaget av sin far. Härskarringen 

relaterar vi till företaget och tillfället då Hobbitarna ska förgöra ringen i Mordor relaterar vi 

till när ägarna säljer eller överlämna företaget till nästkommande generation. Det är inte 

säkert att Gandalf är med till slutet av resan för Hobbitarna, men han ska bidra med den 

hjälpa han kan på vägen fram. För att bröderna ska lyckas utveckla företaget måste de 

förbättra styrelsearbetet, vilket de inte har haft innan David kom in i styrelsen. Vi relaterar 

styrelsearbetet i Företag D till den långa resan som Hobbitarna ska göra i Sagan om ringen 

där ägarna inte har någon erfarenhet av styrelsearbete tidigare. David kommer in som en 

erfaren styrelseordförande för att hjälpa ägarna få ett effektivt styrelsearbete precis som 

Gandalf gör när han hjälper Hobbitarna på sin långa resa. Gandalf har gjort den här resan 
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tidigare och vet vilka hinder som finns på vägen till Mordor precis som David vet hur 

styrelsearbetet fungerar och hur ett företag ska arbeta med det för att lyckas. 

Vi beskriver styrelsearbetet i Företag D som ”Sagan om ringen” där David spelar Gandalf 

och de tre ägarna spelar Hobbitar. De tre Hobbitarna hade ett dåligt styrelsearbete redan 

tidigare och de var i behov av någon som de kunde lära sig av. Då tog de in David som 

bidrog med kompetens och sin gedigna erfarenhet av styrelsearbete. David har under sin tid i 

styrelsen bidragit till ett förbättrat styrelsearbete och håller fortfarande på att lära upp 

ägarna i styrelsearbetet.  

6.4.2.1 Främre regionen 

David är den första utomstående ledamoten Företag D har haft i sin styrelse. Den första tiden 

beskrevs av både Dennis och David som avvaktande för att lära känna varandra som personer. 

Det tog även tid för David att lära känna företaget och veta vad ägarna ville och vad de hade 

för mål med företaget. Enligt David är de tre ägarna olika och täcker upp olika områden i 

företaget vilket ger en blandning av egenskaper i gruppen. Det tror vi påverkar samarbetet och 

gör att olika synpunkter kommer fram på styrelsemötena. Eftersom de arbetar inom olika 

delar i företaget kan ägarna också ge olika syn beroende på vilka frågor som tas upp på 

styrelsemötet. Det är första gången Hobbitarna gör resan till Mordor och de vet inte vilken 

väg de ska ta eller hur de ska klara sig mot alla faror som lurar bakom hörnen. Till 

Hobbitarnas hjälp har de Gandalf som är en gammal erfaren man som med sin magi kan 

hjälpa Hobbitarna. Hobbitarna har olika personliga egenskaper och använder sina största 

styrkor för att få ett effektivt samarbete i sin resa mot Mordor. 

David berättade att han inte vill arbeta i styrelser som är tråkiga och där samarbetet inte 

fungerar. David beskrev att han tyckte styrelsearbetet i Företag D var intressant och Dennis 

berättade att samarbetet fungerade bra i styrelsen. Detta går att relatera till att ett bra 

samarbete i styrelsen ger ökad tillfredsställelse och engagemang i styrelsen (Katz & Kahn 

1978; Zaccaro & Dobbins 1989). Ifall samarbetet är dåligt kan det leda till att ledamöter inte 

vill väljas om eller vill sluta helt i styrelsen. En högre ansträngning hos ledamöterna kan 

också leda till en högre individuell motivation för att utföra en uppgift i styrelsen. Styrelser 

med högre ansträngning leder till bättre kontroll, service samt företagsprestation (Forbes & 
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Milliken 1999). Detta har varit fallet för David i hans tidigare karriär då han berättade att han 

sagt upp sig i några styrelser på grund av att han inte trivdes och att samarbetet försämrades. 

David berättade att han inte känner sig som en av ägarna, men ändå som en del i gruppen. Vi 

tolkar det som att David känner sig stigmatiserad på ett tribalt sätt (Goffman 1963/2011) 

eftersom han inte tillhör ägarfamiljen. David har också mer styrelseerfarenhet eftersom han 

suttit i många styrelser båda i börsnoterade och icke noterade bolag. Därför är David också 

stigmatiserad utifrån den sociala och personliga identiteten då han har mer kunskap samt 

utbildning än de övriga ägarna i styrelsen. Vi tror att David identifierar sig som de andra i 

gruppen, men att ägarna betraktar honom på ett annat sätt. Eftersom ägarna och David är lite 

tillbakadragna och tystlåtna så tror vi att David passar bra in i gruppen eftersom han har 

samma personlighet som ägarna i styrelsen. Gandalf tillhör inte samma grupp som 

Hobbitarna då de tre Hobbitarna är kortare och kommer från samma by i Fylke. Gandalf 

identifierar sig dock med Hobbitarna eftersom de har varit på en resa nu i tre år och därmed 

lärt känna varandra bättre. 

