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Abstract 
 
Nilson, Henrietta (2015). Snacka om (o)synlighet -- Familjeföretagarens nästa drag 
(Talk about (in)visibility -- Next move for the family firm), Linnaeus University 
Dissertation No 232/2015, ISBN: 978-91-87925-83-2. Written in Swedish with a 
summary in English 
 
The aim of this thesis is to identify and understand the phenomena of 
invisibility and visibility (referred to here as ‘(in)visibility’) in families’ situation 
in family businesses. Because (in)visibility are phenomena that surround us in 
our everyday life, and consciousness about them is limited, the thesis adopts a 
critical perspective. This study challenges the general assumption in family 
business research, where only a female gender perspective on the phenomena 
is represented, and therefore involves three families with a total of eleven 
individuals.  

The empirical material is collected from every family member’s life 
story and platforms are created upon which the individual can change her/his 
consciousness about the phenomena. In the process, language creation builds 
up a vocabulary for expressing how (in)visibility influences emotions as well as 
actions. Inspired by Paulo Freire and the interactive method, the phenomena 
are discussed in two dialogues with the aim of reaching a critical stance and 
action. A mutual knowledge production occurs between the researcher and the 
family members. In an abductive way, Johan Asplund serves as inspiration for 
identifying (in)visibility in the life stories, which discusses with the family 
members in dialogue (1). Dialogue (2) discusses the impact of the study 
process from the attendants’ perspective. Finally, roles in and outside the 
business in connection to (in)visibility are interpreted with support from 
Erving Goffman’s theories. 

The study contributes theoretically and methodologically to the family 
business field by showing that (in)visibility has an impact on all family 
members and influences emotions, actions and the will to commit to the 
family firm. The study also looks at how sensitive topics can be researched in 
the future and how new subjectivities, that have previously been hidden, are 
created in the research process. Outside the field of family business, a 
contribution to entrepreneurship is made by viewing (in)visibility as a coping 
strategy, and by developing a framework for identifying the phenomena, 
which creates an empirical contribution to social theory about (in)visibility.  
 
Keywords: family business, invisibility, visibility, Freire, critical interactive 
method, dialogue, critical theory. 
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KAPITEL 1. INTRODUKTION  

Vad handlar avhandlingen om? 
Avhandlingen söker visa att familjeföretagarens nästa drag kan vara att snacka 
om synlighet och osynlighet1, genom att identifiera och förstå fenomenen 
(o)synlighet i familjens situation i familjeföretaget.  
 Familjeföretaget är valt utifrån kombinationen familj och firma, som på ett 
komplext sätt ska förenas i företagandet och ses i avhandlingen som en 
institution2 (Berger & Luckman, 1991/1966). Det empiriska materialet byggs 
utifrån tre hela familjeföretagande familjers livsberättelser, där bakgrund, 
kultur och social kontext kommer fram. 
 (O)synlighet är fenomen vi alla omges av, dock är medvetenheten om dess 
påverkan på individen begränsad vilket familjeföretagsforskningen 
underbygger genom att ensidigt problematisera kvinnans relation till dem. 
 Via en utveckling av Freires (1970;1974) metodik skapas därför 
plattformar där varje familjemedlem i en interaktiv process kan 
medvetandegöra sig om fenomenen. En språkutveckling sker, vilket ger 
möjlighet att verbalt kunna uttrycka fenomenen och det som sker i dess närhet.  
 Med särskild tanke på den historia familjen har, är (o)synlighet något som 
färgar individen över tid, från barndom till vuxenliv och vidare in i ett 
företagande. Utifrån ett kritiskt förhållningssätt görs därför varje individs röst 
hörd (Thomas, 1993) och i forskningsprocessen framkommer nya hittills 
okända subjektiviteter (Dey & Steyaert, 2010) vilket också omstrukturerar 
varandet som (o)synlig.  

Familjens situation i familjeföretaget 
Familjens situation i familjeföretag anses vara specifik på ett antal sätt. I detta 
första stycke diskuteras några punkter om familjeföretagandets särart, dess 
funktion och avslutningsvis akademins syn på det kunskapsgap som 
fortfarande råder. 
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Familj 
Familjeföretag kan indelas i familj och företag. En familj kan beroende på 
kulturell härkomst innefatta allt från föräldrar, syskon, kusiner till mer 
avlägsna släktingar (Lewis, 1959;1961). Den västerländska traditionella synen 
på familj har länge haft kärnfamiljen som utgångspunkt, det vill säga mamma, 
pappa och deras avkomma. Sakta men säkert har denna bild skiftat såväl 
internationellt som i Sverige genom adoptionsregler, homoäktenskap och 
könsbyten, vilket kommit att förändra synen på vad en familj är (Winunwe-
Rivers, 2013).  
 Familjens variation har även påverkat diskussionen inom 
familjeföretagsforskningen (Sharma et al., 2014). På grund av den 
heterogenitet som uppkommit, åligger det allt som oftast forskningsfältet att 
definiera familj, vilket också är fallet i denna avhandling. Utifrån det kan 
avhandlingens tre familjer jämställas med kärnfamiljen, det vill säga föräldrar 
med egen avkomma. Detta har frammanat krav på den kontext, kultur och 
historiska bakgrund familjen kommer ur (Pearson et al., 2014), vilket i denna 
studie visas genom empirins livsberättelser.  

Familjeföretagets särart 
Är familjeföretag annorlunda än andra typer av firmor? Vad som kan tänkas 
vara utmärkande för ett familjeföretag har diskuterats utifrån olika aspekter 
inom den akademiska kontexten.  
 Familjeföretaget som bestående av två överlappande enheter: familj och 
företag, har problematiserats framförallt med utgångspunkt från de olika roller 
en och samma person innehar. Det innebär att vara släkt, delägare, företagare 
och medarbetare (Lansberg, 1983), vilket också påverkar de strategiska beslut 
som tas i familjeföretaget (Ibrahim & Ellis, 1994).  
 Familjens inverkan på familjemedlemmen handlar om de för- och 
nackdelar det innebär att sammankopplas med familjeföretaget (Tagiuri & 
Davis, 1996). Familjemedlemmars agerande i familjeföretag har förväntats 
vara lika professionellt som inom andra bolag, men har många gånger istället 
färgats av altruism (Schulze, 2001; Schulze, 2003a; Schulze, 2003b), privata 
förmåners utnyttjande (Morck, et al., 1988), opportunism (Anderson & Reeb, 
2003) med ekonomiska konsekvenser för familjeföretaget som resultat (La 
Porta, et al., 1999; Morck & Yeung, 2003).  
 Diskussionen om familjeföretagets särart har vidare utvecklats till att ta 
hänsyn till relationen mellan familjemedlemmar, ägare och ledare/personal,  
vilket den så kallade tre-cirkelmodellen3 visar (Tagiuri & Davis, 1996). Som 
anställd i familjeföretag ställs det ofta specifika krav på de berörda, vilket kan 
innefatta att parallellt med konflikter och ineffektivt ledarskap, förväntas 
personal vara både engagerade och göra uppoffringar för familjen i 
familjeföretaget (Schulze et al., 2001). Inte sällan får de också agera 
syndabockar och ställas till svars för familjens både dåliga och ibland 
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tveksamma agerande (Gomez-Meja, et al., 2001). Den skyddande barriär som 
det privata kan tänkas bestå av för familjemedlemmar, kan likväl fungera som 
en kontrollfunktion vilket ledarskap i familjeföretag är exempel på (Daily & 
Dollinger, 1992; Fama & Jensen, 1983). 
 Tre-cirkelmodellen (Tagiuri & Davis, 1996) har fått vara inspiration för 
utveckling av bland annat den tredimensionella utvecklingsmodellen4 (Gersick 
et al., 1997) som adderar tidsaspekten i 3 dimensioner. Dessa utgår från; 
företagsaxeln: företagets livscykel med start, expansion och mognad, 
familjeaxeln: familjemedlemmars livscykel genom start/introduktion, arbeta 
tillsammans och succession, och avslutningsvis ägaraxeln: ägarskapets 
livscykel genom: ägarskap, barnens delägarskap och kusinkonsortium. Med 
det kan sägas att förståelsen för familjeföretaget handlar om var i de olika 
cyklerna familj och företag befinner sig.  
 Även Sharma och Nordqvist (2008) utgår från tre-cirkelmodellen (Tagiuri 
& Davis, 1996) och skapar ett klassifikationssystem för att urskilja 
familjeföretag från andra organisationsformer. Via företagsstorlek, antal 
anställda, del i ägarskap och familjens involvering, utkristalliseras 72 olika 
klasser utifrån familjens engagemang i ledar- kontra ägarskapet. De menar att 
familjens värderingar tillsammans med ledarstrukturer, i mångt och mycket 
styr familjeföretagets framtoning.  
 Ett flertal andra aspekter anses också särskilja familjeföretag från övriga 
organisationsformer och det är: maktaspekten (vem äger, styr och sitter i 
styrelsen), erfarenhetsaspekten (familjens deltagande, aktivt ledarskap över 
generationer) samt den kulturella aspekten (delade familje- och 
företagsvärderingar, anknytning till familjeföretaget) (Astrachan, et al., 2002). 
Klein (2000) menar dock att ägarskapet specifikt är det som utmärker 
familjeföretag från andra företag. 
 Avhandlingens syfte är inte att definiera vad familjeföretag är, eller att 
jämföra familjeföretagen i denna undersökning med andra bolagsformer. Att 
däremot familjemedlemmarna är grund för analysen påverkar studien på ett 
antal sätt. Familjen kontra företaget som institution har olika syften; familjen 
fokuserar på att bevara relationer emedan företaget istället värnar ekonomi. 
Skillnaden mellan familje- och andra företag blir då att värderingar grundas på 
moral istället för på kompetens (Sorenson, 2014). När det kommer till 
entreprenörskap och strategier i familjeföretag, skiljer det sig också från andra 
typer av bolag. Då både familje- och tidsdimensionen ska adderas blir 
entreprenörskap snarare en utkomst av evolution än välplanerade processer 
(Rosa et al., 2014). Med det kan sägas att familjeföretag skiljer sig väsentligt 
på ett antal punkter och det positiva med att lyfta fram familjen i analysen är 
dess bärande av olika former av kapital, men också dess påverkan på 
familjemedlemmars agerande utifrån den sociala institution familjen 
representerar (Sharma et al., 2014). Företagsmöjligheter kan därför ses som ett 
resultat av familjeangelägenheter och inte som en rationell, planerad process 
(Rosa et al., 2014).  
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 Med det sagt tolkas familjeföretag i denna studie som att: det gemensamma 
för de deltagande familjerna i familjeföretagen är att ägarskapet innehas helt 
eller delvis av någon eller båda föräldrarna, och att deras avkomma i de fall de 
är aktiva i familjeföretaget, har socialiserats in i firman på ett eller annat sätt.   

Familjeföretagets samhälleliga funktion 
Som tidigare betonats har stora delar av den forskning som gjorts om 
familjeföretag kretsat runt företagandet och driften av bolagen (Johannisson et 
al. 2012). En reaktion mot detta kan ses redan 1999, då Habbershon och 
Williams istället diskuterade familjen som utgångspunkt för förståelse av 
familjeföretaget. De menade att den interaktion familjen har med sitt 
familjeföretag är unik, integrerad och ger synergieffekter. Denna samling 
unika resurser kallad familiness, har förklarat familjeföretagets existens 
(Habbershon, et al., 2003) men framförallt att det dominerande målet över tid 
är värdemaximering istället för förmögenhetsmaximering (Chrisman, et al., 
2003). 
 Genom det fokus familjeföretagen har på att maximera värden och att 
överlåta dessa värden och kunskap till kommande generationer, skapas en 
långsiktighet som också kan ses i form av en längre livslängd för bolagen 
(Chirico & Laurier, 2008). För de svenska familjeföretagen är 
genomsnittsåldern cirka 37 år, vilket i snitt är 16 år längre än för icke 
familjeföretag (Emling, 2000). Familjeföretagens värden kan ses som att de 
inte enbart är en fråga för familjen i familjeföretaget, utan även en samhällelig 
angelägenhet som påverkar den välfärd som under lång tid byggs upp. 
Exempelvis stod familjeföretagen år 2006 för 32 % av den privata sektorns 
arbetstillfällen i Sverige, till detta kan läggas att de också bidrar med 50 % av 
den privata företagssektorns totala del till BNP (Bjuggren, et al., 2011).  
 Med tanke på den betydelse familjeföretagen har på ekonomin, bör också 
betonas de ägarskiften som kontinuerligt sker inom de privata företagen i 
Sverige (Brundin, et al., 2012). Dessa skiften är inte helt okomplicerade och 
kan innefatta ett antal kritiska punkter. Några sådana är hur hanteringen av 
kunskap sker mellan överlåtare och övertagare (Cabrera-Suarez, et al., 2001; 
Tidåsen, 2009), processens integrering av familjekultur och familjedynamik 
(Miller et al., 2003), liksom att hantera de personliga relationerna i 
familjeföretaget som i vissa sammanhang frammanar känslor som i det 
affärsmässiga behöver hanteras på ett mer sakligt sätt (Hall & Melin, 2012).  

Varför studera familjemedlemmar i familjeföretag? 
Att överlämna sitt familjeföretag till kommande generationer kan vara 
komplext, framförallt om det inte finns någon att lämna över företaget till 
(Gersick & Feliu, 2014). Vad nyare forskning betonar är att tiden före ett 
skifte präglas av efterträdarnas engagemang och integritet (Sundell, 2012), till 
skillnad från det fokus på kön (exempelvis förstfödda söners företräden som 
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arvtagare till familjeföretaget) som tidigare studier visat (Curimbaba, 2002; 
Haberman & Danes, 2007; Sentuti, 2009).  
 Individens vilja ställer också övertagandet av familjeföretag i nytt ljus och 
påverkas av ett flertal faktorer som exempelvis familjeföretaget som det 
självklara valet för karriär. Det ser annorlunda ut för kommande generationer, 
speciellt i relation till omgivningens ökande utbud (Gersick & Feliu, 2014). 
Just vid ägarskiften menar Hall och Melin (2012) att det behövs kunskap om 
förståelse för kommunikationens fördelar, dess fallgropar, och i synnerhet hur 
kommunikation sker i dessa situationer (Helin, 2012). Kommunikationen 
inverkar på hela familjen och Hall och Melin (2012) betonar särskilt känslors 
påverkan på individen och vikten av en medvetenhet om den effekt det egna 
agerandet har på andras känslor. Här poängteras det centrala i att 
familjemedlemmar stannar kvar i familjeföretaget efter skiftet, för att bevara 
de unika resurser som är utmärkande för just familjeföretag (Sundell, 2012). 
På detta sätt visas vilken roll de synliga såväl som osynliga 
familjemedlemmarna har på verksamheten (Litz, 1995; Hamilton, 2006 ). 
 Vad som fortfarande saknas kunskap om, är vilken roll familjen har på 
individens beslut att ta över, alternativt lämna sitt familjeföretag (Sundell, 
2012). Med tanke på den sjunkande trend av kommande generationers intresse 
för övertagande av familjeföretag, är familjemedlemmars roller något som 
behöver differentieras. Dessa bör också ställas i relation till familjens 
underliggande värderingar och den kontext i samhället familjeföretagande 
verkar (Gersick & Feliu, 2014). 
 Familjeföretagets vara eller icke vara handlar inte enbart om succession, 
utan i allra högsta grad om hur det är att arbeta i den befintliga miljön. 
Relationer, känslor och kommunikation är delar av den vardag som präglar 
samtliga familjemedlemmars engagemang och vilja till delaktighet i 
familjeföretaget (Sundell, 2012) den plats varpå många familjemedlemmar 
tillbringar största delen av sina liv.  
 Samtliga familjemedlemmars behov av att bli sedda och lyssnade på bör 
kommuniceras på ett sätt som inte ger negativa effekter på individens känslor, 
vad som också behöver betänkas är att familjens relationer i familjeföretaget 
även har en historisk bakgrund påverkad av hur känslor får och kan uttryckas 
genom de värderingar och normer familjen fostrats in i (Brundin & 
Languilaire, 2012).  
 Därmed kan sägas att familjeföretagsforskningen behöver sträcka sig 
utanför jämförelser med andra organisationsformer. Familjens både finansiella 
och icke-finansiella mål bör betraktas utifrån en holistisk syn, där såväl 
normer som legitimitet behöver harmoniera med familjen. Den heterogenitet 
som råder bland familjeföretag behöver lyftas fram (Nordqvist et al. 2014), 
liksom de sammanhang familjeföretagen presenteras i (Johannisson, 2012). 
Med det kompliceras kunskapsproduktionen och Nordqvist et al. (2014) 
poängterar kunskapsutveckling mellan akademi och praktik, som ett sätt att 
komma fram till förståelse för familjeföretagandets natur. Gersick och Feliu 
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(2014) menar att denna typ av forskning i stort sett saknas. Relationen mellan 
familjemedlemmar och de värderingar den vilar på, påverkar samarbetet i 
familjeföretaget. Hur och vilken betydelse det har över tid kräver detaljerade 
och djupa fallbeskrivningar, något som empiriskt saknas (Nordqvist et al. 
2014).  
 Den pågående akademiska diskussionen inom familjeföretagsforskningen 
poängterar den skevhet som fokuseringen på affärsverksamheten har givit 
(Sharma et al., 2014). Då stora delar av tidigare familjeföretagsforskning 
också koncentrerats på kvantitativ metod, saknas idag mer djupgående 
kvalitativa studier som kan besvara hur-frågor om kritiska processer i 
familjeföretag, exempelvis hur familjedynamiken påverkar familjens 
uppförande eller hur familjen hanterar familje- kontra affärslogiken vid 
institutionella förändringar (Reay & Zhang, 2014). Med andra ord en grund 
för att kvantitativ forskning av generaliserande art ska kunna testa de nya 
teorier som uppkommer (Sorenson, 2014). 
 Med tanke på ovanstående diskussion bör poängteras att i familjerelationer  
påverkas individen av fenomen av olika slag, som exempelvis avundsjuka, 
(Hall & Melin, 2012) exkludering, inkludering (Brundin & Wigren, 2008) 
eller (o)synlighet (Cole, 1997; Bersbo, 2012). (O)synlighet är fenomen som 
kan starta kritiska processer och inverka på individens känslor (Scotland-
Stewart, 2007) och handlingar (Brighenti, 2007) och som följer 
familjemedlemmen från tidig barndom. Den (o)synlighet som upplevts under 
uppväxten i familjen, kan sätta spår i individen och även reproduceras i 
vuxenlivet genom familjeföretaget (Brighenti, 2007).  
 Trots denna påverkan, saknar familjeföretagsforskningen än idag kunskap 
om hur upplevelser av (o)synlighet påverkar känslor och handlingar 
familjemedlemmar emellan, då den största delen av familjeföretags-
forskningen om (o)synlighet härrör kvinnors relation till fenomenen. Därmed 
lämnas plats för ny kunskapsutveckling som denna avhandling avser att 
producera. 
   