Kemin i styrelsen anser vi fungerar bra eftersom ägarna och David har samma personlighet då 

de är tystlåtna och lugna personer. Dennis berättade också att det var kemin som gjorde att de 

valde David framför andra ledamöter när de valde att tillsätta en utomstående ledamot till 

styrelsen. Christensen och Westenholz (1999) säger att kemin är viktig och måste fungera 

mellan gamla och nya styrelseledamöter i ett familjeföretag när de väljer att ta in nya 

ledamöter. Därför anser vi att samarbetet i styrelsen fungerar bra och att diskussionerna är 

lugna och det viktigaste med styrelsemötena är att komma till rätt beslut som David beskrev 

att de gör på styrelsemöten. Samarbetet fungerar bra mellan Hobbitarna och Gandalf 

eftersom de har likadana personligheter då de är tystlåtna, tänker efter och vill att alla ska 

trivas i gruppen. 

Styrelsen ska enligt Christensen och Westenholz (1999) vara lojala och arbeta i en grupp eller 

som ett lag. Det blir lättare om någon pressar styrelsen att arbeta som en grupp eller lag 

(Christensen & Westenholz 1999) vilket vi fick en känsla av att David gör i styrelsen i 

Företag D. Medlemmarna måste uppföra sig och spela sin egen roll vilket vi får känslan av att 

ägarna gör genom att de lämnar ansvaret och ordförandeposten i styrelsen till David. David 

accepterar rollen som ledare eftersom han tar kommandot i styrelsen som ordförande även då 

han inte är ägare i företaget. Ägarna accepterar också de biroller som förväntas av dem i 
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styrelsen och låter David ta huvudrollen som styrelseordförande och ledare. Gandalf är 

ledarfigur i gruppen som pressar Hobbitarna. Hobbitarna låter Gandalf vara ledare och de 

tar själva en plats i bakgrunden där de gör vad de blir tillsagda av Gandalf. Det gör 

Hobbitarna eftersom Gandalf har mest erfarenhet av resan mot Mordor och hur de ska ta sig 

fram på den listigaste vägen. 

I styrelsen tog det tid för ägarna och David att lära känna varandra berättade Dennis. David 

beskrev att i ett familjeföretag tar det längre tid att komma in och förstå vad det är vad ägarna 

vill göra med företaget. I början anser vi att både ägarna och David spelade sin roll försiktigt 

för att inte göra snedsteg innan de visste hur teaterspelet skulle utveckla sig framöver i 

styrelsen. Därför anser vi att styrelsen är dramaturgiskt disciplinerad (Goffman 1959/2009) i 

sitt skådespel eftersom de är rädda att göra fel innan de visste hur skådespelet skulle spelas. 

När David kom in i styrelsen visade han på ett taktfullt sätt att han kunde spela skådespelet på 

scenen i styrelsearbetet precis som Goffman (1959/2009) säger att skådespelarna måste göra 

med taktfullheten på scenen. David var lugn och tog det försiktigt i början och allt eftersom 

har han blivit djupare i sin roll då han fått mer kunskap om företaget berättade Dennis. Därför 

anser vi att David spelar sin roll väl på scenen då han tog en mindre roll i början och 

anpassade sig efter ägarna och sedan när han lärt känna dem kunde han påverka i större grad. 

David har suttit i styrelsen i tre år och har nu tagit en större roll där han försöker hjälpa ägarna 

och företaget att utvecklas så mycket som möjligt. Ägarna anser vi ser upp till David då han 

har stor erfarenhet av styrelsearbete och ledarskap i stora företag.  I början av resan kände 

inte Hobbitarna och Gandalf varandra så bra, men ju längre resan pågått desto mer har de 

lärt känna varandra och vet vilka styrkor, svagheter och personligheter alla har i gruppen. 

Både Gandalf och Hobbitarna var försiktiga i sitt framförande med varandra innan de visste 

hur de var som personer och har därefter vågat spela ut sina roller i gruppen på ett bättre 

sätt. 

6.4.2.2 Bakre regionen 

Det fanns tidigare informationsasymmetri mellan ägarna i företaget vilket David försökt ändra 

på genom att införa veckomöten på måndagarna så att de tre ägarna kommunicerar mer med 

varandra. Enligt Dennis har ägarna veckomöten två gånger på tre veckor och brukar då 

diskutera operationella frågor och låta strategifrågor vänta till styrelsemötena. Eftersom 

ägarna ibland väljer att inte ha veckomötena anser vi att det speglar vilken inställning de har 
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till företaget och hur de vill arbeta med den operationella biten i företaget. Vi anser att ägarna 

skulle kunna förbättra sin kommunikation och arbeta mer med veckomötena för att på så sätt 

förbättra deras samarbete i företaget. David har bidragit till att företaget börjat arbeta mer med 

samarbetet precis som Ward (1988) säger att utomstående ledamöter bidrar med i 

styrelsearbetet. Utöver veckomötena och styrelsemötena har inte ägarna diskussioner om 

ägarfrågor utan det pratar de mest om under mötena. Det finns risk att Hobbitarna enbart 

förlitar sig på Gandalf och att han ska ta hand om alla hinder som ligger framför dem på 

deras färd mot Mordor. Hobbitarna bör istället lyssna på vad Gandalf har att säga och 

försöka göra lite av arbetet själva.  

6.4.3 Rollen som ”Gandalf”  

David är den enda i styrelsen som har erfarenhet av styrelsearbete från andra företag. 

Styrelsearbetet i företag D beskrevs innan David kom in som ”en pappersstyrelse” förklarade 

Dennis. Därför anser vi att David har en ledarroll i styrelsen där ägarna lyssnar på honom hur 

de ska arbeta med styrelsearbetet eftersom han är den enda som vet hur ett professionellt 

styrelsearbete ska utföras. Vi anser också att David bidrar med konsultation och rådgivning 

genom att ge råd angående koncernledningen och får därmed en strategiroll (Zahra & Pearce 

1989) i styrelsen. Gandalf ska i sin resa till Mordor hjälpa till med sin vishet och använda 

magi mot fiender för att gruppen ska ta sig fram på ett säkert sätt. Eftersom Gandalf är vis 

och kan använda magi som Hobbitarna saknar så låter Hobbitarna Gandalf vara deras 

ledare på resan mot Mordor. 

David är en lugn person som kommer med idéer och fungerar som ett bollplank åt Dennis. 

Enligt Dennis har David stor erfarenhet av styrelsearbete i stora företag tidigare och vet hur 

det fungerar vilket han bidrar med till styrelsen i Företag D. Dennis menar att Davids roll har 

blivit djupare efter att han fått mer kunskap om företaget och kan ställa mer avancerade frågor 

om branschrelaterade frågor. David menar precis som Dennis att det tar tid att komma in i ett 

företaget innan han kan vara lika aktiv i en styrelse i ett familjeföretag. David är också en 

person som vågar säga vad han tycker även om det är jobbiga frågor, beskrev Dennis. Ägarna 

är nöjda med vad David bidrar med i styrelsearbetet och de hade tagit in en annan 

utomstående ledamot ifall David skulle sluta berättade Dennis. David berättade att det är han 

som får pusha på i jobbiga frågor och att det är han som får ta upp jobbiga ämnen som ägarna 
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inte vill ta upp i styrelsen. Det kan till exempel vara att han måste pusha ägarna att de måste 

få betalt av sina kunder. Vi anser att det beskriver att David får en roll i styrelsen där han är 

den som tar upp frågor som ägarna tycker är jobbiga. I Företag D är uppköp av andra företag 

inom samma bransch viktiga och det var i samband med ett uppköp som David kom in i 

styrelsen. David bidrog till stor del i förarbetet av uppköpet så att företaget inte ”köpte ett 

luftslott” igen berättade Dennis. Därför anser vi att Davids roll i styrelsen är viktig eftersom 

han har väldigt bra erfarenhet av uppköp i sitt arbetsliv. Gandalfs uppgift i gruppen är att 

vara en mentor till Hobbitarna på deras resa och hobbitarna har mer och mer nytta av hans 

magi och erfarenhet ju längre de kommer på resan. Gandalf är också den som ökar tempot 

när de vandrar på vägen mot Mordor. Hobbitarna är nöjda med visdomen och magin som 

Gandalf bidrar med för att göra resan säker. 

David har varit styrelseordförande i många andra företag innan och vet hur styrelsearbetet och 

ordföranderollen ska fungera i en styrelse. Nilsson (2005) säger att medlemmar tar med sig 

sina rollbeteenden från grupp till grupp och det anser vi att David har gjort till styrelsen. 

Tidigare har han varit styrelseordförande i andra styrelser och på samma sätt är han lite mer 

tystlåten och vill ta beslut i företagets styrelse. Samma sak anser vi att David gör i styrelsen i 

Företag D även om det tog lite tid att komma in i styrelsen och familjeföretaget för honom. 

David trivs med styrelsearbetet i Företag D och sitter bara med i styrelser där han trivs. David 

berättade att han har slutat helt i andra styrelser där samarbetet inte fungerat. Denna företeelse 

är samma sak som Katz och Kahn (1978) framför. Davids roll i styrelsen är också att kunna 

säga saker på olika sätt till ägarna då han är erfaren om vilka personer som tar åt sig av 

synpunkter. Gandalf är en tystlåten ledare och vill helst ta sig framåt på resan, men när han 

väl pratar så lyssnar Hobbitarna noga på vad han har att säga. Gandalf är också en erfaren 

ledare och Hobbitarna tar åt sig på olika sätt beroende på hur han meddelar sina åsikter till 

var och en.  

6.5 Sammanfattning av analys 
Företagens manus, teaterspel och roller har sammanställts i en tabell nedan. Manuset visar 

vilka olika situationer och omständigheter som finns i familjeföretaget. Utefter manuset har vi 

framställt ett teaterspel där vi använder oss av metaforer för att beskriva styrelsearbetet. 

Teaterspelet mynnar ut i en roll som den utomstående ledamoten får i styrelsen. 
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Manus 

 

 
Teaterspelet 

 
Den utomstående 
ledamotens roll 

 
Företag A 

 

 
Företagets behov av en 

expert 

 
Kung Artur och riddarna 

kring runda bordet 
 

 
Expertrollen ”Riddare” 

 
Företag B 

 

 
Generationsskiftet 

 
Lejonkungen 

 

 
Strategirollen ”Rafiki” 

 
Företag C 

 

 
Stor familj med många 

åsikter 
 

 
Gudfadern 

 
Övervaknings- och 
ledarrollen ”Tom 

Hagen” 

 
Företag D 

 

 
Inget tidigare 
styrelsearbete 

 
Sagan om ringen 

 
Allroundrollen 

”Gandalf” 

Tabell 1; Företagens manus, teaterspel och roller i styrelsen 
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Kapitel 7 Resultat och Slutsats  
I detta kapitel kommer vi beskriva de utomstående styrelseledamöternas roller som vi kommit 

fram till i undersökningen. Sedan presenteras slutsatserna där vi summerat hur rollerna ser 

ut i styrelserna i familjeföretagen. Vidare förklaras uppsatsens teoretiska och praktiska 

implikationer. Till sist kommer vi presentera förslag till vidare forskning. 