Sammanfattning 
Familjeföretag anses särskilja sig från andra bolagsformer genom familjens 
olika grad av involvering i bolaget. Det kan gälla ägarskap, familjekoppling 
men också familjens relation till ledare och anställda. Familjeföretagens 
heterogenitet visar att tidsaspekten och livscykler är viktiga utifrån företaget, 
familjen och ägarskapet och sökandet efter klassificeringssystem fortsätter. 
Familjeföretag bygger till stora delar världens ekonomier och är 
grundläggande samhällspelare. För familjeföretagens överlevnad och 
kunskapsöverföring till kommande generationer, bör hänsyn tas till ett flertal 
aspekter såsom: familjemedlemmens engagemang, vilja och integritet, 
kommunikationens och det egna agerandets effekter på andra människors 
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känslor, sist men inte minst rollfördelningen i bolagen. Omedvetenheten om 
fenomen som (o)synlighet komplicerar samarbetet familjemedlemmar emellan 
och behöver lyftas fram. Begrepp som synlighet och osynlighet kan stödja 
förståelsen men också möjliggöra individens verbala uttryck.  

(O)synlighet i familjeföretag över tid 
(O)synlighet i familjeföretagsforskningen visas i följande litteraturgenomgång 
där den historiska beskrivningen främst handlar om bakomliggande juridiska 
aspekter och samhällets sociala normer. Detta följs av akademins mer 
normativa rekommendation för, och hur, familjen försöker hantera 
(o)synlighet. Vad som bör noteras är att samtliga studier av (o)synlighet i 
familjeföretagskontexten endast utgår från kvinnans perspektiv. 

(O)synlighetens historiska framväxt i familjeföretag 
Den historiska beskrivningen visar att familjen i familjeföretaget precis som 
andra i samhället behövde förhålla sig till, och rätta sig efter de sociala 
normer, lagar och regler som de omgavs av. Förflyttar vi oss tillbaka till 1800-
talets Sverige var situationen rent juridiskt komplicerad eftersom kvinnor inte 
fick äga, eller skulle ha anställning i familjeföretag (Karlsson-Stider, 2000). 
Rent konkret kom detta att betyda att kvinnorna tvingades förhålla sig 
osynliga inför samhället, men bakom fasaden vara i arbete ändå. 
Arbetsinsatsen kunde då likväl som nu, bestå i att strategiskt skapa hållbara 
relationer med kunder, påverka familjen över generationsgränserna vid 
familjemiddagar, men också att genomföra egna strategier via någon annan i 
familjeföretaget (Karlsson-Stider, 2000).  
 I historieskrivningen om böndernas företagande under denna tid, lyser 
forskningens utsagor om kvinnors insatser med sin frånvaro, trots att även de 
ägnade sig åt bland annat smör-, mjölk- och tygproduktion (Pettersson, 2002). 
Internationellt sett har liknande tendenser funnits då mödrar, fruar, döttrar och 
svärdöttrars lönegradering såväl som jobbtitlar saknats, trots att en 
representation i familjeträden funnits (Lyman, et al., 1985). Osynliggörandet 
av kvinnor kan ses som ett resultat av traditionernas kraft i samhället och 
akademin, vilket resulterat i en osynlighet i tjänstebeskrivning, lönelistor, 
akademiskt och massmedialt (Pettersson, 2002; Jimenez, 2009).  
 Från 1940-talet finns ytterligare exempel på hur samhälleliga normer 
framkallar osynlighet där kvinnor framställs som en statusbevarande 
institution och familjens ansikte utåt. Mannen ansågs i allmänhetens ögon som 
svag om han inte kunde försörja sin familj. Vid denna tid var hustruns status 
sammanflätad med mannens förmåga till inkomstens förtjänande, vilket 
resulterade i en socialt ömsesidig beroendeställning för båda makarna. För 
familjen såväl som för deras familjeföretagande innebar det att de var tvungna 
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att hitta ett förhållningssätt i vardagen (Gillis-Donovan  & Moynihan-Bradt, 
1990).  
 De gängse könsrollernas beskrivning har fått vara rådande inom 
familjeföretagsforskningen för såväl kvinnor som män i kombination med 
(o)synlighet. I successionsprocessen har kvinnors osynlighet framställts som 
att de blivit förbisedda som tänkta arvtagare till familjens gemensamma 
företag (Haberman & Danes, 2007), att jobbmöjligheter och osynlighet 
påverkats av antalet kvinnor/män i familjeföretaget (Curimbaba, 2002), att 
söner i första hand varit det självklara alternativet (Sentuti, 2009) och att såväl 
diskriminering som stereotypt agerande fått ligga till grund för kvinnors 
exkludering (Wang, 2010).  
 Paradoxalt har familjeföretagande mödrar visat en större ovilja är fäder att 
överlämna styrning och kontroll i familjeföretag. Efterträdande döttrar har på 
detta sätt fått leva i moderskuggan, vilken beskrivs som en ständig jämförelse 
från anställda och samarbetspartners, med mammans sätt att utföra arbetet 
(Vera & Dean, 2005). Osynligheten för kvinnor har inte bara beskrivits som 
tydlig inom familjeföretagets väggar, utan en stark påverkan har också skett 
utifrån. I företagarfamiljens vardag och i de relationer som sker med kunder, 
leverantörer och andra samarbetspartners, uttrycks att det ofta skapas en roll 
för den som blir osynliggjord. I detta förlopp menas att det sker ett 
ignorerande av individens professionella kapacitet som leder fram till en 
känsla av osynlighet (Cole, 1997).  
 Över tid har inställningen till kvinnors företagande i samhället förändrats 
och de sociala krafter och normer som styr ser annorlunda ut (Bersbo, 2012). 
Att anta ledande roller och att gå från osynlighet till synlighet, medför inte per 
automatik något positivt. Att vara synlig och i ledande sammanhang samtidigt 
vara i minoritet, beskrivs som att det väcker en större uppmärksamhet, vilket 
får de egna medvetna, såväl som omedvetna förväntningarna att framstå som 
något negativt (Klein, et al., 1998). 

Rekommendation för hantering av (o)synlighet i familjeföretag 
För att kunna hantera familjens situation vid de tillfällen då (o)synlighet 
upplevs, har ett antal forskare fokuserat på att ge olika råd för hur familjen 
eller kvinnan själv, skulle kunna agera för att underlätta eller förändra 
skeendet. Salganicoff (1990) menar  att kvinnors osynlighet är en konsekvens 
av två faktorer; den första är diskriminering och stereotypt agerande som ett 
resultat av samhällets fördomar, vilket uttrycks och reproduceras i 
familjeföretaget. Den andra faktorn är kvinnors egna begränsande attityder till 
sin potential och sina roller, vilket beskrivs som ett resultat av 
familjeföretagets socialisering. Författaren menar att kvinnan som 
familjeföretagets resurs är för värdefull att bortses ifrån, och att döttrar bör få 
samma tidiga socialisering in i familjeföretaget som söner. Här ges 
rekommendationen direkt till döttrar att de borde arbeta utanför 
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familjeföretaget före ett eventuellt övertagande av bolaget, för att öka sitt 
självförtroende och att skapa medvetenhet om sitt värde.  
 Detta framkommer även i Vera och Deans (2005) undersökning, med 
tillägget att döttrar anser sig som mindre synliga än sina samarbetande bröder, 
vilket de menar tvingar dem att arbeta hårdare för att visa sin kompetens. 
Dock uttrycker kvinnorna samtidigt att de aldrig tänkt på familjeföretaget som 
en karriärmöjlighet, eller att de ens har velat jobba i sina familjeföretag, vilket 
kan ses som en paradox.   
 För att återkoppla till problematiken med succession har osynlighet 
uppfattats som ett problem för kvinnor, då de skildrat att de anser sig 
förbisedda som tilltänkta arvtagare till familjeföretag. Familjen i 
familjeföretaget vaggas på ett tidigt stadium in i specifika roller i 
verksamheten, och Hollander och Bukowitz (1990) föreslår att hela familjen i 
familjeföretaget behöver engageras i arbetet med att utmana de roller som 
blivit fastställda genom familjekulturen. Det behövs en kreativitet från 
familjen för att mixa det traditionella med det otraditionella och hitta nya 
roller att tilldela familjemedlemmarna, på basis av förmåga och önskan istället 
för kön.  
 Kvinnan själv kan också utmana familjeföretagets olika roller för att 
motverka osynlighet. Genom att belysa sin egen kunnighet och att associeras 
med rollen som familjeföretagets inflytelserika beslutstagare, sker en 
självbefordran som kan leda till en ökad synlighet (Hollander & Bukowitz, 
1990). Familjen kan vara behjälplig i detta arbete, och likt vad Salganicoff 
(1990) säger, introducera socialiseringsprocessen i tidigt skede för alla 
(Dumas, 1989; Haberman & Danes, 2007). 
 Gillis-Donovan och Moyihan-Bradt (1990) har visat att kvinnans påverkan 
ofta är den tredje osynliga parten som är delaktig i beslut och även innehar 
makt, men som utåt väldigt sällan ses. Denna osynliga funktion menar 
författarna behöver synliggöras för att kunna påvisa dess positiva såväl som 
negativa effekter.  
 Kvinnors makteffekt och insatser i familjeföretag är något som Hamilton 
(2006) också beskriver. Hon redogör för att det är svårt att bortse ifrån den 
makt och påverkan kvinnor de facto har i sina familjeföretag, men 
litteraturens fokusering på ägare/ledare, vilka oftast representeras av män, har 
genererat en osynlighet av kvinnors prestationer. Här syftar Hamilton på att 
den manliga representationen av familjeföretag reproduceras av forskningen 
men också av familjerna själva, vilka i sin kommunikation med omgivningen 
oftast framhäver ledaren. För familjeföretagaren är dock genusrelationerna 
mer komplexa, vilket Hamilton säger inte enbart kan förklaras ur ett 
patriarkaliskt perspektiv (vilket hon själv ändå gör), utan snarare behöver ses 
som det historiska, kulturella och sociala fenomen som familjeföretagande är. 
Hon innefattar i detta att både kvinnor och män behöver inkluderas, samt de 
maktrelationer som ständigt pendlar fram och tillbaka dem emellan.   
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 Upplevelsen av osynlighet kan i många fall vara negativt förknippad, och 
det beskrivs att kvinnliga familjemedlemmar i familjeföretag för en kamp mot 
osynlighet. I företaget och i familjen kan det förekomma tillfällen när denna 
osynlighet kan förändras till synlighet av individen själv eller tillsammans 
med familjen. Den ökade synligheten kan också få andra konsekvenser, 
speciellt när det gäller ledande befattningar. Kram och McCollom-Hampton 
(2003) visar att synligheten frammanar sårbarhet för kritik och 
rekommenderar att kvinnors respons på kritik bör nyanseras. De män som ger 
kritik behöver lära sig att uppleva sårbarhet och bli mer uppmärksamma på 
människors reaktioner istället för att projicera sårbarheten på andra.  

Familjens bemötande av (o)synlighet i familjeföretag 
Ett sätt att öka förståelsen för (o)synlighet är att beskriva hur familjer 
handgripligen gjort för att bemöta/hantera (o)synlighet. Som tidigare 
beskrivits har ett sätt varit att använda sig av osynlighet för att hantera 
familjesituationen, exempelvis genom att utesluta inkomst och/eller titlar, som 
härleds till kvinnans arbete. Anledningen till detta agerande har varit av 
hänsyn till samhällets normer och ett sätt för familjen att behålla ansiktet utåt 
och bli socialt accepterad (Gillis-Donovan & Moynihan-Bradt, 1990). 
 (O)synlighet har kommunicerats inom familjeföretagsforskningen som ett 
sätt för kvinnor att beskriva och begripliggöra sin situation i verksamheten, en 
sådan situation är i relationen till exempelvis samarbetspartners. Cole (1997) 
menar att vid de tillfällen kvinnor upplever sin professionella kapacitet som 
ignorerad, det vill säga de blir osynliggjorda, så agerar ofta männen i 
familjeföretaget med att forcera fram en relation mellan den upplevt osynliga 
individen och de som osynliggör.  
 Osynliggörandet har över tid skapat en del motstånd vilket har resulterat i 
att kvinnor har försökt att göra sig synliga på ett eller annat sätt. För kvinnors 
del i familjeföretaget har det ibland inneburit ett framhävande av sin 
femininitet istället för att sätta fokus på sitt professionella kunnande, och med 
det har även kvinnor ansetts som delaktiga i bevarandet av de så kritiserade 
traditionella könsrollerna (Curimbaba, 2002).  
 Ytterligare ett sätt att hantera osynlighet i kombination med 
familjesituationen är att på ett strategiskt sätt använda den för egen vinnings 
skull. Barrett & Moores (2009a) pekar på att kvinnor i familjeföretag använder 
sig av osynlighet, och med det riktar de fokus på någon annan i organisationen 
för att själva kunna jobba effektivt. De drar fördel av osynligheten genom att 
avleda uppmärksamheten och genomföra förändringar i verksamheten utan att 
riskera att själva bli synade i sömmarna. För kvinnorna innebär detta att en 
karriärmöjlighet försvåras, då de med denna taktik tvingas genomföra sina 
handlingar genom någon annan.  
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Sammanfattning 
I litteraturgenomgången framkommer tydligt hur (o)synlighet endast beskrivs 
utifrån kvinnans perspektiv i familjeföretag och utelämnar därmed ett stort 
tomrum vad gäller mäns upplevelser av fenomenen. En annan intressant vinkel 
som illustreras är de strukturer (exempelvis juridiska, sociala och genus) som 
hjälper till att bygga, kontra bevara (o)synlighet i familjeföretagskontexten. 
 Vad genomgången saknar som avhandlingen avser att bidra till, är en 
empirisk undersökning av hela familjers påverkan av fenomenen och hur 
fenomenen inverkar på känslor och handlingar familjemedlemmar emellan i 
familjeföretag.  

Varför (o)synlighet? 
I tidigare forskning används begreppen (o)synlighet för olika definitioner av 
fenomen och en enhetlighet är svår att finna. Användningen av begreppen i 
vardagslag och andra närliggande begrepp diskuteras i kommande stycke, som 
en motivering till valet av (o)synlighet som begrepp för avhandlingen.  

(O)synlighet i det vardagliga samtalet 
I dagligt tal används osynlighet och synlighet vanligtvis om vision, alltså att 
synas eller inte synas (Amster, 2008; Feldman, 2008). Vad som är mindre 
vanligt är diskussionen om att fenomenen har en känslomässig dimension 
(Brighenti, 2007; Scotland-Stewart, 2007; Cole, 1997). Fenomenens koppling 
till kvinnor har i stort sett ansetts som självklar (Karlsson-Stider, 2000; Ås, 
199n; Pettersson, 2002; Lyman, 1985; Jimenez, 2009), vilket dagligdags gör 
sambandet av fenomenen till män näst intill obefintlig.  

Begreppen i användning 
Varför är då dessa begrepp viktiga? De beskriver komplexa och svårgripbara 
fenomen som antingen uppfattas som något självklart eller icke-existerande, 
men det finns en underliggande dimension som framkallar en känsla av något 
odefinierat som ger en komplicerad social påverkan på omgivningen (Barlebo-
Wenneberg, 2000). Brighenti (2007) menar att fenomenen har så stor 
betydelse, att de borde tillägnas en egen kategori inom sociologin. Med det 
som utgångspunkt fokuseras avhandlingen på just dessa begrepp.  

Andra närliggande begrepp 
Diskussionen ovan har klargjort avhandlingens ståndpunkt till de valda 
begreppen, men det kan ändå vara på sin plats att diskutera några närliggande 
begreppspar som lika gärna skulle kunna användas. Ett sådant begreppspar är 
exkludering/inkludering. Brundin och Wigren (2012) förklarar dem genom 
Beckers stämplingsteori och definierar exkludering som:  
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[...] det skeende då sociala grupper skapar avvikelse genom att 
upprätta de regler, som när de överträds skapar själva avvikelsen  
(2012, s. 136).  

 
 Författarna menar att regelverket omfattar de som blir exkluderade, 
emedan resterande är inkluderade. Om detta begreppspar ställs i relation till 
(o)synlighet kan exkludering och inkludering ses som resultatet av utsättandet 
för (o)synlighet. Ett exempel på detta visar Brighenti (2007) med att 
(o)synlighet har olika trösklar (nivåer), där den lägsta nivån (osynlighet) leder 
fram till en social exkludering och den högsta nivån (supersynlighet), tenderar 
att paralysera den berörda. Begreppen motsvarar därför inte varandra, utan 
istället blir (o)synlighet fenomen som används för att frammana en 
exkludering.  
Ett annat begrepp som Hall och Melin (2012) diskuterar är avundsjuka. Här 
menar författarna att avundsjuka är något som uppkommer framförallt i 
genuina relationer, som exempelvis i familjen mellan föräldrar/barn men 
också mellan syskon. De menar att avundsjuka innebär: 
 

 [...] att man vill ha något som man inte redan har 
 (Hall & Melin, 2012, s. 162).  