7.1 Resultat 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att det finns åtminstone fyra olika roller hos de 

utomstående styrelseledamöterna i familjeföretagen. De olika rollerna vi har kommit fram till 

är strategirollen, expertrollen, övervaknings- och ledarrollen samt allroundrollen. Rollerna 

som de utomstående styrelseledamöterna får i familjeföretagen beror på hur manuset ser ut i 

företaget och styrelsen. Alltså måste vi förstå manuset för att förstå och förklara vilken roll 

den utomstående styrelseledamoten får i familjeföretaget.  

De tre ordföranderollerna (strategirollen, övervaknings- och ledarrollen samt allroundrollen) 

är ganska lika i sina roller, men rollerna blir olika beroende på hur manuset ser ut i företagen. 

Rollerna som de tre ordförandena har är ganska lika, men manuset i de olika företagen ser 

olika ut vilket gör att ordförandena behöver anpassa sig till vilken roll de ska spela. Manuset 

för strategirollen är olika de andra två ordföranderollerna eftersom det finns flera personer i 

styrelsen som har ledaregenskaper. Det gör att styrelseordföranden inte behöver bidra med 

ledaregenskaper i styrelsen och istället fokusera mer på strategiarbete till styrelsen. Manuset 

för övervaknings- och ledarrollen är olika de andra två ordföranderollerna eftersom 

styrelsearbetet fungerat på ett visst sätt i flera generationer med en ensam utomstående 

ledamot som styrelseordförande i styrelsen. Styrelsen vill hellre anställa kompetent personal 

till företagsledningen istället för att ha med utomstående ledamöter i styrelsen. Det gör att 

styrelseordföranden ska fokusera mer på en övervaknings- och ledarroll genom att se till att 

VD:n och företagsledningen arbetar efter ägardirektiven i företaget. Manuset för 

allroundrollen är olika de andra två ordföranderollerna eftersom företaget inte haft något 

fungerande styrelsearbete innan den utomstående ledamoten kom in i styrelsen. Det innebär 

att styrelsen behöver hjälp inom många områden i styrelsearbetet. Den utomstående 

ledamoten får då en allroundroll i styrelsen eftersom styrelsearbetet är under uppbyggnad. 
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Carl och David är väldigt lika då de båda har väldigt stor erfarenhet av styrelsearbete och har 

liknande kompetens. Manuset i de två olika styrelserna gör att de behöver använda olika 

egenskaper vilket gör att rollerna blir olika. Anton och Bodil har istället en viss egenskap som 

är deras främsta, vilket bidragit till att de har fått en roll där de använder deras främsta 

egenskaper i större utsträckning i styrelsearbetet. Anton är specialist inom IT och Bodil är 

specialist inom strategi. 

1. Expertrollen 

Resursberoendeteorin säger att det är viktigt för styrelsen att ha tillgång till de resurser som 

företaget behöver (Pfeffer & Salanick 1978). Företag A är ett företag som behöver kunskap 

inom olika områden för att klara sig. Antons roll i företagets styrelse är att bidra med sina 

erfarenheter inom IT, han har följaktligen en expertroll i styrelsen. Expertrollen i Företag A 

kan som Bettinelli (2011) beskriver att en utomstående styrelseledamöter bidrar med 

erfarenheter, kunskaper och information till styrelsen. Då Anton har arbetat med IT-frågor i 

över 20 år innebär det att han har gedigen kunskap inom området och kan därmed anses som 

en expert. 

Antons expertroll är väldigt tydlig i styrelsen i Företag A. Samma sak gäller de övriga 

ledamöterna i styrelsen, då de har olika kunskaper inom olika områden och på så vis har de 

sin egen expertroll. På grund av de tydliga expertrollerna som finns i styrelsen i Företag A 

minskar rollkonflikterna. Enligt Nilsson (2005) uppstår rollkonflikter när en person ska utföra 

flera roller samtidigt. Då alla ledamöter har sin egen expertroll i styrelsen innebär det att 

rollkonflikter kan undvikas, ledamöterna blandar sig inte i någon annans arbetsområde.  

I Företag A bidrar inte experterna enbart till styrelsen med sin kompetens utan också på en 

operationell nivå. Anton har kontakt med de personer som arbetar med IT-frågor i Företag A 

för att stötta upp den delen. Detta gör han utan Arnes vetskap, vilket innebär att han har ett 

förtroende av Arne. Det innebär också att Anton har ett eget ansvar i sin expertroll att 

förbättra IT-frågorna i Företag A. Expertrollen visar sig också tydligt då Anton inte är 

komfortabel att uttrycka sig i frågor som han har mindre insikt i. Det betyder att han känner 

sig tryggast i det område han är mest insatt i och gärna vill läsa på innan han kommer med 

åsikter inom ett annat område.  
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2. Strategirollen 

Den strategiska rollen går att relatera till det Zahra och Pearce (1989) säger att styrelsen ska 

ha en strategisk roll och arbeta strategiskt. Bodil har en strategisk roll i Företag B då hon 

enligt sig själv och Britt berättade att hon hade en strategisk roll i deras styrelse. Bodil ska 

bidra med att skapa ett strategiskt arbete som styrelsen och företaget ska arbeta efter. Manuset 

i Företag B var att ägarna ville ha in en strategisk styrelseordförande som kunde leda 

styrelsearbetet på ett mer professionellt sätt, vilket Britt ansåg att de fick efter att de tog in 

Bodil i styrelsen. Bodil är styrelseordförande och har arbetat med ledarskap i många år. I 

styrelsen har alla styrelseledamöter olika ledaregenskaper då alla har någon form av 

erfarenhet av ledarskap. Det finns fyra ledarroller och personligheter i styrelsen, men Bodil 

ska vara den som leder samtalet i styrelsen. Hon behöver dock inte axla ledarrollen i så stor 

grad eftersom det redan finns fyra ledarpersoner i styrelsen. Rollen som Bodil får i styrelsen 

gör att hon inte behöver anpassa sitt skådespel på scenen i så stor grad eftersom övriga 

styrelsemedlemmar sköter diskussionerna på ett bra sätt. Bodil fungerar också som ett 

bollplank där Britt som VD kan höra av sig och få råd av Bodil i vissa frågor.  

Manuset är vidare att huvudägaren inom en snar framtid kommer att avgå från sin position i 

styrelsen och företaget. Det kommer innebära en stor förlust för företaget då han har ett stort 

förtroende på företagets marknad. Rollen som Bodil då har är att finna en bra strategi för att få 

företaget att överleva i framtiden. Hennes uppgift är att finna någon som kan axla denna roll i 

företaget.  

3. Övervaknings- och ledarrollen 

Övervaknings- och ledarrollen kan relateras till agentteorin där styrelsen ska fungera som en 

kontrollmekanism åt ägarna i företaget (Jensen & Meckling 1976). Rollen blir därför att som 

utomstående styrelseordförande kontrollera att VD:n arbetar efter ägardirektiven genom att 

hålla kontakten med VD:n. Carl i Företag C har den rollen i styrelsen då han ska kontrollera 

VD:n genom deras regelbundna kontakt. Rollen som Carl har är också att fungera som ledare 

åt styrelsen genom att låta alla komma till tals på styrelsemötena. Carl har också en 

konfliktlösande roll i styrelsen enligt det Collin (2008) framför. Ifall det uppstår konflikter 

mellan ägarna på styrelsemötet eller årsstämman ska Carl fungera som en konfliktlösare. 
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Rollen som konfliktlösare i styrelsen blir också lättare att ha för en person som inte är ägare i 

familjeföretaget.  

Carl har ett stort ansvar i styrelsen då han fick tillåtelse av huvudägaren att göra allting 

förutom att avsätta VD:n och förhandla om uppköp av företaget. Övervaknings- och 

ledarrollen för Carl är också att komma med erfarenheter hur styrelsearbetet fungerar i andra 

styrelser. Det gör han eftersom ägarna i styrelsen inte har någon styrelseerfarenhet från andra 

styrelser förutom styrelsen i Företag C. Ägarna i Företag C väljer att ta in kompetenta 

personer till företagsledningen istället för att anställa utomstående styrelseledamöter till 

styrelsen. Ägarna väljer att själva sitta i styrelsen för att behålla kontrollen över företaget. 

Carl behöver inte ta lika mycket ansvar för att styrelsearbetet ska fungera eftersom 

styrelsearbetet har fungerat likadant med en utomstående styrelseordförande under tidigare 

generationer. Det gör att ägarna vet hur styrelsearbetet ska fungera och Carina bekräftade 

också att styrelsearbetet inte har förändrats speciellt mycket sedan Carl kom in i styrelsen för 

över tio år sedan. Rollen som Carl har är att ha mer fokus på företagsledarna istället för att 

bidra med resurser utifrån resursberoendeteorin (Hillman & Dalziel 2003).  

4. Allroundrollen 

David i Företag D har en allroundroll i styrelsen där han ska bidra med erfarenhet och hjälpa 

ägarna i deras styrelsearbete. Företag D hade inget organiserat styrelsearbete innan David 

kom in i styrelsen. Davids uppgift i början var att hjälpa ägarna komma igång med ett 

strukturerat styrelsearbete. David fick därför en allroundroll då han startade upp ett 

styrelsearbete från grunden i företaget och hjälpte ägarna inom många olika områden. David 

har ansvaret som styrelseordförande att höja upp styrelsemötet och tar upp frågor om 

företaget som gör att ägarna börjar tänka och diskutera hur företaget fungerar. Davids roll är 

att ställa frågor till ägarna om hur de vill att företaget ska arbeta i framtiden och vilka 

ägardirektiv de ska ha.  