 
 Avundsjukan kan leda till att den utsatta personen ifråga kan bli framställd 
på ett ofördelaktig sätt med förringande av färdigheter och även en förvägran 
till umgänge. Ska avundsjuka relateras till (o)synlighet så kan det sägas att 
avundsjuka föregås av/föregår (o)synlighet. Avundsjuka kan bidra till att ett 
syskon osynliggör, eller supersynliggör ett annat syskon, men det innebär inte 
att avundsjuka per se är samma sak som (o)synlighet. Det innebär att 
(o)synlighet kan ses som ett sätt att uttrycka avundsjuka. Med dessa två 
exempel visas distinktionen mellan olika begreppspar och (o)synlighet, vilket 
tydliggör val av ord för avhandlingen. 

Sociala fenomen och språkliga förändringar 
I den här typen av forskning kan frågan ställas om i vilken mån orden skapar 
sociala fenomen eller om sociala fenomen leder till språkliga förändringar? 
När det gäller (o)synlighet i familjeföretag är forskningen fokuserad på den 
kvinnliga delen av populationen (Barrett & Moores, 2009a; Gillis-Donovan & 
Moynihan-Bradt, 1990; Jimenez, 2009), huruvida det kan ha betydelse för 
kvinnor och mäns påverkan av hur de ser på, och talar om sig själva, är en 
intressant fråga. Om forskningen ska betraktas ur ett kritiskt perspektiv 
(Freire, 1970;1974) skulle det kunna ifrågasättas om den producerade 
kunskapen skapar en förutfattad mening grundad på det forskningsfokus 
forskaren antar, eller till och med reproducerar en redan förgivet tagen 
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ståndpunkt (Alvesson & Kärreman, 2012)? Den påverkan en sådan vinkel kan 
ha på den språkliga användningen, kontra det studerade som ett socialt 
fenomen, är svår att förutsäga, detsamma gäller också för exempelvis i vilken 
grad kvinnorna i forskningen själva uttryckt sig som (o)synliga (Hamilton, 
2006). Användandet av (o)synlighet i denna avhandling kan ses som utökade 
valmöjligheter (Berger & Luckman, 1991/1966) för familjemedlemmarna. Ett 
störande av den vanebildning som skett i familjeföretagets institutionalisering 
öppnar upp för en avreglering av den sociala kontroll den påverkas av. Som 
Czarniawskas (2005) liknelse med graffitti som störande moment och protest, 
kan ny användning av ord måla upp en alternativ värld.  

Sammanfattning 
Begrepp som osynlighet och synlighet används sällan i det vardagliga språket, 
vilket kan försvåra kommunikation om, och förståelse för, fenomenens 
påverkan. Andra begrepp som exempelvis exkludering och inkludering eller 
avundsjuka, kan relateras till (o)synlighet, de ersätter inte dess innebörd, 
istället antingen bidrar de till, eller är resultatet av, (o)synlighet. Hur språket 
används förändrar vår förståelse för fenomen, likaså förändrar fenomen vår 
förståelse för språket. Genom ett utökande av vokabulären och användning av 
(o)synlighet, öppnas alternativa sätt att se på världen.  

Avhandlingens frågeställning och syfte 
(O)synlighet är fenomen som påverkar individens känslor (Scotland-Stewart, 
2007) såväl som handlingar (Brighenti, 2007). Familjens historia bringar 
individens (o)synlighet in i familjeföretaget, där tidigare relationer och 
värderingar bildar den grund familjeföretaget står på (Nordqvist et al. 2014). 
(O)synlighet som fenomen är i vardagslag tämligen okänt, likaså vad 
begreppen syftar till. Med det kan sägas att medvetenheten om dess betydelse 
och den effekt de har på samtliga familjemedlemmars känslor och handlingar 
är begränsad.  
 
Ovanstående diskussion leder fram till 3 frågeställningar som avhandlingen 
syftar till att besvara: 

 
1. Hur görs (o)synlighet i familjeföretag?  
2. Hur kan (o)synlighet förstås i familjens situation i familjeföretag? 
3. Hur påverkar medvetandegörandeprocessen familjemedlemmar i 

familjeföretag?  
 

Med denna frågeställning framkommer att: syftet med avhandlingen är att 
identifiera och förstå (o)synlighet i familjeföretag. 
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För att besvara frågeställningarna och därmed också uppfylla syftet, 
används Johan Asplunds (1987a;b) teoretiska ramverk om responsivitet för att 
besvara fråga (1). Med fråga (2) sökes en förståelse av (o)synlighet i familjens 
situation i familjeföretag, vilken kan ses som historia, kontext, strukturer och 
roller. Här har inspiration tagits av Erving Goffmans (2014/1959) teori för 
förståelse om roller, för de övriga ses tidigare familjeföretagsforskning som 
teoretisk källa. Fråga (3) besvaras med inspiration av Paulo Freires 
(1970;1974) metodologiska medvetandegörande-process. 

Studiens och bokens disposition 
Studiens disposition 
Tre familjeföretagande familjer fördelat på elva personer har utifrån en 
interaktiv studie medvetandegjort sig om (o)synlighet och i dialog utmanat sin 
medvetenhet och verklighet. Under fyra år, vid totalt tre tillfällen per individ, 
har empirin samlats in, utifrån vardera familjemedlems livsberättelse. 
Avhandlingen anammar den kritiska traditionen och visar ett avsteg från det 
för givet tagna om (o)synlighet i relation till familjeföretagande.  

Bokens disposition 
Kapitel ett består av en bakgrund till avhandlingens ämne, vad familjens 
situation består av, (o)synlighetens framväxt i familjeföretagskontexten och en 
motivering till det valda ämnet (o)synlighet. Kapitlet avslutas med 
avhandlingens frågeställning och syfte. Kapitel två handlar om den valda 
metodologin och metodiskt tillvägagångssätt. Kapitel tre behandlar 
avhandlingens valda teoretiska områden. Kapitel fyra visar hur avhandlingens 
analysmodeller konstruerats. Kapitel fem presenterar de deltagande 
företagarfamiljerna Lime, Orange och Kobolt. Kapitel sex är analyskapitlet för 
avhandlingen. Kapitel sju är det avslutande kapitlet som tar upp avhandlingens 
diskussion och bidrag. 
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KAPITEL 2. PLATTFORMAR FÖR 
MEDVETANDEGÖRANDE 

I kommande kapitel presenteras avhandlingens metod. I kapitlet återfinns den 
tagna ontologiska och epistemologiska ståndpunkten och den valda 
metodologin följt av det metodologiska tillvägagångssättet. Kapitlet avrundas 
med en metoddiskussion. 

Aspektseende 
I denna avhandling ses (o)synlighet som fenomen, som i vardagslag ofta 
förbises. Asplund (1970) poängterar att ett stort misstag som sker i 
undersökningar är att sociala fenomen i stort behandlas som data, att det finns 
en slags aspektblindhet för dem som också gör att de många gånger avhandlas 
utan betydelse. Att inte notera (o)synlighet är på så sätt att bagatellisera dem 
och dess betydelse, vilket innefattar att inte se att det finns något problem, 
eller att de i så fall skulle ha någon innebörd. Vilket kan liknas vid det Knorr-
Cetina (1993) och Latour (1988) säger, att den värld vi lever i förändras när 
vår kunskap om den skiftar och att antagandet om att något existerar kan 
etableras på andra grunder än det faktiska varandet, exempelvis genom 
fastställandet av betydelser.5 
 Ett ifrågasättande av en betydelseangivelse skiljer sig från den förklarande 
traditionens sanning eller inte, bevisat eller inte, och kan anses som 
problematisk då det inte finns kriterier för hur en bra betydelseangivelse bör ta 
sig ut. Asplund (1970, s. 126)  menar att en början är att ställa sig frågan:  
 

  Varför i helvete det då?  
 
 Och med det som utgångspunkt diskutera, argumentera och även söka 
plocka fram alternativa synsätt som skulle kunna vara bättre. Det som blivit 
begripliggjort kan inte göras ogjort och förståelsen får en ny dimension tills en 
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annan aspekt kan ta dess plats, vilket kan relateras till Freires (1970) 
namngivning av företeelser.   
 I avhandlingen  benämns (o)synlighet som fenomen. Toulmin (i Asplund, 
1970, s. 111) säger att:  
   

 Ett fenomen är en händelse eller företeelse som måste förklaras, 
någonting som är djupt problematiskt på ett eller annat sätt.  

 
Att ett fenomen är förklarat betyder inte att det är intelligibelt, det vill säga 
fattbart för vårt förnuft, däremot kan fenomenet begripliggöras via en 
betydelseangivelse. Husserl (1989) menar att fenomen är något som får oss att 
börja reflektera, något som är oförklarligt eller självklart, han menar tvärtemot 
Toulmin och Goodfield (1961) att fenomen inte kan beskådas med våra 
sinnen, utan istället är utmaningen att hitta fram till karaktären av fenomenets 
väsen, att förflytta sin tanke från en förutfattad mening om fenomenet till vad 
som är fenomenets själva ursprung (Bjurwill, 1995). De fenomen som 
benämns som (o)synlighet i denna avhandling, har antingen uppfattats som 
självklara eller icke existerande, något som därför behöver begripliggöras. 
Intentionen med avhandlingen är inte att hitta fenomenens innersta väsen, dess 
essens enligt den Husserlianska traditionen, utan istället skapa förståelse för 
familjens situation genom att se fenomenen som aspekter (Hanson, 1958) av 
familjeföretagandet.  
 (O)synlighet är inte fenomen som kan beskådas likt himlakropparnas 
rörelser i rymden, utan kan istället relateras till vad Canetti (1973, i Brighenti, 
2004) säger om makt, att det som snarare kan ses är effekterna av dess 
varande, här i form av individens handlingar och uttryckta känslor. Det 
handlar om förmågan och kreativiteten att uppfatta att ett fenomen har en 
betydelse, att de kan ses som någonting, och med de akademiska lagarna 
vändas och vridas på för att betraktas som en aspekt av verkligheten som inte 
setts förut (Alvesson & Deetz, 2000; Asplund, 1970). Barlebo-Wenneberg 
(2000, s. 62) menar att det naturliga med fenomenen måste bortses ifrån:  
 

 Den grundläggande principen är att inte acceptera sociala
 företeelsers 'naturlighet', att de alltid varit sådana, att de inte  kan 
vara annorlunda och att de inte skulle vara av människan  skapade 
storheter.  

Familjeföretaget som institution 
Intentionen med avhandlingen är att identifiera och förstå fenomenen 
(o)synlighet utifrån familjemedlemmarnas beskrivningar och i den miljö de 
normalt befinner sig. Det vardagsnära ska få komma fram och tanken är att ge 
familjemedlemmarna så stor plats som möjligt, samtidigt som det holistiska 
ska få framträda genom att familjen representeras. Avhandlingen bortser från 
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familjeföretaget som ett objekt som sådant, och fokuserar istället på 
individernas interaktion i den familjeföretagande kontexten (Kostera, 2007). 
Som tillhörande den tolkande traditionen ses familjeföretaget som socialt 
konstruerat av aktörerna, där regelverk, socialisering och historia har kommit 
att bli sedimenterat genom den institution som familjeföretaget representerar. 
En sedimentering som genom traditioner frammanar en institution som en 
slags objektiv verklighet som överförs mellan generationer och styr över 
individen (Berger & Luckman, 1991/1966). Det socialkonstruktivistiska 
synsättet i denna avhandling får stå för att den sociala verkligheten egentligen 
inte är, istället skapas och omskapas den i dagliga intersubjektiva relationer 
människor emellan. Det förklarar Kostera som: 
  

[...] a shared view of reality, harmonized with other versions of the 
world. It is a condition that comes closest to an 'objective' 
perception of the world that may be reached by us - people equipped 
with a limited set of senses (2007, s. 22). 

 
Familjeföretaget som organisation är sammanvävd av såväl det symboliska, 
praktiska som politiska i dess praktik, vilket är forskarens uppgift att försöka 
följa, det vill säga hur dessa processer är möjliga och hänger samman 
(Czarniawska, 2005). Barlebo-Wenneberg (2000) skriver att institutioner (som 
exempelvis familjeföretag) kan ha två möjligheter till framväxt: den ena är 
som konstruktion och i det innefattas ett framskridande som resultatet av 
medvetna handlingar, emedan den andra är en utveckling som ett resultat av 
evolution. Exakt vad som menas med evolution förklaras inte, förutom att 
individerna då inte skulle vara medvetna om vad de ingår i, eller för den delen 
gör.  
 Berger och Luckmann (1991/1966) beskriver egentligen samma scenario 
men utgår istället från ett konstruktivistiskt synsätt där konstruktionen över tid 
internaliseras och socialiseras in som roller och vanor från generation till 
generation. De menar att genom utvecklingen över tid, framstår institutionerna 
som en slags objektiv verklighet. Skillnaden mellan dessa båda beskrivningar 
är Barlebo-Wennebergs önskan om dubbla förklaringar, det vill säga för att 
grunda det konstruktivistiska synsättet behöver han också använda naturen 
som en förklaringsmodell. Denna naturliga del ser ut att vara nödvändig för att 
kunna betrakta mentala processer som något annat än konstruktioner 
(Alvesson & Sköldberg, 2009). Alvesson och Kärreman (2012) intar ett mer 
flexibelt synsätt och menar att: 
   

 [...] det är bättre att arbeta med flexibla och varierande 
 konstruktioner än att försöka bygga en solid och fastlåst grund, och 
det är mer insiktsfullt att se språket som något som alltid kan återge 
en  version eller gestaltning av verkligheten ur ett specifikt 



 28 

perspektiv än att se det som ett passivt medium som speglar 
verkligheten 'där ute'. (2012, s. 52) 

 
Avhandlingen går i linje med Alvesson och Kärremans idé, då de menar att 
fenomen som studeras alltid konstrueras av forskaren via språket som bärare 
av förståelse för, och produktion av, den sociala världen. För att finna 
alternativa realiteter behöver nya vokabulärer som (o)synlighet, 
främmandegöra och skapa andra synsätt av verkligheten.  
 I motsats till Barlebo-Wennebergs (2000) dubbla förklaring till social 
konstruktivism, anammas en syn som Searle (1997) beskriver som en 
åtskillnad mellan fysiska fakta och det av människan institutionaliserat, så 
kallade institutionella fakta, vilka är möjliga att identifiera genom dess krav på 
språklig förutsättning. Språkoberoende fakta kräver inte språkliga 
beståndsdelar för sitt varande, emedan språket är en förutsättning för 
språkberoende fakta. Språket kan därmed ses som en symbolisk mekanism för 
att markera institutionella fakta. Searle (1997, s. 89) påpekar:  
  

 Symboler skapar inte katter och hundar och aftonstjärnor; de 
 skapar bara möjligheten att referera till katter, hundar och 
 aftonstjärnor på ett offentligt tillgängligt sätt. Men symbolisering 
 skapar själva de ontologiska kategorierna pengar, egendom, poäng  i 
idrottsgrenar, politiska ämbeten likaväl som kategorierna ord och 
 talakter.  

 
I avhandlingen ses det socialkonstruktivistiska synsättet som en möjlighet att 
identifiera (o)synlighet i den objektiva verklighet som familjeföretaget över tid 
har kommit att framställas som - för vissa känd, för andra okänd. Med det ska 
sägas att valet av synsätt inte förnekar andra synsätt. Att studera 
familjemedlemmar ger en möjlighet att få kunskap om vad en institution 
betyder för dem, och att förstå de strukturer som formar deras vardag (Lewis, 
1959).  

Sammanfattning 
(O)synlighet är fenomen som i avhandlingen betraktas som aspekter av 
familjeföretagande som också kan skapa förståelse för familjemedlemmars 
situation i familjeföretag. Att lyfta fram och problematisera dem, är ett sätt att 
visa dess innebörd. Den objektiva verklighet familjeföretaget kan framstå som, 
är socialt konstruerad över tid av de aktörer som satt upp regelverk och 
socialiserat kommande generationer - en historiebildning där familjeföretaget 
som institution är det centrala.  



 29 

Interaktiv kritisk forskning  
Interaktiv kritisk forskning är den valda metodansatsen för avhandlingen. I 
följande stycke positioneras och förklaras kort dess bakgrund.  

Aktionsforskning – Interaktiv forskning 
Aktionsforskning (AF) har som grund att vara en gemensam plattform för 
utveckling av såväl forskaren som praktikern. Målet är att förbättra 
praktikernas situation genom att analysera och verka för en demokratisk, 
social förändring i syfte att utveckla verksamheten. Tanken är att praktikerna 
som grupp ska ges möjlighet att få större kontroll över sin gemensamma 
situation (Greenwood & Levin, 2007; Berglund & Danilda, 2008; Johannisson 
et al., 2008; Johansson & Lindhult, 2008; Rönnerman, 2004). För att 
kunskapsökning ska äga rum är det viktigaste att forskaren metodologiskt 
tillför tillfällen där reflektion och erfarenhetstillväxt kan ske (Docherty et al., 
2008).6  
 Med Lewin som inspirationskälla och hans kreativa forskargärning, kom så 
småningom det som kallas för interaktiv forskning att växa fram (Docherty et 
al., 2008; Johannisson et al., 2008). Skillnaden mellan aktionsforskning och 
interaktiv forskning kan sägas vara, att det inte ställs samma krav på den 
interaktiva forskaren att i praktiken testa att förändra de processer som 
studeras (Docherty et al., 2008), istället framhålls värdet av analysarbetets 
gemensamma kunskapsbildning mellan forskare och deltagare, samt med det 
en djupare förståelse för båda parter (Svensson, 2008). 