Ägarna pratade inte med varandra om styrelsearbetet och långsiktiga strategier tidigare, men 

när David kom in i styrelsen har han lyft upp de frågorna och tvingat ägarna att reflektera 

över dem. David är den som ställer de jobbiga frågorna som ägarna inte själva vill ställa och 

på det sättet måste ägarna diskutera frågor som de inte har diskuterat tidigare. David är också 

en styrelseordförande som vill ta beslut och det påverkar ägarna att diskutera och bestämma 
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sig hur de vill arbeta med företaget i framtiden. David får en pådrivande roll som gör att 

ägarna måste ta beslut istället för att skjuta på beslutet till framtiden eller inte diskutera frågan 

alls. David fungerar också som ett bollplank till VD:n där han genom sin erfarenhet ska hjälpa 

VD:n i hans arbete när han behöver råd. 

7.2 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att skapa differentierad förståelse för utomstående 

styrelseledamöters roller i olika familjeföretag. Eftersom vi inte har hittat någon forskning 

som beskrivit vilka roller enskilda styrelseledamöter har i familjeföretagens styrelser ville vi 

skapa förståelse kring vilka roller som kan finnas. Vi antog att det fanns flera roller som de 

utomstående styrelseledamöterna kan ha i familjeföretagen och ville därför skapa förståelse 

om det förekommer olika roller samt beskriva hur de ser ut. En kvantitativ undersökning hade 

inte varit lika givande då vi inte på djupet hade fått förståelse om hur olika roller ser ut i 

familjeföretagens styrelser. Vi valde därför att göra en kvalitativ undersökning med fallstudier 

för att undersöka hur rollerna ser ut och hur styrelsearbetet fungerade i familjeföretagens 

styrelser. I fallstudierna valde vi att intervjua både en utomstående styrelseledamot samt en 

ägare i familjeföretagets styrelse för att få en beskrivning från två personer hur den 

utomstående styrelseledamotens roll ser ut. Vi valde också att intervjua fyra ägare och fyra 

utomstående styrelseledamöter i fyra olika familjeföretag för att undersöka om deras roller ser 

likadana ut eller om de skiljer sig från varandra. Vi har gjort fallstudien på fyra olika 

familjeföretag med varierande omsättning, bransch, antal ägare samt antal styrelseledamöter i 

deras styrelse för att få en varians i urvalet.  

Vi har använt oss av Goffmans (1959/2009) sociologiska teorier för att kunna beskriva 

skådespelet på styrelsemötet. Tidigare har vi bara hittat en annan artikel med forskare som 

använt sig av Goffmans teorier för att beskriva styrelsearbetet. Det är Christensen och 

Westenholz (1999) som beskriver styrelsen som en teater. Vi har till skillnad från Christensen 

och Westenholz (1999) studerat utomstående styrelseledamöters roller i familjeföretag istället 

för hela styrelsens roll. Det har vi gjort utifrån ett skådespel med Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. 

Vi har beskrivit familjeföretagens styrelserum som ett skådespel där den utomstående 

ledamoten arbetar utifrån ett manus. Manuset innebär att den utomstående ledamoten ska 
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agera utifrån förväntningar i den sociala miljön hos familjeföretaget och styrelsen. Manuset 

har vi beskrivit med hjälp av teori från familjeföretag, utomstående ledamöter, styrelsens 

funktioner samt styrelsens roller.  

I studien kom vi fram till fyra olika roller hos de utomstående ledamöterna och att de ser olika 

ut i de respektive familjeföretagen. Anledningen till att de utomstående ledamöternas roller 

ser olika ut är för att manuset ser olika ut i respektive styrelse och familjeföretag. Eftersom 

manuset ser olika ut innebär det att rollerna påverkas och blir olika för de utomstående 

styrelseledamöterna. Därför fann vi inte en gemensam roll för någon av de utomstående 

ledamöterna i undersökningen.  

De fyra rollerna vi fick fram går inte generalisera på alla utomstående styrelseledamöter i 

familjeföretags styrelser. Rollerna ser olika ut i olika familjeföretag då alla familjeföretag har 

olika förutsättningar som gör att rollen för den utomstående styrelseledamoten ser olika ut i 

olika styrelser. Rollerna går heller inte jämföras med icke familjeföretag eftersom de har 

andra förutsättningar i företaget och styrelsen. I icke familjeföretag sitter det inte flera 

familjemedlemmar i styrelsen, vilket gör att manuset och skådespelet kommer se annorlunda 

ut i de styrelserna. Expertrollen däremot skulle kunna relateras till icke familjeföretag 

eftersom det endast sitter en familjemedlem i styrelsen och resterande är utomstående 

styrelseledamöter. Därför skulle expertrollen kunna se likadan ut i icke familjeföretag ifall 

manuset var liknande som i Företag A. 

7.3 Studiens implikationer 

7.3.1 Teoretiska implikationer 

Anledningen till att vi ville studera de utomstående ledamöternas roller i familjeföretags 

styrelser var att vi ansåg att det fanns ett kunskapshål inom området. Vi fann många studier 

som beskriver styrelsen som helhet och vilka roller styrelsen kan ha i företaget. Vi fann dock 

inte några studier som visade vilka roller en utomstående styrelseledamot kan ha i 

familjeföretags styrelser. Vi blev influerade av studien som Christensen och Westenholz 

(1999) gjort där de menar att vi kan förstå styrelsen genom att förstå vilka roller styrelsen 

spelar. Christensen och Westenholz gjorde det med hjälp av Goffmans (1959/2009) 

sociologiska teorier. Därav fick vi idén att studera de utomstående ledamöternas roller enligt 
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Goffmans sociologiska teori som ett teaterspel där styrelseledamöterna har olika roller. Vi 

fann inte någon tidigare studie som undersökt utomstående ledamöters roller enligt Goffmans 

sociologiska teori, vilket gör vår studie unik.  