Pragmatisk - Kritisk forskning 
Den pragmatiskt fokuserade forskningen, flitigt använd i Skandinavien, 
centreras framförallt runt den praktiska kunskapen vilken genom dialog och 
praktisk träning resulterar i en möjlighet att kategorisera, uppleva och 
reflektera (Johansson & Lindhult, 2008).  
 Som ett komplement till den klassiska aktionsforskningen utvecklades 
också en annan tradition - den kritiska. Den har utgått från att ifrågasätta de 
rådande diskurser som genom normalisering skapar en systematiskt förvrängd 
kommunikation. Med det bildas också ett medvetande som förhindrar 
människor att agera och leva på det sätt som annars vore möjligt. Det kritiska 
tar avstamp i språkets användning och ser till att demontera den dominerande 
vokabulären till förmån för ett motstånd mot de makter som definierat och 
formulerat språket (Alvesson & Deetz, 2000). Den kritiska inriktningen har 
sin grund i Frankfurtskolan med teoretiker som Adorno, Horkheimer, Marcuse 
och Habermas i spetsen och har inriktats mot den moderna diskursen 
(Alvesson & Deetz, 2000; Alvesson & Sköldberg, 2008).  
 Den kritiska traditionen har också kommit att präglas av pedagogiken, och 
en av föregångarna kan sägas vara Paulo Freire, som under 1960-talet införde 
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sitt synsätt med kritisk reflektion (conscientização)7 före handling (förändring) 
(Freire, 1970; 1974).  Han menar att genom reflektion över det egna språket 
och en utveckling av det, kan individen ges möjligheter att kritiskt granska och 
ifrågasätta sin tillvaro. Genom språkets skapande, kan ord ge mening åt 
händelser (Rönnerman, 2004) och individen kan medvetandegöra sig om de 
strukturer som kan ifrågasättas för förändring (Freire, 1974). Grunden för 
Freires utbildningssatsning är det demokratiska förhållningssättet till 
individen, där alla betraktas som lika och där utbildning är en viktig punkt för 
att kunna ta del av den politiska processen (Freire, 1970). För att detta ska 
konstrueras menar han att en frigörande utbildning istället för en förtryckande, 
kräver etiska ställningstaganden som också verkar för att vara 
gränsöverskridande mellan individers kulturskillnader. Det pedagogiska 
verktyg som kännetecknar Freires dialog omfattar inte bara det pedagogiska i 
sig, utan är även en metod som dekonstruerar konstruktionen av såväl 
pedagogiska som politiska processer (Torres & Morrow, 2010). Freire menar 
att lärandet sker i den dialogiska processen där: 
 

 [...] studenten är lärare och läraren är student [...].  
(Torres & Morrow, 2010, s. 137)  

 
 Medvetenheten skapas i individen genom en kollektiv diskussion och det 
gemensamma kritiska ifrågasättandet, där också språket skapas (Freire, 1970). 

Interaktiv kritisk forskning 
För denna avhandling är interaktiv kritisk forskning den valda metodansatsen, 
vilket kan ses som en blandning av interaktiv och kritisk forskning. De främsta 
anledningarna till valet är att överskrida begränsningarna i vardagsförståelsen 
för (o)synlighet i familjeföretagskontexten och ifrågasätta det förgivet tagna 
(Svensson, 2008) om fenomenen och familjeföretag. Avhandlingen följer även 
den abduktiva forskningsansatsen, där samspelet mellan teori och empiri 
ifrågasätter konventionellt tänkande. Det innebär konkret att en teoretisk 
bakgrundsläsning om (o)synlighet i familjeföretag introducerat forsknings-
processen. Därefter har den empiriska insamlingen påbörjats. En återgång till 
teori har sedan skett för att identifiera (o)synlighet i berättelserna. 
Identifikationen har gjorts och berättelser skrivits om. Ytterligare empirisk 
insamling har fått ligga till grund för mer sökande av teori. 
Sammanfattningsvis kan sägas att ett pendlande mellan teori och empiri har 
skett genomgående i avhandlingens process. Empirin får i detta fall stor 
betydelse för att ompröva och skapa möjligheter att upplösa de anomalier jag 
fått insikt om (Alvesson & Kärreman, 2012).  
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Sammanfattning  
Att interaktivt kritiskt forska tillsammans med familjemedlemmar i familje-
företag skapar en gemensam kunskapsbildning som ger möjlighet att förstå, 
ifrågasätta och kritiskt granska den familjeföretagande kontexten. 

Interaktiv kritisk forskning som sensitiv konstruktion 
Kommande stycke visar hur det empiriska materialet samlats in, vilket också 
relateras till sensitiv konstruktion för en ökad förståelse för forsknings-
processen. 

Insamling av empiriskt material 
I avhandlingen samlas det empiriska materialet från elva familjemedlemmar i 
tre familjer i följande steg:  

 
• Varje familjemedlem berättar sin livsberättelse. 
• Livsberättelsen sammanfattas, en ny berättelse skrivs med 

analyserad (o)synlighet - båda versionerna skickas till 
respektive familjemedlem. 

• I dialog (1) diskuteras båda berättelserna. 
• I dialog (2) diskuteras vad som hände efter mötet med 

(o)synlighetsberättelsen. 
• Familjemedlemmarnas roller analyseras utifrån den 

sammanfattade livsberättelsen. 
• Avslutningsvis följer en analys av metodprocessen. 

 
Avhandlingens process har här valts att delas in efter den sensitiva 
konstruktionens tre element för att förtydliga kunskapsproduktionens tillkomst 
(Alvesson & Kärreman, 2012). 
 

• Insikt  
• Kritik  
• Transformativ omvärdering 

 
 I insikten undersöks hur de förgivet tagna strukturerna om kunskap formas, 
vilket kan jämställas med utkomsten av en lyckad tolkning där det skenbart 
enkla blir öppet och komplext, det vill säga, (o)synlighet framkommer på ett 
nytt sätt som tidigare tagits för givet. Det kan sägas vara det kunnande 
forskaren besitter för att möjliggöra finnandet av innebörden i det praktiska 
och det diskursiva sammanhanget, vilket skett i forskarprocessen före mötet 
med familjerna. För familjemedlemmen ges i insikten ytterligare förståelse för 
den egna tidigare vetskapen, detta sker dels genom livsberättelsen, men 
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framförallt i dialog (1) då (o)synlighetstolkningen diskuteras. Insikten tillåter 
både familjemedlemmen och forskaren att bli utmanad, överraskad och 
förbryllad.  
 De dominanta ideologier som ger sitt avtryck behöver kritiseras för 
förståelse av skapandet av kunskap och strukturer. Detta sker i dialog (1) där 
forskarens förförståelse, fantasi och känsla för vad som är viktigt tas fram, 
men där också bådas subjektivitet kan justeras. Familjeföretaget som 
konstruktion ger en historieskrivning som kan vara vilseledande. Kritiken ska 
syfta till att visa fram hur maktstrukturer reproduceras och privilegierar vissa 
grupper, vilket skapar dominerande diskurser och marginaliserar andra.  
 Den transformativa omvärderingen utgår från en ny kritisk kunskap som 
rent praktiskt är användbar för förändring och förståelse. Det nya synsättet, 
som diskuteras i dialog (2) kan användas av familjemedlemmarna för att 
utveckla idéer om hur varje individs funktion ser ut, men framförallt att kunna 
förstå kommunikationsvägar: vem utövar kontroll eller undergräver 
delaktighet av kommunikation? Det handlar också om att själv kunna 
kontrollera och urskilja felaktig information.  
 I nedanstående figur visas den interaktiva kritiska forskningsprocessen 
relaterad till sensitiv konstruktion. 
 

 Figur 2.1 Interaktiv kritisk forskning som sensitiv konstruktion 
 Insikt Kritik Transformativ 

omvärdering 
Sensitiv 
konstruktion 

Forskningens roll är 
att utmana, 
överraska och 
förbrylla 

Med forskarens 
förförståelse, 
fantasi och känsla 
inleds dialog med 
familjemedlemmar 
 

Utveckling av nya 
idéer 

Källa: Egen sammanställning baserad på Alvesson & Deetz, 2002; Alvesson & Kärreman 
2012. 

Sammanfattning  
Livsberättelsen ligger till grund för avhandlingens empiriska insamlande. 
Forskarprocessen präglas av insikt, kritik men också transformativ 
omvärdering där syn- och arbetssätt kan förändras och skapa handling ur nya 
idéer. 

Begränsade situationer - oprövade möjligheter 
Härnedan introduceras de begrepp som är centrala för den Freireanska 
dialogen, vilken fått vara inspiration för avhandlingens metodologi. 
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Begränsade situationer 
En historisk epok tar en ny vändning i det ögonblick människor deltar i den 
med sitt skapande och omskapande av kultur. Den karaktäriseras av synsätt, 
intressen och ges uttryck i form av beteenden genom mer eller mindre 
generaliserande attityder. En vanlig attityd till familjeföretagande kvinnor är 
exempelvis att de görs osynliga (Hollander & Bukowitz, 1990), emedan andra 
delar av forskningen visar kvinnors makt (Barrett & Moores, 2009b; 
Hamilton, 2006; Gillis-Donovan & Moynihan-Bradt 1990). 
 Aktuella teman präglar en epok med värderingar, koncept och idéer. 
Tillkomsten av temana styrs av i vilken mån individerna tillåts att framföra 
sina idéer (Freire, 1974). Människans agerande i dessa teman och förståelsen 
för att de finns, är avgörande för individens varande som objekt eller subjekt, 
vilket också utgör skillnaden i att vara anpassad eller integrerad i samhället.  
 I epoken skapas ständigt nya teman och deras motsatser och bildar det 
Freire (1970) kallar för ett tematiskt universum. I denna relation uppkommer 
en strävan att antingen behålla de befintliga strukturerna eller att omskapa 
dem. Det motsatta kritiska temat å andra sidan, strävar efter att åskådliggöra 
mytbildning, se verkligheten och med det också frigöra människorna. Temana 
innesluts i och innehåller det Freire (1970) kallar för begränsade situationer. 
Det innebär att individen har en begränsad medvetenhet om vad, och på vilket 
sätt omgivningen påverkar dess varande. De kan också orsaka förvirring om 
hur och vilka de omgivande krafterna är, alltså den egentliga bakomliggande 
källan, vilken kan vara till för- eller nackdel beroende på vem som tjänar på, 
respektive blir utnyttjad av dem. Detta kan exemplifieras av (o)synlighet, som 
i användning kan vara ett sätt att behålla befintliga strukturer (Barrett & 
Moores, 2009b). (O)synlighet gör familjemedlemmar konfunderade och den 
bakomliggande källan är svår att förstå, vilket i sin tur frammanar begränsade 
situationer som de inneslutna varken kan identifiera, begripa eller ta sig ur. 

Oprövad möjlighet 
Situationen begränsar också handlingar, vilket ger en svårighet att kunna se 
och agera. Bortom begränsningen finns en oprövad möjlighet, som kan ses 
som ett hot eller potentiell möjlighet, beroende på vilken medvetenhet, samt 
på vilken sida om den begränsade situationen individen befinner sig.  
 För den familjeföretagande familjemedlemmen kan ett (o)synliggörande 
innebära en inneslutning som begränsar vilka handlingar som får, ska, eller 
bör komma fram (Jimenez, 2009). Den då oprövade möjlighet som finns, kan 
inte testas, vilket kan vara ett stoppande av såväl familjemedlemmens som 
familjeföretagets möjliga utveckling (Cole, 1997). 
 Temana rör sig i koncentriska cirklar från det generella till det specifika. I 
alla de tematiska cirklarna finns begränsade situationer som i vårt samhälle. 
Inom de minsta cirklarna där samhället är uppdelat i subenheter finns 
tematiska skillnader. De oupptäckta icke uppfattade temana visar hur långt 
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människor är indragna i sina begränsade situationer, det vill säga att 
uppfattandet enbart sträcker sig till den förhindrande kraften och inte fram till 
den egentliga källan (Freire, 1970).  

Sammanfattning 
En subenhet i vårt samhälle kan sägas vara familjeföretaget, där familje-
medlemmar avsiktligt eller oavsiktligt använder (o)synlighet. De omedvetna 
familjemedlemmarna blir indragna i begränsade situationer och en förvirring 
uppstår om varifrån, varför och hur detta uppkommer. Genom den kritiska 
analysen kan familjemedlemmen ta ett ställningstagande och förstå temana, 
vilka även kan visa en oprövad möjlighet. En ny uppfattning kan ta plats och 
den medvetandegörande processen blir en introduktion till att börja tänka 
kritiskt på sin familjeföretagande värld, som först kan tas i besittning när 
röjningar av teman sker (Freire, 1970). 

Mot en ny kritisk medvetenhet 
Om (o)synlighet är en del av det tema som för närvarande råder, så kan 
fenomenen vara just det som individen har en förnimmelse av, men där 
medvetenheten kan vara begränsad (Freire, 1970). Den begränsade 
situationen skulle i detta fall kunna innefatta att det finns en förhindrande 
kraft, det vill säga (o)synlighet som fenomen, men där omedvetenheten om 
dem hindrar familjemedlemmen från att uppfatta den egentliga källan. Ställs 
(o)synlighet i relation till temadiskussionen ovan, kan det på subnivån, i detta 
fall familjeföretaget, finnas både de medvetna och omedvetna och även de 
som utnyttjat detta skeende för egen vinning skull (Barett & Moores, 2009a). 
Freire (1974) menar att vi i vårt dagliga liv ser en helhet som är en 
representation av olika beståndsdelar i samverkan som bildar situationen vi 
upplever. Denna situation benämner Freire som den kodade situationen, den är 
konkret men samtidigt ogenomtränglig. Härnäst visas en illustration av 
kodningsprocessen. 
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Figur 2.2 Kodningsprocessen 
 

 
     Flödande vågrörelse 
  
 Abstrakt                      Konkret 

 
                                                           Flödande vågrörelse 
 
Källa: Egen sammanställning baserad på Freire (1974) 
 
Betraktas familjens vardag i denna studie, så kan det tänkas att den kodade 
rent konkreta situationen uppstår i familjeföretaget. I denna kodade situation 
kan det kritiska granskandet ske via den sammanfattade livsberättelsen. Om vi 
förflyttar dessa skeenden till en abstrakt nivå, det vill säga, vi benämner 
skeendena som (o)synlighet, så bidrar detta till att det i processen sker en 
vågrörelse mellan delarna till helheten, från det konkreta (den sammanfattade 
livsberättelsen) till det abstrakta (berättelsen med infogad (o)synlighet) och 
tillbaka igen. Denna process där det kritiska granskandet av det konkreta 
ersätts av det abstrakta kallar Freire avkodning.  

Sammanfattning 
Processen där individen presenteras för den avkodade situationen, leder fram 
till att delarna kan ses interagera i den tidigare kodade situationen (Freire, 
1974). För familjen innebär denna process att de genom abstraktionen med 
(o)synlighet ser sitt tidigare beskrivna liv på ett helt nytt sätt, vilket skapar en 
förändring av det som tidigare ansetts vara konkret och självklart. 

Medvetandegörande, dialog och conscientização 
För familjemedlemmarnas möjlighet till att medvetandegöra sig om 
(o)synlighet har i denna avhandling dialogen valts som plattform. Med 
inspiration av Freire positioneras dialogen, följt av dess utveckling till 
stadierna: pre-dialog, dialog och post-dialog. Stycket mynnar ut i en 
beskrivning av conscientização som ett resultat av den dialogiska processen. 

Dialog med inspiration av Freire 
För att kunna förstå teman, anta en ny uppfattning och kritiskt kunna ta den 
egna familjeföretagande verkligheten i besittning, har jag valt att ta inspiration 
av den Freireanska dialogen8 som den plattform där familjemedlemmarna kan 
medvetandegöra sig om (o)synlighet. Den anammar ett sätt att veta, där ett 
ifrågasättande av kunskapsproduktion och gemensam kunskapsutveckling sker 
mellan mig och familjemedlemmen (Luke, 2012). Till skillnad från 

Delar Helhet 
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exempelvis den Bakhtinska dialogen som istället är ett sätt att vara och att 
positionera sig i ett samtal (Barge & Little, 2002; Helin, 2012).  
  För att förstå dialogens uppkomst har den delats in i tre stadier: pre-
dialog, dialog och post-dialog (Nilson, 2015)9. Pre-dialogen syftar till ett 
förberedande där vissa förutsättningar krävs för att en dialog ska uppstå. 
Dialogen omfattas av parternas gemensamma delande av världen, följt av 
post-dialogen i vilken resultatet av dialogen framkommer. Härnedan följer en 
kort introduktion till de tre stadierna, avslutningsvis beskrivs processens 
förändring av familjemedlemmens medvetenhet och verklighet.  

Pre-dialog 
Det första stadiet präglas av att en plattform för dialog behöver bildas. I denna 
avhandling är en sådan plattform familjemedlemmens livsberättelse (Boyd & 
Markarian, 2011; Black, 2008). Den blir ett dialogiskt utrymme där 
erfarenhetsdelning kan ske för att vidare tolkas och omtolkas (Black, 2008; 
Jabri, 2004). Fördelen med livsberättelsen som form för pre-dialog är att den 
öppnar upp för vad som explicit inte talas om, exempelvis världssyn och 
värderingar. I det pre-dialogiska stadiet sker en inbjudan till dialog och det är 
familjemedlemmens vilja som ligger till grund för om en dialog kommer till 
stånd eller ej (Barge & Little, 2002).  

Dialog 
I dialogen diskuteras familjemedlemmens och forskarens vy av världen. 
Dialogen kan sägas uppstå då de gemensamt blir medvetna om varandra, i ett 
så kallat dialogic moment (Cissna & Anderson, 1998), vilket kan förklaras 
som att de absorberas, men ändå överraskas av, varandras olikheter. I detta 
ögonblick blir kommunikationen ett sätt att utforska och få identiteter 
bekräftade (Boyd & Markarian, 2011) vilket kan förklaras som: 
 

[...] att få sin medvetenhet att vakna genom/i någon annans 
medvetenhet. (Jabri, 2004, s. 569) 

 
Det viktiga i dialogens förfarande är att tillsammans med familjemedlemmen 
komma överens om dialogens handling (Freire, 1970; 1974), som utgår från 
deltagarens livsberättelse. Begrepp inflikas i form av (o)synlighet, och 
berättelsen skrivs om till en ny version. Dialogen kan därmed sägas starta när 
återkopplingen sker, det vill säga, vid det tillfälle då familjemedlemmen får 
läsa 'sin (o)synlighetsberättelse'. Den nya versionen diskuteras sedan i dialog 
(1), vars plattform ger familjemedlemmen möjlighet att på ett insiktsfullt sätt 
skaffa sig kunskap om sina erfarenheter och (o)synlighet (Black, 2008).  

Till skillnad från Bakhtins synsätt på dialog som att all konversation är 
dialogisk (Barge & Little, 2002), anammas här Freires idé om att det inte kan 
förutsättas att det finns ett språk att uttrycka i dialogen, istället kan dialogens 
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funktion ses som ett sätt att bygga upp språket för ett uttryckande (Freire 
1970). Användningen av begreppen (o)synlighet, blir här avhandlingens sätt 
att bygga språket och utveckla innebörden för familjemedlemmarna, vilket ger 
dem möjlighet att utöka vokabulären och lättare kunna tala om fenomenen och 
vad som omgärdar dem. Dialogen ger familjemedlemmen ett utrymme att 
organisera sina erfarenheter och genom (o)synlighetsberättelsen kan de 
uppsatta omgärdande gränserna tänjas på (Barge & Little, 2002). 

Post-dialog 
En dialog kan inte tillkomma utan ord. Ordet består av två av varandra 
beroende dimensioner: reflektion och agerande (Freire, 1970). (O)synlighet 
har likt andra fenomen reflekterats över, problematiserats och namnats, en 
procedur som denna avhandling återigen genomför. Freire (1970; 1974) menar 
att ett sant ord alltid följs av ett agerande, det vill säga, det sanna ordet 
frammanar en ökad medvetenhet och skapar en vilja att förändra och omforma 
den värld som familjemedlemmen lever i. Post-dialog är det stadie där 
förändring kan ske, kommunicerat som fysiskt agerande eller känslomässigt 
uttryck, vilket framkommer i dialog (2).    

Förändrad medvetenhet - förändrad verklighet 
Hur ges familjemedlemmen möjlighet att förändra sin medvetenhet om 
(o)synlighet? Livsberättelsen fokuserar familjemedlemmens så kallade 
verkliga medvetenhet, det vill säga, det levda livet som en del av familje-
företagande. Livsberättelsen bildar här underlag för analys av (o)synlighet, 
som också diskuteras i dialog (1). De motsättningar som kan uppkomma i 
familjemedlemmens möte med sin (o)synlighet, skapar en potentiell 
medvetenhet och individen betraktar på så sätt sin tidigare betraktelse. 
Resultatet kan bli att deltagarna utvecklar sin medvetenhet till att så 
småningom bli kritisk. 
 
Figur 2.3 Medvetenhetens förändring 
 
Verklig medvetenhet           Potentiell medvetenhet            Kritisk medvetenhet  
 
   
 
Källa: Egen sammanställning baserad på Freire, 1970. 
 
Ett andra stadie handlar om förståelsen av de uppkomna motsättningarna. I 
jämförandet med upplevelsen av den ursprungliga verkligheten 
(livsberättelsen) framkommer också en ny verklighet (den nya berättelsen med 
(o)synlighet). I denna kodningsprocess, kan familjemedlemmarna ge uttryck 
för sin medvetenhet, den verkliga medvetenheten. Då de studerar sitt tidigare 
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agerande, framkommer inte bara en uppfattning om själva agerandet, utan 
även en uppfattning om sin tidigare uppfattning. Två verklighetsdimensioner 
uppstår: den ursprungliga kontra den nya, samtidigt som också två 
medvetandedimensioner framkommer: den verkliga kontra den potentiella. 
 Uppfattningar förändras och kunskap skapas i denna process som kan 
utveckla individen mot en kritisk medvetenhet. Läroprocessen kallas 
conscientização och har blivit både hyllad och kritiserad.10  
 
Figur 2.4 Conscientização 
 
Verklig Medvetenhet       Potentiell Medvetenhet   Mot Kritisk Medvetenhet 
 
  
 
Ursprunglig verklighet             Ny verklighet      Motsättning i individen 
 
      
 
Källa: Egen sammanställning baserad på Freire (1970).   

Sammanfattning  
Pre-dialog, dialog och post-dialog, har i ovanstående stycke fått beskriva den 
metodprocess som skapar en plattform för avhandlingens empiriska material. 
Möjligheten till medvetenhets- och verklighetsförändring har också belysts, 
för att avslutningsvis sammanfattas i conscientização, processen som föregår 
uppvaknandet av kritisk medvetenhet. 

Berättelsen som familjens verklighet 
För att kunna använda Freires (1970; 1974) dialog som inspiration, är det i 
pre-dialogisk anda nödvändigt att skapa utrymme där delande av erfarenheter 
kan ske. I avhandlingen är varje familjemedlems livsberättelse den valda 
plattformen. Följande stycke diskuterar livsberättelsen följt av den kunskaps-
produktion valet av insamlingsmetod medför. 

Livsberättelsen 
Avhandlingens empiriska insamling har utgått från att tre familjer, totalt elva 
familjemedlemmar berättar sin livsberättelse om det levda livet i 
familjeföretaget. Anledning till valet av denna metod är att den möjliggör ett 
framkommande av familjemedlemmens mest känsliga och personliga 
tolkningar av familjeföretagandets sammanhang (Johansson, 2005). Då alla 
familjemedlemmars upplevelser skildras, möjliggörs en sam- eller särtolkning 
av materialet (Rappaport, 1993).  
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 Presentationen av livsberättelsen kan ses som den önskade självbild 
familjemedlemmen vill framföra (Ochberg, 1994; Weick, 1995), den nyttjas 
som ett medel för att påvisa tillhörighet till vissa grupper och att legitimera en 
tagen ståndpunkt (Linde, 1993). För varje återberättande av berättelsen 
komprimeras och ersätts originalberättelsen av en kortare, kopierad variant 
som också påverkas av berättarens minne (Pentland, 1999), framförallt utgår 
livsberättelsen från individens situation vilket är det primära i 
medvetandegörandeprocessen (Freire, 1970).   

Kunskapsproduktion genom berättelsen 
I diskussionen om vad kunskap egentligen är, gör jag i denna avhandling en 
distinktion mellan natur och det sociala. Jag diskuterar enbart kunskap om det 
sociala vilken kan delas in i: 
 
1. Den vetenskapliga kunskapens uppkomst och skapandet av en kollektiv 
acceptans beträffande denna kunskap.  
2. Bedömningen av giltigheten i denna kunskap.  
 

         (Barlebo-Wenneberg, 2000, s. 130)  
 
Den första punkten kan påverkas av sociala och subjektiva faktorer på ett 
avgörande sätt, emedan punkt två måste utvärderas utifrån mer rationella 
grunder, det vill säga, forskarsamhällets rutiner och framförallt den kritik 
forskningen ska utsättas för. Inom organisationsforskning är studier och 
insamlandet av berättelser numera en etablerad form för kunskaps-
produktion11. Berättandet manar inte enbart till ett meningsskapande utan 
leder också till reflektion genom att backa upp och legitimera berättarens 
agerande (Czarniawska, 1995; 1997; 1998). För forskningen har berättelser 
stor betydelse:  

 
Att berätta historier står inte i strid med forskningen. Det är dess 
fundament. (Greenwood & Levin, 2007, s. 67) 

 
Livsberättelserna i denna studie visar ett brett spektra av hur organisationen 
fungerar och ger insikter i individernas känsloliv. Berättelsen i stadiet pre-
dialog, är ett verktyg för att belysa görandet ur olika vinklar, dels vad 
berättaren säger om det de gör, men också hur saker för närvarande görs 
(Gabriel, 2000). Det ger även en nyanserad bild av familjemedlemmarnas 
leverne i utrymmet mellan familjen som kulturell institution och individ 
(Lewis, 1959).  
 Livsberättelsens framställning av verkligheten är flytande, selektiv och 
ofullständig (Riessman, 1993), vilket inte visar en sanning per se. 
Sanningshalten är inte heller det mest intressanta (Gabriel, 2000), utan snarare 
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ger livsberättelsen möjlighet att visa händelser och ge en beskrivning av den 
omgivande kontexten (Czarniawska, 2010). En del individer glömmer, 
missuppfattar och ljuger för en anpassning till de rådande maktrelationer och 
diskurser de befinner sig i, familjen som institution och socialt system kan 
tänkas vara en sådan plattform där varje familjemedlems framställning kan 
syfta till att skydda det gemensamma i familjen (Lewis, 1959). Att dessutom 
vara del av en familjeföretagande kontext kan öka denna benägenhet.  
 Varje livsberättelse återger familjemedlemmens version av ett scenario, 
vilket inte nödvändigtvis skulle återges på samma sätt av en annan individ 
(Czarniawska, 2010). Sanningsbegreppet kan därmed lämnas åt sidan och 
istället ersättas av hur trovärdiga berättelserna kan anses vara (Riessman, 
1993). Denna studie innefattar alla familjemedlemmar som har varit/ är/ska 
bli, aktiva i familjeföretaget. Intentionen med det är att ge en så 
mångfacetterad och kumulativ bild av varje individ som möjligt och 
familjeföretaget som helhet. Det skapar en inbyggd kontroll av det berättade 
(Ödman, 1979) och utelämnar delar av den subjektivitet som kan skapas 
genom en enskild biografi (Lewis, 1961).  
 Social forskning bygger på fabricerade fakta (Czarniawska, 2004; Knorr-
Cetina, 1993; Latour, 1988) och livsberättelsen berättas med fokus på 
meningen i berättelsen, det blir en slags poetisk återgivning och fabrikation av 
erfarenhet, snarare är information (Gabriel, 1995). Det finns ett antal sätt att 
legitimera berättelser för kunskapsproduktion, ett sätt är att fokusera på vad 
texten gör istället för vad den säger (Czarniawska, 2004). Denna studie 
fokuserar just på vad den gör med deltagarna, vilket sker då 
familjemedlemmarna går från den verkliga medvetenheten mot den potentiella 
medvetenheten (Freire, 1970), i detta skede betraktar individen ett tidigare 
scenario följt av ett nytt, tänkbart scenario (Bill & Olaison, 2011; Kostera, 
2006; Normann, 2001).  
 En annan väg att legitimera livsberättelsen för kunskapsproduktion, är 
genom performativa (performative) kriterier, det vill säga, att låta 
respondenten ge respons på texten (Rortys, 1992). I denna studie sker detta i 
de båda dialogerna, där en diskussion och även en justering av textens innehåll 
är möjlig.  

Kunskapsproduktion i den interaktiva miljön 
Avhandlingens kunskapsproduktion ses som en gemensam lärprocess mellan 
forskare och familjemedlemmar. Den interaktiva metodens användning är 
lokal och med det produceras lokala teorier. Hur kan denna kunskap bli 
generaliserbar? Studien kan liknas vid det Docherty et al., (2008, s 141) 
beskriver som en kunskapsproduktion av en mer "explorativ och 
hypotesgenererande karaktär" där relativt outvecklad kunskap om fenomen 
kan ta en början för att så småningom utvecklas till kunskap om 
familjeföretagande i vid bemärkelse. Likt vad Alvesson & Sköldberg (2009) 
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säger hade det varit svårt att gå till undersökningsgruppen och exempelvis 
fråga om: hur gör du när du (o)synliggör en annan familjemedlem? En klar 
problematik uppstår när det gäller fenomen som det knappast pratas om, eller 
där medvetenheten om dem är begränsad. Med det kan sägas att 
avhandlingens interaktiva metod möjliggör studier av svåra fenomen som 
(o)synlighet.  

Validitet 
Vilken giltighet får avhandlingens producerade kunskap? Då rollen som 
forskare innebär närhet till familjemedlemmarna, ses nödvändigheten i att 
andra forskare i forskarsamhället utvärderat hanteringen av de olika 
momenten. Detta har skett vid fyra oberoende seminarier av fyra externa och 
fyra interna forskare, vilket kan ses som ett kriterium för validitet. Den 
kommunikativa validitetens kunskapsanspråk bör prövas i dialog, se till att 
rum skapas för diskussion om kunskap, och att svagare gruppers röster får bli 
hörda (Winter-Jörgensen, 2008). Plattformar för dialog har tillförts där 
avhandlingens producerade kunskap också har kunnat möta familje-
medlemmarnas syn på saken. Till skillnad från den traditionella 
intervjusituationen där intervjuaren helt dominerar (Kvale, 2006) med 
tolkningsföreträde, görs i denna avhandling ett gemensamt sökande efter 
kunskap med samtliga familjemedlemmar. En uppnådd kritisk 
kunskapsbildning hos deltagarna med en lärprocess och en kritisk reflektion, 
visar enligt Svensson (2008) prov på en högre validitet, vilket framkommer i 
undersökningens dialoger för ett flertal av familjemedlemmarna. Med det sagt 
lutar sig studiens metod mot en hel tradition av interaktiv forskning 
(Johannisson et al., 2008). 

Etik 
För att i mesta möjliga mån undvika att studien uppfattas som manipulation, 
och med tanke på att forskningsprocessen utvecklas och förändras över tid, har 
informerat samtycke lagts in tre gånger under resans gång (Winther-Jörgensen, 
2008): först efter det introducerande mötet och sedan efter dialog (1) och (2). 
Detta har gjorts för att undvika en upplevelse av fara då alla familje-
medlemmar så småningom kommer att kunna läsa varandras berättelser (Ward 
& Winstanley, 2005). Dessa berättelser kan innehålla känsliga ämnen som kan 
vara utlämnande för deltagarna. Ämnen som tidigare kanske aldrig fått komma 
upp till ytan eller ha kunnat diskuteras av en eller annan anledning. Genom det 
informerade samtycket har det därmed möjliggjorts ett utträde ur processen för 
dem som önskat så.  
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Reflexivitet i gemensamt kunskapande 
Utmärkande för interaktiv kritisk forskning är dialog, reflexivitet och förmåga 
att lyssna till undersökningsgruppen (Berglund & Danilda, 2008). Ehn & 
Klein (1994, s.11) definierar reflexivitet som:  
 

[...] en medvetenhet om sin egen medvetenhet [...] 
 
och att förstå den som en pågående tankeprocess. Min förförståelse (Berlin, 
2004) färgas av mina värderingar och den bakgrund jag har som: forskare, vit, 
svensk, kvinna i 50-årsåldern med ett förflutet som egen företagare. Det har 
inneburit att jag sökt göra reflexiviteten till en slags cirkulär tolkningsprocess 
(Ashmore, 1989), vilket diskuteras mer ingående i kapitel 7 under rubriken: 
avhandlingens bidrag/ reflektion om avhandlingen. 
 På nästa sida har genom den sensitiva konstruktionens betoning på: 
forskarens roll, dialog och kunskapsproduktion, gjorts en sammanställning av 
den metodologiska användning och det epistemologiska ställningstagande som 
tas i avhandlingen (Alvesson & Kärreman, 2012). 
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Figur 2.5 Metod via sensitiv konstruktion 
 Forskarens roll      Dialog     Kunskaps- 

    produktion 
 
Freireansk 
Dialog 

 
I pre-dialogisk anda 
skapa förutsättningar 
för dialogiska 
plattformar 

 
Dialogen som 
språkbyggare och 
medel för individens 
medvetandegörande 
 

 
Kritisk medvetenhet med 
post-dialogens 
förändring som följd 
 

 
Berättelsen 

 
Intresserad lyssnare 
 
 
 
 

 
Genom språket som 
uppfinning uttrycks 
individens verklighet, 
kunskap kategoriseras 
och överförs till 
omgivningen 
 

 
Specifika synvinklar, 
reproduktion av  
mönster. Verkligheten 
framstår före erfaren- 
het, förändrat  
beteende 

 
Reflexivt 
berättande 

 
Lyssna till 
undersöknings-
gruppen, ifrågasätta 
den kunskaps-
produktion som sker 
 

 
Ifrågasätta egna 
förutfattade meningar, 
bli medveten om sin 
egen medvetenhet 

 
Omvandla och skapa 
verkligheten i ny 
berättelse 
 

 
Källa: Egen sammanställning baserad på Freire, 1970; Alvesson & Deetz, 2000; Riessman, 
1993; Johannisson et al., 2008. 
 

Sammanfattning 
Livsberättelsen ligger till grund för avhandlingens empiriinsamling. Den 
nyanserade bild av familjemedlemmarnas liv som framkommer, ger en 
kunskapsproduktion som bland annat kan legitimeras av vad avhandlingens 
text gör med deltagarna.  

Urval, undersökningsgrupp och process 
Avhandlingens urvalskriterier, undersökningsgrupp och metodologiska 
process diskuteras i följande stycken. 
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Finna deltagare 
Grundförutsättningen som är viktig för avhandlingen har varit att samtliga 
familjemedlemmar (Lewis, 1961) som: är/har/ska bli aktiva i familjeföretaget, 
också deltar i undersökningen, vilket komplicerat urvalet. Det kräver mod av 
familjerna att våga ställa de egna förväntningarna i relation till avhandlingens 
framkomna resultat. Det innebär att utsättas för den konstruerade 
verklighetens känslighet och riskera att visa fram något mindre fördelaktigt 
(Hatch, 2007).  
 I början av studien togs kontakt med tre familjeföretag per 
rekommendation från bekanta. Även om det exempelvis i många etnografiska 
studier sällan ges fullständig information om studiens syfte, dess innehåll eller 
konsekvenser (Hammersley & Atkinson, 2007), så bestämde jag mig för att 
fullt ut berätta om (o)synlighet och exakt beskriva vad jag tycker att 
fenomenen handlar om. Detta fick till följd att samtliga tre avböjde. Att få 
access till hela familjen blev som en process jag var tvungen att ta mig igenom 
(Kostera, 2007). Vad som verkade vara problematiskt var fenomenen som 
undersökningen vilar på, det vill säga (o)synlighet. Det tycktes som om de 
antingen var tabubelagda, otänkbara ur forskningssyfte eller helt enkelt 
obegripliga (Brundin & Wigren, 2012; Hammersley & Atkinson, 2007). 
Tillsammans med mina dåvarande handledare (Anders W Johansson och 
Frederic Bill) bestämdes att jag helt enkelt skulle utelämna den alltför 
grundliga informationen att exakt berätta om (o)synlighet, använda orden och 
att vidareutveckla förklaringar om dessa. Andemeningen med det var dels 
accessproblematiken, men också att jag ville veta om begreppen (o)synlighet 
används spontant. Jag ville inte heller gå miste om det överraskningsmoment 
deltagarna får då de möter sin berättelse tolkad i termer av (o)synlighet. Med 
detta i bagaget fick jag access till tre familjer vilket jag kunde nöja mig med. 
Med det kan sägas att jag inte medvetet valt ut vissa företag utefter andra 
kriterier än de ovan nämnda - istället har de deltagande företagen så att säga 
blivit de, de blivit. 