Genom vår studie har vi bidragit till att skapa förståelse för vilken roll den utomstående 

ledamoten får i familjeföretagets styrelse. Det som påverkar vilken roll den utomstående 

ledamoten får kan förklaras av manuset, alltså vilka omständigheter och förhållanden som 

finns i företaget och styrelsen.  

Vårt teoretiska bidrag innebär att det är lättare att förklara varför rollerna ser olika ut i olika 

familjeföretag. Vi har också identifierat fyra olika roller som var och en skiljer sig åt beroende 

på vilket manus som finns i företaget. Genom att studera rollerna som ett teaterspel var det 

lättare att tolka vilka roller skådespelarna hade. För att beskriva rollerna på tydligaste sätt 

jämförde vi därför skådespelet med olika teatermetaforer för att läsaren skulle få en större 

förståelse om hur skådespelet såg ut i styrelsen.  

7.3.2 Praktiska implikationer 

Det praktiska bidraget av vår studie riktar sig både till ägare i familjeföretag och utomstående 

styrelseledamöter. Genom vår studie kan ägarna fundera kring vilket manus de följer i sitt 

familjeföretag när de ska välja in en utomstående ledamot. Ägarna kan därmed ha manuset i 

åtanke när de ska ta in en utomstående ledamot i styrelsen. Genom att ställa manuset mot den 

utomstående ledamoten kan ägarna fundera om den utomstående ledamoten kommer kunna 

ikläda sig rollen utifrån manuset i företaget. På så sätt kan ägarna förutspå vilken roll den 

utomstående styrelseledamoten får i deras styrelse, eller vilken roll den utomstående 

ledamoten förväntas få. Detta skapar en guide till familjeföretag där de kan förstå vad som 

påverkar den utomstående styrelseledamotens roll i familjeföretagens styrelser. 

Vår studie kan underlätta för utomstående styrelseledamöter att se vilken roll de kommer få i 

familjeföretagets styrelse. Genom att veta familjeföretagets manus kan den utomstående 

ledamoten förstå vilka förväntningar som ställs på hen vid tillträdandet i styrelsen. Beroende 

på vilket manus företaget har kan den utomstående ta ställning till om hen kan spela rollen i 

styrelsen eller inte. Vår studie bidrar därmed till de utomstående ledamöterna att fundera på 

om de borde gå in i familjeföretagets styrelse eller inte.  
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Utifrån empirin kan vi bekräfta att det tar tid för en utomstående ledamot att komma in i 

styrelsen i ett familjeföretag eftersom de måste förstå och lära känna familjeföretaget. Detta 

bekräftade tre utomstående ledamöter i våra intervjuer. Detta kan vara bra att tänka på både 

för ägare samt för utomstående ledamöter när de kommer i en styrelse för första gången, då de 

kan känna påtryckningar att prestera i början av styrelsearbetet. Därför gäller det för ägarna 

och de utomstående ledamöterna att ha tålamod första året då den utomstående ledamoten inte 

kommer bidra med så mycket utan mestadels lära känna familjeföretaget och personerna i 

styrelsen. 

Vi tror att manusen skiljer sig i alla familjeföretag, men att det finns likheter i många av 

fallen. Vi har identifierat fyra olika roller som bildats genom fyra olika manus i 

familjeföretagens styrelser. De manus vi identifierat kan familjeföretagen ta del av och se om 

deras manus ser likadant ut. I så fall kommer troligtvis de utomstående ledamöternas roller bli 

liknande de roller som vi kommit fram till i vår undersökning.  

Utifrån empirin framkom att kemin är viktig för ett bra samarbete i styrelsen mellan den 

utomstående ledamoten och ägarna i styrelsen. Det framkom att alla måste trivas med 

varandra för att styrelsearbetet ska fungera. Det bekräftas också genom Christensen och 

Westenholz (1999) som menar att det är viktigt att det finns en bra ”kemi” mellan nya och 

gamla styrelseledamöter.  

Efter att ha gjort undersökningen framgår det tydligt från ägarna att de har varit nöjda med 

vad den utomstående ledamoten bidragit med till styrelsearbetet. Vi råder därför 

familjeföretag som inte har en utomstående ledamot i styrelsen att våga ta in en utomstående 

ledamot till deras styrelse. Det bekräftades av ägarna att styrelsearbetet blivit effektivare när 

en utomstående ledamot kom in i styrelsen. Tre av fyra ägare i undersökningen har tagit in 

utomstående ledamöter genom sina egna nätverk. Ifall ägarna i ett familjeföretag inte har ett 

bra nätverk med kompetenta personer anser vi att organisationer som Styrelseakademien är ett 

bra alternativ att hitta kompetenta ledamöter till företagens styrelser.  

7.4 Förslag till vidare forskning 

Under vår uppsats har vi undersökt hur rollerna ser ut för den utomstående styrelseledamoten 

i familjeföretag och vad som påverkar hur rollen ser ut. Vi har kommit fram till att rollerna ser 
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olika ut för varje utomstående styrelseledamot och att manuset påverkar hur rollen ser ut. Vi 

har under uppsatsen utvecklat tankar om hur studien skulle kunna utvecklas för att beskriva 

rollen på ett djupare och annorlunda sätt. 

Det skulle vara intressant att göra studien på ett större urval och undersöka fler 

styrelseledamöter för att på det sätt komma fram till fler roller som de utomstående 

ledamöterna har i familjeföretagens styrelser. Vi har kommit fram till fyra roller och att 

rollerna ser olika ut, men det skulle vara intressant att göra undersökningen på ett större urval 

för att se om vissa roller ser likadana ut i olika styrelser. Om det skulle finnas liknande roller 

vore det också intressant att undersöka vad de företagen och styrelserna har för samband.  

Vi intervjuade tre styrelseordföranden och en styrelseledamot i vår undersökning. En 

ytterligare förändring på undersökningen skulle vara att endast undersöka 

styrelseordföranderollen eller styrelseledamotsrollen för att se samband och olikheter mellan 

de rollerna i styrelsen. Vi anser att rollerna kan vara mer lika varandra ifall undersökningen 

bara är för ordföranderollen eller ledamotsrollen i familjeföretagen. 

Ett annat alternativ för undersökningen är att jämföra familjeföretag med olika omsättning i 

ett större urval för att jämföra ifall det finns några skillnader mellan rollerna för de 

utomstående styrelseledamöterna. Det vore också intressant att undersöka ifall 

familjeföretagets bransch påverkar hur rollen ser ut. Undersökningen skulle då kunna vara 

familjeföretag inom en viss bransch för att se ifall rollen för den utomstående 

styrelseledamoten ser liknande ut i familjeföretag inom samma bransch. Detta har vi inte 

undersökt i vår studie eftersom våra familjeföretag varit inom olika branscher samtidigt som 

skillnaden i omsättningen varit stor.  

Vi har i vår undersökning gjort fallstudier på familjeföretag i Kronobergs län samt Kalmar 

Län. Det vore även intressant att undersöka ifall de utomstående ledamöternas roller som vi 

kommit fram till ser likadana ut i hela landet eller om det skiljer sig beroende på hur 

företagskulturen ser ut i regionen där familjeföretaget befinner sig. 

En alternativ undersökningsmetod hade varit att undersöka styrelsemötet och 

styrelseledamöterna genom observation istället för genom kvalitativa intervjuer. På det sättet 

skulle beskrivningen av rollerna bli djupare eftersom forskarna kan studera rollen närmare 
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som den utomstående styrelseledamoten och övriga ledamöter har i styrelsen. Att använda sig 

av observation som metod i styrelserummet är dock en fråga om sekretess och kan vara 

känslig för många familjeföretag. Därför skulle det finnas vissa svårigheter att hitta 

familjeföretag som ställer upp och låter deras styrelse observeras. Beskrivningen av rollerna 

skulle dock bli djupare jämfört med endast kvalitativa intervjuer anser vi. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till ägarna i styrelsen: 

 

Företaget 

1. Hur skulle du beskriva ert företag? 

Den utomstående ledamoten 

2. Varför valde ni att ta in en utomstående ledamot till er styrelse? 

3. Hur skulle du beskriva den utomstående ledamoten? 

4. Har den utomstående ledamoten förändrats under tiden i styrelsen? 

5. Hur ser ni på den utomståendes roll i styrelsen? 

6. Utvärderar ni den utomståendes arbete? 

Styrelsen och styrelsemötet 

7. Hur skulle du beskriva dig själv? 

8. Vad har styrelsen för uppgifter? 

9. Hur skulle du beskriva de andra i styrelsen? 

10. Berätta hur ni förbereder er inför ett styrelsemöte? 

11. Beskriv hur ett typiskt styrelsemöte brukar gå till? 

12. Hur fungerar samarbetet i styrelsen? 

13. Har styrelsearbetet förändrats efter den utomstående ledamoten kom in i styrelsen? 

Övrigt 

14. Är det något ni skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 
 

Intervju utomstående ledamot: 

 

Företaget 

1. Hur skulle du beskriva företaget? 

Den utomstående ledamoten 

2. Hur skulle du beskriva dig själv? 

3. Vad har du för erfarenhet av styrelsearbete? 

4. Berätta vad du har för arbetsuppgifter i styrelsen? 

5. Vad är din roll i styrelsen? 

Styrelsen och styrelsemötet 

6. Hur upplevde du första tiden i styrelsen? 

7. Varför valde styrelsen att tillsätta just dig? 

8. Vad har styrelsen för uppgifter? 

9. Beskriv hur ett typiskt styrelsemöte brukar gå till? 

10. Skiljer sig styrelsearbetet i familjeföretag jämfört med andra företag? 

11. Hur skulle du beskriva de andra i styrelsen? 

12. Hur fungerar samarbetet i styrelsen? 

Övrigt 

13. Är det något du skulle vilja tillägga? 

 