Familjerna Lime, Orange och Kobolt  
Avhandlingens empiri bygger på följande tre familjer: Lime, Orange och 
Kobolt.12 
 Familjen Lime består av: mamma Signe, pappa Gustav, sonen Tommie och 
dottern Lena. Studien av denna familj började egentligen som en pilotstudie 
av dottern som jag från början var ytligt bekant med. Denna intervju ledde 
fram till en värdefull feedback i dialogen som jag ville bygga vidare på. Jag 
frågade om jag fick träffa hennes övriga familj, vilket både hon och 
familjemedlemmarna samtyckte till. Resten av familjen var obekant för mig. 
Denna familj har svenskt ursprung. 
I Familjen Orange: mamma Tyra, pappa Tage och dottern Tilda, var jag ytligt 
bekant med mamman, vilken jag träffat i min roll som affärsutvecklare i en 
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tidigare anställning. Även här fick jag samtycke till att studera resten av 
familjen. Denna familj har europeiskt ursprung. 
Familjen Kobolt: mamma Marta, pappa Martin, äldre son Mikael och yngre 
son Mattias, är ett val jag blivit rekommenderad av en vän, hela familjen var 
obekant för mig. Denna familj har asiatiskt ursprung.  
 Samtliga deltagare i studien har blivit avidentifierade, vilket innefattar att 
deras namn, bostadsort, företagsnamn och verksamhet är fiktiva för att ingen 
ska kunna känna igen dem eller deras företag. Några av deltagarna har inte 
tyckt att det varit nödvändigt, men jag har valt att avidentifiera samtliga, för 
att få en så öppen kommunikation som möjligt (Kostera, 2007). Kostnaden för 
det ställningstagandet kan sägas bestå i en begränsad möjlighet för 
familjemedlemmen att få erkännande för sina åsikter och ståndpunkter 
(Mishler, 1986). 
 Forskarprocessen kan ha påverkats av att jag varit bekant med två av 
familjernas medlemmar såtillvida att jag genom dem fått tillgång till att 
studera deras familjer. En ytterligare inverkan kan vara att båda är kvinnor, 
vilket gör det lättare att identifieras med varandra och en av dem är dessutom i 
min egen ålder, vilket gör min förförståelse annorlunda än i relation till övriga 
deltagare. Familjernas olika kulturella och etniska ursprung påverkar 
säkerligen avhandlingen i någon mån. Kultur i denna avhandling får definieras 
av deltagarna, det vill säga, vad det är och dess innehåll (Czarniawska - 
Joerges, 1991). Kulturaspekten framkommer tydligt i de stycken där 
beskrivningar handlar om: hur det är att komma till Sverige, hur vi passar våra 
barn, hur svenskar upplever familjemedlemmarna som individer, men 
framförallt vilka strukturer vi föds in i, eller inte. För avhandlingen blir Freires 
(1970; 1974) metod en gränsöverskridande bro mellan individers 
kulturskillnader. 

Empiriinsamlingens process 
Empirin från familjemedlemmarna har samlats in vid tre tillfällen: först som 
en inledande livsberättelse, därefter som diskussion i dialog (1) och 
avslutningsvis som diskussion i dialog (2).  
 
Till den inledande livsberättelsen förbereddes en fråga: 
 

• Kan du berätta om ditt liv i familjeföretaget, från början 
fram till nu?   

 
Hela berättelsen har spelats in, transkriberats och sedan sammanställts till en 
kortversion av den ursprungliga13. Ytterligare en version av den 
sammanfattade berättelsen framställs tolkad i termer av (o)synlighet. Båda 
versionerna har via mail skickats till respektive familjemedlem14.  

 



 46 

I dialog (1) diskuteras familjemedlemmens uppfattning om den 
sammanfattade berättelsen samt den omtolkade versionen15. Till det mötet 
togs följande fråga med:  

 
• Kan du beskriva din upplevelse av att läsa om din (o)synlighet? 

 
Avslutningsvis i dialog (2) diskuteras vad (o)synlighet gjort med 
familjemedlemmen eller om något hänt.16 De frågor som togs med till detta 
tillfälle är: 

 
• Har (o)synlighet gjort något med dig? 
• Har något hänt sedan du läst om din (o)synlighet? 

 
Det har medvetet lämnats plats för reflektion mellan mötena med 
familjemedlemmarna. Från tiden för livsberättelsen till återkoppling har cirka 
1 år förflutit, med undantag för dotter i familjen Lime som fått tjäna som pilot 
för avhandlingen. 

Mellan återkoppling och dialog (1) har tiden varierat mellan 6 dagar till 2,5 
månad beroende på familjemedlemmarnas tillgänglighet. Slutligen mellan 
dialog (1) och (2) har det önskats en återkoppling tidigast efter 7 månader. För 
familjen Kobolt ser tidsspannet aningen annorlunda ut då dialog (1) fått 
senareläggas på grund av familjens resor. Skillnader i tidsomfång kan ha 
påverkat forskarprocessen i någon mån, dock är processen beroende av 
familjernas tillgänglighet och därmed också en anpassning till deras agenda.  
 Ambitionen har varit att skapa en avslappnad stämning i en för deltagarna 
välkänd miljö (Johansson, 2005). Mötena har därför skett hos 
familjemedlemmarna, antingen i deras hem eller på deras företag, med något 
enstaka undantag i mitt hem eller på mitt kontor.  
 Allt empiriskt material finns inspelat och ordagrant transkriberat, en 
process som jag har använt för att tänka igenom och för mig själv kategorisera 
materialet (Kostera, 2007). Inspelningarna har godkänts av samtliga deltagare 
(Johansson, 2005). De har inte alltid funnit det bekvämt att spelas in, vilket 
märkts då spelaren stängts av och samtalet flödat ymnigare. Vid dessa 
tillfällen har jag antecknat och i vissa fall tagit om delar av intervjun. Jag har 
strävat efter att textmässigt återge det talspråk varje individ har framfört, för 
att fånga de språkliga nyanserna snarare än att återge en korrekt transkribering 
till ett textspråk. Jag har också försökt att markera i texten på olika sätt för att 
få fram skiftningar, exempelvis då familjemedlemmen skrattar högt och 
mycket (SKRATT).  
 Livsberättelserna har i regel tagit ca 2,5 timmar att berätta: dialog (1) upp 
till 1,5 timme och dialog (2) mellan 5-60 minuter.  
 Av praktiska skäl har några av intervjuerna fått ske per telefon: dialog (1) 
och (2) för Tage i familjen Orange, samt dialog (2) för hela familjen Kobolt. I 
efterhand tycker jag att jag gått miste om värdefull information som jag tror 
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jag kunnat få fram annorlunda med ett personligt möte, exempelvis att ta tid 
till pauser, att kunna se familjemedlemmen och vidare att kunna starta om en 
diskussion, vilket fått ställas i relation till familjemedlemmarnas tillgänglighet 
samt den begränsade forskningstiden. 
 All empiri har samlats in under åren 2010-2014 och finns redovisad i 
följande intervju- och återkopplingsguide. 
 
Figur 2.6 Intervju- och återkopplingsguide 

Familj Lime Mamma Pappa Dotter Son 
Intervju 
livsberättelse  

20110110 20100827 20100115 20100829 

Återkoppling 
mail/dokument 

20110801 20110801 20100401 20110801 

Dialog 1 20110807 20110807 20100407 20110807 
Dialog 2 20140618 20140618 20130625 20130912 
Familj Orange Mamma Pappa  Dotter  
Intervju 
livsberättelse 

20120611 20120621 20120604  

Återkoppling 
mail 

20130830 20130830 20130630  

Dialog 1 20131015 20131112 20130705  
Dialog 2 20140610 20140612 20140613  
Familj Kobolt Mamma Pappa Son 1 äldre Son 2 yngre 
Intervju  
livsberättelse  

20121009 20121009 20121009 20121009 

Återkoppling 
mail 

20140907 20140907 20140907 20140907 

Dialog 1 20140913 20140913 20140913 20140913 
Dialog 2 20141120 20141120 20141118 20141118 

Källa: egen 
 

Sammanfattning 
Urvalet av deltagande företagarfamiljer har främst gjorts utifrån att samtliga i 
familjen deltar i studien, vilket lett fram till tre familjeföretagande familjer. 
Det empiriska materialet utgår från livsberättelsen som ordagrant 
transkriberats. Fyra frågeställningar har legat till grund för intervjun och 
dialogerna tillsammans, den totala tiden för dialog är upp till fem timmar per 
familjemedlem. Det empiriska materialet är inhämtat under åren 2010-2014. 
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Metoddiskussion 
Härnedan följer en kort diskussion om de överväganden som skett om 
avhandlingens metod samt tankar om processen. 

Metodologiska överväganden 
Som tidigare beskrivits är (o)synlighet fenomen som inom familjen kan anses 
vara tabubelagda eller obegripliga (Brundin & Wigren, 2012). Därför har i ett 
inledande skede ett medvetet val gjorts om att inte presentera just begreppen 
(o)synlighet. Med det informerade samtycket har det givits tillfällen till att 
avstå studien och att deltagarna inte ska behöva känna sig tvingade eller 
manipulerade in i något som på förhand inte har informerats om (Jacobsen, 
2002). 
 Den interaktiva kritiska forskningen är en ansats som lägger sig i den 
situation som studeras. I detta fall har det valts bort att göra likt Freire (1970) 
där han låter hela grupper ge synpunkter på varandras berättelser, istället får 
individerna själva bestämma om de vill läsa och ge synpunkter på varandras 
berättelser eller inte.  
 Varför vill jag att familjemedlemmarnas medvetenhet ska förändras, har 
jag rätten som forskare att lägga mig i? Detta är frågor som jag har funderat 
över. Den valda metoden och teorin för avhandlingen vilar på individens 
möjlighet till emancipation och att genom interaktion kunna skapa ett större 
underlag för att ta beslut - beslut som påverkar individens liv (Freire, 1970; 
1974).  Andemeningen med valet av metod är att ge samtliga i familjeföretaget 
röster. Genom att visa en alternativ verklighet framkommer att det finns val, 
val som familjemedlemmen troligen annars inte haft (Berger & Luckman, 
1991/1966). Precis som i Freires utbildningssatsningar där möjligheten att få 
rösta kommer fram genom processen, ger denna process ökade valmöjligheter. 
Om sedan individen går och röstar eller använder sina val i familjeföretaget, är 
helt och hållet upp till var och en. Till detta ska läggas att ur den interaktiva 
metoden och familjemedlemmarnas medvetandeprocess framkommer en 
intressant akademisk kunskapsproduktion som kan vara svår att frambringa 
och som är ytterst sällsynt inom familjeföretagsforskningen (Nordqvist et al. 
2014).  

Sammanfattning 
Forskningsprocessen genomsyras av ärlighet och ett klargörande för 
familjemedlemmarna om avhandlingens syfte, men också valet att avstå 
fortsatt deltagande om processen går åt ett håll som inte känns bra eller är 
förväntat. Metoden har sin utgångspunkt i individens möjlighet till 
emancipation genom de nya valmöjligheter som öppnas i den interaktiva 
processen. Metoden öppnar också upp för nya möjligheter till 
kunskapsproduktion i familjeföretag.  
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KAPITEL 3. FAMILJ, (O)SYNLIGHET, 
ROLLER OCH RESPONSIVITET  

I följande kapitel beskriver jag den teoretiska del som ligger till grund för 
avhandlingen. Kapitlet introduceras med familjeföretagandets dubbla sidor, 
följt av (o)synlighet som forskningsfält, sociala roller och avslutningsvis ett 
avsnitt om social responsivitet.  

Familjeföretag - två sidor av myntet 
För att förstå familjemedlemmars situation i familjeföretag finns en aspekt 
som behöver belysas närmare och det är familjeföretagandets dubbelhet. 
Tagiuri och Davis (1996) menar att ett antal utmärkande drag är specifika för 
just familjeföretag, där dubbelheten visas tydligt genom att samma drag kan 
vara både till för- som nackdel. Denna dubbelhet komplicerar också 
förståelsen för (o)synlighet vilken kan komma att ändra skepnad beroende på 
hur de olika dragen beskådas. I följande stycke diskuterar jag dessa drag och 
relaterar dem till (o)synlighet och vad de innebär.  

Familjeföretagets utmärkande drag 
• Parallella roller 
• Delad identitet 
• Livslång delad historia 
• Känslomässigt engagemang och ambivalens 
• Privat språk 
• Ömsesidig uppmärksamhet och privatliv 
• Familjeföretagets betydelse 

 
Rollfördelningen i familjeföretag är en punkt som kan vara känslig, inte sällan 
innehas flera roller av en och samma person. Rollerna är också förenade med 
(o)synlighet vilket innefattar en växling mellan synlig- och osynlighet. Den 
förvirring som då uppstår kommer ur vilket norm- och regelverk som bör 
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följas, vilket betyder att beslut till stor del kan vara snabba men centraliserade. 
Lojaliteten mellan familjemedlemmar skapar ett stöd, men kan också 
komplicera rollsättningen då olika roller överträds och byts. Synliga roller kan 
besättas av individer som inte finner det bekvämt med synlighet och på samma 
sätt kan osynliga roller tilldelas familjemedlemmar som föredrar synlighet.   

En delad identitet skapar sammanhållning och ökar även lojaliteten i 
familjeföretaget samtidigt som en känsla av övervakning uppstår. Synligheten 
med att fysiskt vara på arbetsplatsen blir något positivt som förbättrar både 
kommunikation och beslutstagande i bolaget, samtidigt som samma synlighet 
också tenderar att jaga individen.  

Som en del av en familj bringar familjemedlemmar sin gemensamma 
historia in i familjeföretaget. Med det sker ett synliggörande av såväl de brister 
som starka sidor varje individ har, vilket kan ses som något positivt såväl som 
negativt. Det känslomässiga engagemanget lyfts av ett synliggörande där 
positiva känslor uttrycks, emedan brist på kommunikation och osynlighet 
istället frammanar uppgivenhet och besvikelse.  

Familjens eget språk utvecklas i familjelivet och genom familjens historia 
kan lätt konflikter på grund av språket blomma upp, men kommunikationen 
kan likväl flyta än mer effektivt då kommunikatörerna synliggör varandra och 
med det skapar större integritet.  

Familjeföretagets symboliska betydelse och synligheten förknippad med 
det, skapar rivalitet men också en känsla av tillhörighet och trygghet för 
familjemedlemmarna.  

Sammanfattning 
Familjeföretagandets dubbelhet i form av positiva såväl som negativa effekter 
för familjemedlemmar, genomsyrar de utmärkande attribut som kännetecknar 
det speciella med familjeföretag. Komplexiteten förstärks ytterligare då även 
(o)synlighet växlar beroende på ur vilken vinkel attributen betraktas.  

(O)synlighet som forskningsfält 
(O)synlighet som forskningsfält är relativt brett och spänner från områden som 
bland annat sociologi, kultur, psykologi till pedagogik. Ett flertal studier har 
anammat delar av fenomenen, vilka Brighenti (2007) har utvecklat och  
sammanställt i de fyra kategorierna: fält, relation, strategi och process. Nedan 
diskuterar jag de olika kategorierna utifrån tidigare studier om (o)synlighet.  
 

(O)synlighet som fält 
Att betrakta (o)synlighet som ett fält innefattar att varje skifte av synlighet 
(någon blir mer eller mindre synlig) springer ur ett agerande, vilket också 
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leder till att relationer omformas. Det intressanta är vilka individer som såväl 
agerar som reagerar på detta fält (Brighenti, 2007).  
 Exempel är barns upplevelser av (o)synlighet. Grundskolan visar hur 
osynlighet skapas genom den disciplin som fostrar barn in i ett likformigt 
beteende och använder synlighet i straffande syfte för att tydligt visa de 
beteenden som strider mot uppsatta normer (Langhout, 2005).  
 Det finns också tillfällen då osynlighet kan vara mycket positivt för 
individen. Zubal-Ruggieri (2007) har beskrivit hur människor med 
funktionsnedsättning gör sin kropp osynlig genom internetanvändning, vilket 
samtidigt leder till en ökad synlighet av en fullt kapabel förmåga. 
 I familjeföretaget är det vanligt med en synlighet som förknippas med 
erkännande och igenkännande (Brighenti, 2007). Denna synlighet kan 
graderas från den lägsta nivån, minimala synligheten (vilket jag föredrar att 
kalla osynlighet), till högsta nivån, supersynlighet. För att individen ska 
behålla sin sociala framtoning och kunna påverka och styra sin egen sociala 
image, är det viktigt att dessa nivåer inte över- eller understigs. Den lägsta 
nivån kännetecknas av en social exkludering och den högsta paralyserar den 
berörda, vilken då förhindras i att kunna genomföra sina normala uppgifter. I 
familjeföretaget kan dessa nivåer exemplifieras av hur de olika barnen till 
familjeföretagare behandlas. De utsedda arvtagarna är inte helt överraskande 
ofta supersynliggjorda emedan de övriga kan utsättas för osynlighet (Vera & 
Dean, 2005). Den förvrängning som då sker genom (o)synlighet kan få 
långtgående konsekvenser för individen även utanför familjeföretaget.  
 

  Förvrängning i synlighet leder till förvrängning av det sociala  
  erkännandet, förvrängning genom synlighet. (Brighenti, 2007,  
  s. 330)  

 
Synlighet är avhängig av var den upplevs, vilka lägen och teman den 
representerar och vilka individer som blir mer eller mindre synliga på 
specifika ställen.  
 

  Effekter av ens synlighet framkommer ur effekterna i ens   
  synlighet. (Brighenti, 2007, s. 331)  

 
Brighenti menar att synlighet ger effekter som i sin tur skapar ytterligare 
synlighet. Platser som är antingen offentliga eller privata, tenderar att byta 
plats angående dess synlighet.  
 Kontexten i denna avhandling är familjeföretaget, där synligheten kopplad 
till företaget kan vara hotande för familjemedlemmens självbestämmande, den 
synlighet ett familjeföretag ger, skapar en representation som befinner sig 
utanför den egna kontrollen (Kram & McCollom-Hampton, 2003). Andra 
exempel på det är minoriteter eller grupper i utanförskap (Brighenti, 2007; 
Deener, 2010; Bell-McDonald & Harvey-Wingfield, 2009).  
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(O)synlighet som relation 
(O)synlighet som relation kan sammanfattas som seende, det vill säga det 
relationella i att bli sedd, kontra se någon (Brighenti, 2007). Amster (2008) 
menar att (o)synlighet är tätt förknippat med maktrelationer i sociala 
sammanhang och att vår privata och gemensamma sfär är beroende av vem 
som betraktar vem, och därmed också hur vårt beteende blir synligt eller 
osynligt. Att förhålla sig osynlig kan vara förenat med integritet och 
självbestämmande emedan synlighet tvärtom kan innefatta kontroll och 
styrning (Amster, 2008; Brighenti, 2007). Denna situation har varit 
sexualiserad med främst kvinnan som objekt. Cole (1997) beskriver att 
kvinnor i familjeföretag i sina försök att framkalla sin egen synlighet, riktar 
uppmärksamheten mot sin femininitet istället för sin professionalitet. Merleau-
Ponty (1968) poängterar dock att betraktandescenariot är en tvåvägs-
kommunikation som kontrolleras av båda parter.  
 Osynlighet kan styras av exempelvis grupptillhörighet i samhället. 
Minoriteter som flyktingar och invandrare framställs som utsatta för 
osynlighet, men genom att vägra osynlighet kan istället ett utrymme för 
synlighet skapas (Feldman, 2008), med det kan sägas att synlighet präglar 
möjligheten till framgång. Detta gäller i högsta grad i yrkeslivet där en fysisk 
frånvaro och att tillfälligt vara osynlig på sin arbetsplats, har en negativ 
inverkan på omgivningen oavsett om denna frånvaro är direkt kopplad till det 
som traditionellt kallas könsbunden frånvaro, som mamma- pappaledighet, 
deltidsarbete, eller berättigad och/eller ordinarie frånvaro (McDonald, et al., 
2008). I den moderna teknikens era tenderar synlighet också att skapa en ny 
tidsdimension, den så kallade mediasynligheten. Den stannar kvar som lagrad 
information och kan fortsätta att över tid ge synlighet (Thompson, 2011). 

(O)synlighet som strategi 
Brighenti (2007) menar att det normala är att vara osynlig, det vill säga något 
som är obemärkt och smälter in i det vardagliga. När (o)synlighet kan 
betraktas som en strategi, finns skillnader i synlighet. Det kan förklaras som: 
vem ser, från vad, hur många kan se alternativt inte se, det vill säga, någon ser 
mig som jag inte ser. Ett exempel är Barrett och Moores (2009b) studie om 
kvinnor i familjeföretag som på ett strategiskt sätt väljer att förhålla sig 
osynliga och med det slippa att synas i sömmarna för de beslut de tar. Ett 
annat exempel är Franklins (1999) studie om afroamerikanska män och deras 
upplevelser av att bli marginaliserade i samhället. Ur detta tillstånd 
framkommer en osynlighetsaura17 som omger individen, vilket är förenat med 
psykiska och fysiska hälsorisker men också en vilja att göra sig synlig. 
Synligheten kan även bli en fälla vid de tillfällen då de på grund av sin 
hudfärg är i minoritet, vilket orsakar en supersynlighet (Bell-McDonald & 
Harvey-Wingfield, 2009).  
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(O)synlighet som en process  
(O)synlighet som en process handlar om att hantera synlighet, det vill säga vad 
kan ses och till vilken kostnad. Det praktiska och politiska får komma fram 
vid de tillfällen då det handlar om vad som ska och bör ses (Brighenti, 2007). 
Normer, regler och lagar styr samhället i stort via en representation genom 
lagrummet. Peña (2007) menar att de dömandes begränsade vetskap och 
tänkande om normer skapar gränser för (o)synlighet och det blir också den 
mall för hur uppförande får vara. 

En känslig fråga om osynlighet och minoriteter är om de i sitt yrkesval fått 
sin tjänst på grundval av sina kunskaper eller för sin minoritetstillhörighet? 
Runt den som befinner sig i minoritet skapas en supersynlighet som paradoxalt 
också ger ett avvikande från den rådande normen, vilket beskrivs som att det 
genererar negativa reaktioner från omgivningen. Denna reaktion utmynnar i en 
marginalisering av minoritetens yrkesutövning (Bell-McDonald & Harvey-
Wingfield, 2009).  

I samhället i övrigt finns också andra grupper som uttrycker att de påverkas 
av (o)synlighet, ett exempel är skolvärlden som en arena som på flera nivåer 
beskriver (o)synlighetens inverkan på studenter. Universitetsstuderande och 
forskare menar att de stereotypa synsätt som litteraturen målar upp, berör dem 
i sådan grad att de förhåller sig fysiskt osynliga och undviker att närvara i 
skolan (Toynton, 2007). 
 Goodwin (1996) menar att genom människors olika synsätt och tolkningar 
om vad osynlighet är, så finns det ett inneboende system som även det är 
osynligt. Det finns ett par motsatta ståndpunkter till relationen (o)synlighet 
och makt, vilket innefattar att synlighet kan anses ge makt för att den 
företräder en synlighet i handlandet som är eftersträvansvärd för den som 
söker bekräftelse (Brighenti, 2007). Den andra ståndpunkten (Canetti, 1973 i 
Brighenti, 2007)) säger det rakt motsatta, att det är osynlighet istället som 
stärker makt. Canetti resonerar att makt producerar en yttre synlighet, det 
synliga blir här effekterna av maktutövningen. Den är vidare kopplad till en 
inre osynlighet, en osynlig identifiering. Här menar han att var makten sker är 
osynligt, men effekterna av den är synliga. Enligt Brighenti (2007) är 
användandet av makt alltid ett nyttjande av (o)synlighet.  

Handlingar och känslor som uttryck av (o)synlighet 
Individen påverkas av (o)synlighet och ur det genereras handlingar och 
känslor vilket kommande stycke visar exempel på. 

Handling som uttryck  
(O)synlighet är fenomen som såväl kan bryta ned som bygga upp individen. 
Betänks då den påverkan det kan ha på den sociala framtoning som följer 
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familjemedlemmen både i det offentliga med familjeföretaget och det privata 
med familjen, så är de effekter (o)synlighet skapar också intimt förknippade 
med vad de representerar (Brighenti, 2007). Hur en handling uppfattas beror i 
hög utsträckning på vilket subjekt som handlar, och på vilken plats. Exempel 
på handlingar sprungna ur (o)synlighet är anpassning och förändring av sin 
identitet (dölja sin rätta identitet) (Peña, 2007), lågriskbeteende (rädsla för att 
lyckas, konflikträdsla) (Simpson & Lewis, 2005), verbalt motstånd (Langhout, 
2005) och självbefordran (göra sig själv till chef) (Hollander & Bukowitz, 
1990). 

Känslor som uttryck 
För att få en mer heltäckande förståelse för (o)synlighet behöver även de 
känslor som kommuniceras som ett resultat av fenomenen tas upp. Känslan av 
osynlighet menar Scotland-Stewart (2007) kan liknas vid att vara avskärmad 
från omvärlden, att det är ett asymmetriskt sammanbrott i att till vardags inte 
orka med andra människor. Ett slags dolt mentalt tillstånd där känslan av 
isolering frammanar osynlighet som enbart den upplevt osynliga innehar. I 
sammanbrottet där osynlighet uppkommer, finns också en respons på detta 
tillstånd som Scotland-Stewart (2007) kallar för betraktandeattityd 18. Det 
innefattar att betraktaren, det vill säga den upplevt osynliga, beskådar på ett 
sätt som egentligen är ett betraktande sig självt nog utan något egentligt syfte, 
vilket sker utifrån sig själv som en del av det betraktade. Betraktandeattityden 
blir orsaken till känslan av utestängning från omvärlden som är karaktäristisk 
för osynlighet. När det gäller att vara osynlig menar Scotland-Stewart (2007) 
att individen kan förstå sin erfarenhet genom osynlighet, det vill säga känslan 
av att befinna sig utanför det scenario som han/hon ändock är en del av, och 
med det också göra begripligt hur andra i ens närhet inte upplever samma sak. 
 Andra känslor som beskrivits i samband med osynlighet är: irritation 
(Cole, 1997), aggressivitet (Lamble, 2009), känslomässig stress (Franklin, 
1999) vilket i sin tur orsakar dåligt självförtroende (Toynton, 2007). 
 Det är inte enbart fenomenet osynlighet som framkallar känslor, det gör 
även synlighet. På ett självklart sätt kan det tänkas att synlighet torde vara 
något positivt för individen som skapar känslor av ökat självförtroende och 
frihet (Zubal-Ruggieri, 2007), vilket det i vissa fall också gör. Men den andra 
sidan av känsloregistret företräds av känslor som ängslan, dåligt 
självförtroende, oro och sårbarhet (Klein, et al., 1998), speciellt i situationer 
där supersynlighet uppstår, exempelvis i familjeföretaget då barnen utsätts för 
situationer de inte är rustade för på grund av bristande erfarenhet eller 
läggning.  

Sammanfattning 
Jag betraktar fenomenen (o)synlighet som aspekter av familjeföretagande, jag 
väljer också att dela in dem i två delar: dels genom dess identifikation men 
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också effekten av dem. Den betydelse det får för min tolkning av Brighentis 
(2007) teori om (o)synlighet är att oavsett hur (o)synlighet väljs att 
kategoriseras, så har de betydelse och påverkar familjeföretagandet. 
Exempelvis familjemedlemmars relationer omformas av handlingar i det fält 
av  (o)synlighet som någon annan reagerar på. Reaktionen kan i många fall 
ges uttryck i form av en handling tillbaka, och/eller ett uttryck av upplevda 
känslor. Familjeföretagarfamiljen som grupp har även en relation med 
varandra och i det vardagliga arbetet på firman är individens beteende synligt. 
Familjeföretagandets resursfördelning har en historisk bakgrund som också 
gjort, och fortsätter att göra, (o)synlighet i familjeföretag till en strategi som 
familjen tvingas förhålla sig till. Även i relationen till sin omgivning har 
familjemedlemmar varit tvungna att värdera vad som är politiskt korrekt där 
(o)synlighet varit en process. Med det vill jag säga att fenomenens förekomst i 
familjeföretag är lika vanliga inom samtliga kategorier och att jag har valt att 
teoretiskt famna en helhet om fenomenen snarare än att välja en del.  

Familjemedlemmars sociala roller 
Familjeföretagande familjemedlemmars roller är såväl synliga som osynliga 
vilket ibland skiljer sig ifrån den (o)synlighet individens sociala roll innehar. I 
relation till Goffmans (2014/1959) idé om sociala roller visar jag i följande 
stycke att de kategoriseringar omgivningen gör av familjeföretagandet, 
komplicerar roller och den fasad familjemedlemmarna söker visa. Valet av 
Goffmans19 teori grundar sig i den dubbelhet familjeföretagandet står för. 
Familjen i familjeföretaget kan illustreras som ett team där tilldelad 
(o)synlighet skapar en fasad utåt gentemot samarbetspartners, en fasad som 
per se inte behöver se likadan ut inne i själva verksamheten. 

(O)synlighet i relation till den sociala rollen 
I familjeföretaget socialiseras barnen ofta in i verksamheten genom succession 
(Cabrera-Suarez, et al., 2001; Miller et al., 2003) och inte alltför sällan sker 
detta gradvis över tid. Med socialisering menar jag det Goffman (2014/1959, 
s. 39) beskriver som att individen: 
 

  [...] formas och omformas för att passa in i förutsättningar och  
  förväntningar som finns i det samhälle i vilket det framförs. 
 

De roller i familjeföretaget som barnen kommer att få, är i vissa fall på 
förhand bestämda utefter vad föräldrarna anser vara det rätta. Det som kan 
komplicera situationen är kombinationen av roller i, och utanför 
familjeföretaget: som privatperson, familjemedlem och företagare. De sociala 
roller som uppkommer i familjeföretaget kan definieras som: 
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 Det redan i förväg fastställda handlingsmönster som rullas upp 
under ett framträdande och som kan läggas fram eller spelas upp 
också vid  andra tillfällen [...]. (Goffman 2014/1959, s. 23) 

 
Den sociala rollen är en viktig del av individens bildande av sitt jag, vilket  
också intimt kan sammankopplas med (o)synlighet som en del av det 
handlingsmönster som ingår i rollen. Ställs roller i relation till (o)synlighet, 
kommer (o)synlighet att framkomma på olika sätt beroende på vilken roll 
individen har. Exempelvis, den synliga roll företagsledaren har i 
familjeföretaget skapar även en synlighet för individen, emedan den 
undanskymda rollen ofta åtföljs av individens osynlighet. Skillnaden mellan 
roll och (o)synlighet ser jag som att rollen är ett handlingsmönster och 
framträdande som består av ett antal olika delar, varav (o)synlighet är en av 
dem.  
 Tilltron till sin egen roll och publikens (den omgivning som betraktar 
rollen) tro på en överensstämmelse mellan individ och roll är en punkt som 
Goffman (2014/1959) betonar. En synlig roll som ger individen synlighet, kan 
för den som inte önskar det, skapa förvirring, liksom det motsatta, när en 
individ innehar en osynlig roll som framkallar oönskad osynlighet. Denna 
förvirring kommer ur att den agerande (individen själv) inte tror på sin roll. 
 Goffman (2014/1959) poängterar att det i agerandet sker ett pendlande 
mellan tro (ärlighet) och tvivel (cynism). Med detta kan sägas att i den mån 
individen tror på sin roll som äkta och att det budskap som förmedlas stämmer 
överens med den bild både individen och publiken har, kan det ses som ärligt. 
För att detta ska ske behövs också en överensstämmelse om vilken 
(o)synlighet som följer rollen. Å andra sidan, tvivlar individen på sin roll, 
framstår inte publikens åsikter som viktiga även om individen i sitt 
framförande av rollen kan vara övertygande. På detta sätt kan den agerande 
ses som cynisk.  

Den (o)synliga rollens inramning i fasaden 
I den roll som aktören antar, påverkas framförandet av flera aspekter och en av 
dem är fasaden. Fasad kan beskrivas som: 
 

[...] den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på 
 ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för de  
 personer som observerar framträdandet. (Goffman, 2014/1959, s. 
28)  

 
Familjeföretaget som institution ger utrymme för familjemedlemmars 
fasadskapande, vilket också möjliggör betraktarens kategorisering. Den 
sortering som då sker, tjänar till att minimera valet av antal fasader för en 
snabbare orientering i skiftande situationer. Det tenderar inte bara att försvåra 
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en indelning, utan skapar också grund för stereotypt tänkande, vilket kan 
jämföras med Berger och Luckmans (1991/1966) begränsade val20. Den risk 
kategoriseringar medför är att publikens förväntningar på fasaden uppstår 
oavsett vilken situation den presenteras i, eller uppkommer ur. Fasaden blir på 
det sättet en kollektiv representation och bildar av egen kraft en realitet. 
Därmed kan sägas att familjemedlemmen inte själv kan skapa sin egen typ av 
fasad som ska presenteras, istället finns ett antal färdiga urval vilket 
komplicerar processen genom att urvalen exempelvis kan vara för snäva, eller 
att en representation skulle behöva ske mellan typer av fasader.  
 Ett typiskt exempel på hur kategorisering av fasader kan ske i 
familjeföretag är hur roller betraktas. Den stereotypa, snäva synen kan 
exemplifieras av hur hustruns (till ägaren) roll i familjeföretaget allt som oftast 
ses som den osynliga som sköter papper (Gillis-Donovan & Moyinihan-Bradt, 
1990). Hustruns roll kategoriseras på detta sätt av publiken, som representeras 
av såväl samarbetspartners som akademi. Den kategorisering som sker bidrar i 
någon mening inte enbart till individens osynlighet, utan även att rollen blir 
osynlig, genom den icke-representation av det inflytande och makt 
rollinnehavaren de facto kan ha (Hamilton, 2006). Bilden av individen och 
dess roll reproduceras på detta sätt, vilket i min mening borde ifrågasättas.  

(O)synlighet som drama i familjeföretaget 
Ett sådant ifrågasättande kan jag se i det Goffman (2014/1959) beskriver som 
att skapa drama för att tydliggöra sin insats i familjeföretaget som ett sätt att 
visa hur en produkt eller service framkommit. Dramat handlar om att visa hur 
processen gått till, men det är även sammankopplat med ett synliggörande av 
de inblandade personerna. Ett exempel på drama som uppkommer i 
familjeföretag är självbefordran, vilket innefattar att familjemedlemmen 
synliggör sig själv på ett tydligt sätt för att visa sig kapabel till att kunna få en 
högre position och roll (Hollander & Bukowitz, 1990). Även makar i 
familjeföretag skapar drama genom att synliggöra varandra för att inför 
samarbetspartners visa de insatser som gjorts.  Med det kan sägas att 
dramatisering enligt Goffman (2014/1959) också är förenat med 
synliggörande. Något som Goffman (2014/1959) inte tar upp är att ett 
avdramatiserande skulle kunna ske - i någon mening ett osynliggörande av en 
insats. I det innefattas också ett osynliggörande av individen som innehar den 
specifika rollen.  

Familjeföretagets familjemedlemmar som ett team 
En familj är en grupp vars normer reglerar familjemedlemmarnas 
framträdanden, den kan också i vissa situationer ses som ett team, exempelvis 
i den familjeföretagande kontexten. Begreppet team innefattar ett stort 
forskningsområde i sig, min intention här är inte att fördjupa mig i 



 58 

teamdiskussionen, utan i denna avhandling står begreppet team för det 
Goffman (2014/1959, s. 75) definierar som: 
 

 [...] en samling individer som samarbetar i framställningen av            
en  rutin.  

 
Familjeföretaget kan betraktas som en typisk arena där framträdandet blir ett 
gemensamt uttryck för hela teamet, vilket innebär att var och en av 
familjemedlemmarna ser till att harmonisera sitt spel av roller med de övriga i 
familjen. Framträdandet av teamet kan lätt uppfattas som om det vore en 
förlängning av individens personlighet, istället är fokus på vad som egentligen 
ska uppnås vid ett specifikt tillfälle. Den samstämmighet teamet skapar för 
åskådarna, bildar enligt Goffman (2014/1959) ett tredje situationsplan, det vill 
säga en slags mellanläge mellan individens agerande å ena sidan, till teamets 
totala interaktion å andra sidan.  
 Att vara teammedlem som i familjeföretaget, upplöser vissa strukturer som 
exempelvis sociala klyftor, till förmån för den i teamet rådande hierarkin. 
Sammanhållningen och det ömsesidiga beroendet sätter strukturerna ur spel, 
vilket kan ses som en sammanhållande kraft i sig, som inte ska förväxlas med 
familjerelationen. I teamet skapar de involverade familjemedlemmarna 
tillsammans en slags förtrolighet, som inte direkt har med hjärtlighet eller 
kärleksfullhet att göra, istället kan det snarare ses som en slags intimitet som 
är förenad med teammedlemmens plats i teamet. Den problematiska situation 
som kan uppstå i detta sammanhang blir när individen tilldelas en roll och en 
(o)synlighet som strider mot det egna jaget (Franklin, 1999). Ur det blir 
teamets presentation och den sociala framtoningen något som bryter mot 
individens uppfattning om sig själv.   
 Oavhängigt om teammedlemmen utåt sett skulle förstöra för de andra, 
räknas familjemedlemmen ändå som en del av teamet. Teamet befinner sig i 
en situation bestående av andra team på olika statusnivåer. Det blir således 
viktigt för familjemedlemmarna att bevara och försvara den redan etablerade 
statusen i familjeföretaget. Att vara teammedlem förpliktigar också att förhålla 
sig lojal till teamet, det vill säga att inte offentligt ifrågasätta dess ståndpunkt, 
vilket istället bör ske inom teamet. Detsamma gäller om en teammedlem gör 
ett offentligt misstag. 
 Det som till synes utifrån en publiks betraktelse ses som ett teamarbete, är 
inte per se detsamma som det som sker. Ett teams samarbete döljs effektivt för 
att teamets exklusivitet ska upprätthållas. Det kan istället ses som något 
nödvändigt för att bevara en projicerad situation och fasad utåt. Ibland 
undanhålls även information från medlemmar i teamet, vilket för den 
familjeföretagande familjemedlemmen kan skapa förvirring, det innebär inte 
enbart ett hemlighållande i sig, utan även ett fråntagande av individens roll i 
teamet. 
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 Ett ytterligare exempel på samarbete i teamet, är att dölja vem som innehar 
den egentliga makten. Det är inte helt ovanligt att den synliga endast innehar 
sin ledande ställning och roll som ett resultat av en intern kompromiss för att 
strategiskt dölja vem som innehar den bakomliggande makten. Den ledande 
rollen medför alltså ett genomförande av vad de 'underordnade' regisserar. 
Den synliga kan också liknas vid en regissör, som ser till att teamets 
uppförande överensstämmer med det överenskomna framträdandet. Detta kan 
relateras till såväl familjeföretagets osynliga kvinnor som genomför sina 
strategier genom någon annan, (Barrett & Moores, 2009b), som Canettis 
(1973, i Brighenti, 2007) tankar om att den verkliga makten är dold, det är 
endast verkningarna av den vi ser.  

Sammanfattning 
(O)synlighet är en del av det handlingsmönster som ingår i 
familjemedlemmens roll i familjeföretaget. I sitt bildande av sitt jag, är den 
sociala rollen en byggsten för individen som i ett motsatsförhållande mellan: 
individens (o)synlighet och rollens givna (o)synlighet, skapar förvirring som 
kan komma att skaka om individens självbild. Som familjeföretagets 
teammedlem förväntas lojalitet och att bevara den önskade fasaden gentemot 
publiken. En fasad som kan stå i ett motsatsförhållande till den egna 
ståndpunkten. Publikens tendens att kategorisera familjemedlemmarnas roller 
påverkar också familjeföretaget, vilket med (o)synlighet skymmer sikten för 
var den egentliga makten finns. Som komplement till Goffmans (2014/1959) 
dramatisering och synliggörande av en insats, kan ett avdramatiserande istället 
osynliggöra den.  

Förstå (o)synlighet i relation till social responsivitet 
Fenomenen (o)synlighet har stor inverkan på individen, med det innefattas att 
ett begripliggörande om dem behöver göras. I avhandlingen används Asplunds 
teoretiska ramverk om social responsivitet, inte för att studera social 
responsivitet i familjeföretag, utan snarare för att bringa reda i begreppen 
(o)synlighets innehåll. Valet av Asplund 21 motiveras med att hans teorier i 
stora drag tangerar (o)synlighet utan att utveckla dem, vilket avhandlingen 
söker bidra med. Avsnittet introduceras med en teoretisk genomgång och 
diskussion om social responsivitet. Det följs av Asplunds positionering, kritik 
till teorin, motivering av val av teori och dess relation till (o)synlighet. 
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Social responsivitet 
Asplund beskriver social responsivitet (SR) som:  
 

 Två eller flera personer är socialt responsiva när de inom ramen 
 för en  pågående process eller beteendesekvens tar notis om 
 varandra och den ena partens beteende är ett äkta gensvar på den 
 andra partens beteende – och vice versa i ett fortgående växelspel. 
 (1987b, s. 10) 

 
Orden social och responsivitet härstammar från latinets socialis: sällskaplig 
och respondere: svara, och social responsivitet är i grunden en basal social 
företeelse där stimuli från en person följs av en respons från en annan person. 
Social responsivitet förutsätter alltså ett jag och ett du, med detta innefattas 
också medvetande som just är ett med-vetande, utvecklad tillsammans med 
andra i samverkan. Regelverk för stimuli och respons kan betecknas som 
obefintliga, vad stimuli är, utläses på den respons den ger, detsamma gäller för 
responsen i sig som är ett svar på stimuli vilken åtföljs av en ny respons och så 
vidare (Asplund, 1987a). 
 Människan är i sitt ursprung en responderande varelse och Asplund 
(1987a) beskriver också hur inskränkningar av såväl socialitet som 
responsivitet sker i uppfostran, socialisering, i olika roller och grupperingar i 
samhället. En sådan gruppering är familjeföretaget, där barnens socialisering 
ofta sker från tidig ålder. Vad som utmärker rollen i familjeföretaget är dess 
givna inskränkningar, till skillnad från personens karaktär bestående av 
självpåtagna inskränkningar. Familjeföretagarens roller kan även delas in i två 
nivåer: rollen som sig själv, där innehavaren är ett med rollen, samt rollen som 
företräder en hel yrkeskategori (Berger & Luckman, 1991/1966).  

Asocial responslöshet 
Social responsivitets motsats är enligt Asplund (1987b) asocial responslöshet. 
Den responslösa individens beteende kännetecknas av att ingen notis tas till 
omgivningen och ingen respons äger rum till de utanförvarande. Personen är 
avskärmad vilket påverkar människor i dess närhet på ett högst påtagligt sätt. 
Ett sökande efter bekräftelse och respons hos den responslöse ger ingen 
verkan, effekten av att inte få respons genererar en känsla av att bli fråntagen 
sin möjlighet till kommunikation. Ingen respons, inget svar, ingen reaktion ger 
alltså ingen möjlighet att kunna bli bekräftad eller att kunna bekräfta tillbaka.  
 Ett exempel på responslöshet visar Asplund (1987b) genom att ett par 
grannar där en hälsning från den ena inte återgäldas med ett svar. Han menar 
att den medvetet uteblivna hälsningen symboliserar övergången från social 
respons till asocial responslöshet, av den som inte besvarar hälsningen. Detta 
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händelseförlopp kan sedan följas av att den asocialt responslösa undviker den 
andra individen på olika tänkbara sätt och i sitt undvikande gör sig fysiskt 
osynlig.  
 Han tar också upp ett exempel där en riktad fråga till en medpassagerare i 
en tågkupé inte blir besvarad av den tilltalade. Det får den frågande att känna 
sig dum (vilket etymologiskt betyder stum), i sitt sätt att se på detta menar han 
att både den tilltalade och den frågande i denna situation blir förstummade. 
 Vårt dagliga liv är social responsivitet menar Asplund, men det finns också 
ett regelverk för hur vi får använda oss av vår sociala responsivitet och 
asociala responslöshet. Som ovan beskrivits så blir ett brytande mot dessa 
regler inte accepterat av våra medmänniskor, utan istället aktar vi oss noga för 
att gå över dessa gränser och vi förhåller oss disciplinerat socialt responsiva.  
 Ett exempel som kommer in på området för denna avhandling är då en 
yngling bryter mot den asociala responslösheten genom att på ett tåg erbjuda 
passagerarna sin busspollett. Uppträdandet svaras med en total asocial 
responslöshet, det vill säga, alla passagerarna tittar bort och ingen som 
ynglingen frågar, varken svarar eller ger någon som helst respons på hans 
erbjudande. Här skriver Asplund: 
 

 Att åka förortståg från Holte till Köpenhamn är att vara osynlig. 
Eller det är att göra sig osynlig. Och det kräver en hel del arbete. 
Den unge mannen med busspolletten gjorde passagerarna synliga. 
Där är ni ju! När han väl stigit av bekräftades återgången till 
 automatiken och osynligheten genom utsökt flyktiga ögonkast samt 
av leenden som  utplånades i samma ögonblick som de anlades [...]. 
(Asplund, 1987b, s. 135) 

 
Att vara asocialt responslös behöver inte nödvändigtvis betyda att personen är 
tyst. Tvärtom uppkommer ibland något som kallas för asocial pratsamhet, där 
personen pratar men inte med sin omgivning utan istället är fokuserad på sig 
själv. Utgången av detta agerande upplevs av motparten som att bli talad till, 
men inte tillåtas göra inlägg utan bara lyssna vilket leder till en pacificering. 
Responsen från vår omgivning är det som bygger vår sociala massa, men i 
detta sammanhang avstannar all aktivitet till och med innan den hunnit bli 
formulerad. Efter ett antal sådana incidenter slutar den utsatta att göra inlägg, 
att tala över huvud taget, och kommer in i en annan sinnesstämning, vilket kan 
relateras till Scotland-Stewarts (2007) betraktandeattityd.  

Responsorium 
När minst två individer ger varandra stimuli och respons uppstår vad Asplund 
(1987a) kallar ett responsorium. Det speciella med detta är att mellan 
individerna i responsoriet finns ingen asocial responslöshet, däremot förhåller 
sig personerna i ett responsorium asocialt responslösa gentemot sin 
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omgivning. Stimuli sänds ut och svaras direkt på med en respons tillbaka och 
regelverket för denna företeelse är väldigt löst, vilket innefattar att det kan 
finnas regler men de kan lika gärna frångås.  
 Så snart två personer exempelvis talar med varandra i telefon så har ett 
responsorium uppstått, och omvärldens stimuli utestängs. 
 De responsorium som uppstår mellan människor är en naturlig del av 
varandet. Men både stimuli och respons har blivit styrda på en mängd olika 
sätt i försök att disciplinera människan. I det innefattas att utesluta eller 
begränsa den naturliga sociala responsiviteten så att den blir ensidig och att 
responsen motsvarar något i förväg bestämt. Med det inbegrips att det finns en 
skillnad i ett responsorium och att använda stimuli-respons på ett sätt som 
regleras. Asplund visar exempel genom Foucaults skildring av 
fängelsesituationen och på det sätt bevakning av fångar sker, att den fria 
sociala responsiviteten blir tyglad av det som överheten bestämmer som 
disciplinering. Det som händer är att stimulus och respons sker i ett kodat 
schema, vilket kan förklaras som att responsen regleras enligt uppsatta 
föreskrifter. Asplund (1987a) säger att fången inte är ett kommunicerande 
subjekt utan enbart ett objekt som avger information. Fången syns och blir 
betraktad men har fråntagits möjligheten till att se andra. Denna situation 
benämner Asplund som den påtvungna responslösheten (1987a, s.88). I denna 
situation kan sägas att alla privilegier och att vara så kallat fri socialt 
responsiv, har fråntagits individen tillfälligt vilken nu är synlig för 
omgivningen (fångvaktarna) emedan de senare är osynliga för fången.  
 Asplund (1987a) kommer in på området utbrändhet vilket han menar är:  
 

 [...] en process i och en produkt av den sociala interaktionen  [...]. 
(Asplund, 1987a, s. 142)  

 
 Utbränning uppstår som ett resultat av avsaknaden av social responsivitet. 
Då alstras istället det motsatta, det vill säga asocial responslöshet. Med 
avsaknad menar Asplund en total avsaknad av all respons och inte bara den 
positiva. Utbränningen utmynnar i att individen ingenting känner för sin 
omgivning, här poängteras alla känslor, negativa såväl som positiva och med 
det följer en likgiltighet. Det handlar inte om en överansträngning utan ett 
tillstånd som uppstår när omgivningen inte ger feedback och ett exempel ges 
med en amerikansk polis som vid fem tillfällen hjälpt till med akuta 
förlossningar. Han säger (Asplund, 1987a, s. 149):  
 

 Men faktum är, att ingen enda gång var det någon som sa: tack ska 
du  ha – inte en enda gång! Jag begärde inte mycket, men det hade 
varit roligt att veta att dom tyckte att det var bra att jag fanns [...].  

 
Asplund menar att: 
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 [...] har man en upplevelse av att bli bemött som om man inte 
 fanns, så  befinner man sig verkligen i riskzonen för utbränning 
 – eller upplevelsen av att inte finnas är redan en fullt utvecklad 
 utbränning. (1987a, s. 149) 

  
Han poängterar att en mellanmänsklig icke-respons för den utsatta individen, 
bidrar till att han/hon själv slutar att vara emotionell och det känslomässiga 
livet utplånas. 

Betydelsen av asocial responslöshet 
Israel (1988) problematiserar asocial responslöshet och menar att den inte kan 
vara den sociala responsivitetens elementära motsats, han poängterar att den 
dialektiska relationen mellan social responsivitet och asocial responslöshet 
inte diskuteras av Asplund (1987a) och att asocial responslöshet torde vara ett 
resultat av en utveckling. Eriksson (2005) tar också upp denna diskussion och 
ifrågasätter varför Asplund (1987a) utvecklar asocial responslöshet, han menar 
att responsivitet är sig självt nog som teoretisk ram och att både social 
responsivitet och asocial responslöshet inte kan vara elementära. Asocial 
responslöshet står för två olika responser: frånvaron av och motstånd mot 
social responsivitet (Eriksson, 2005). Om beteenden inte är elementära borde 
det förutsättas att det finns de som är elementära, vilket enligt Eriksson är 
grunden inom sociologin. Han menar att det är relationen mellan det 
elementära och det kontextuellt bundna, hur de relaterar till varandra, som är 
det intressanta. Denna punkt saknas i Asplunds diskussion.   
 Lindberg (1997) har utvecklat diskussionen ytterligare om asocialt 
reponslöst beteende som inlärt (avancerat) eller elementärt och hon menar att 
det finns en skillnad i att vara asocialt responslös respektive stänga ute 
världen. Hon beskriver att den fullständigt elementära, socialt responsiva 
varelsen, är så absorberad i sin situation att ett val inte finns då själva 
aktiviteten upptar individen helt, det vill säga ett utestängande av världen. Det 
blir dock aningen problematiskt att beskriva den asocialt responslösa individen 
där säger Lindberg (1997 s. 83): 
 

 Att beskriva den fullständigt elementära asocialt responslösa 
 varelsen låter sig däremot inte göras, därför att denna 
 varelsesbeteende inte finns, dvs det är ett icke-beteende som inte 
 väljs, och inte syns men som likväl kan påverka genom sin blotta 
 närvaro – pga vår sociala responsivitet. Elementär asocial 
 responslöshet är en icke-händelse, vilken inte utmärks av att  vara en 
negation till en händelse utan bara (inte?) är. 

    
 Lindberg (1997) fasthåller att skillnaden mellan det elementära beteendet 
och det avancerade är vilket förhållande individen har till det egna jaget, det 
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egocentrerade och uppkopplade, det vill säga, det organiserade socialt 
responsiva beteendet, kontra det inlärda asociala responslösa beteendet. I 
dessa menar hon att det finns ett jag som väljer något. Den elementära 
asociala responslösheten däremot blir då:  
 

 [...] tomhet, ett ingenting, en icke-respons. (1997, s. 84).  
 
 Frågeställningar som uppkommer med Asplunds teori som jag också delar 
med Israel (1988), är skillnaden i att förhålla sig asocialt responslös (att 
utestänga världen) kontra vara asocialt responslös (att inte kunna göra val). 
Genomgående beskrivs olika scenarier, där Asplund i mitt tycke beskriver 
individen som lite mer eller mindre socialt responsiv, emedan den som 
beskrivs som utbränd, befinner sig i ett tillstånd som asocialt responslös, där 
funktioner är nedsatta och hela individen är påverkad. Här poängterar Asplund 
även att känslolivet slutar att fungera, det vill säga att individen inte känner 
någonting alls. För att dra jämförelser så beskriver Asplund en individ som 
sitter fängslad och blir fråntagen möjligheten att respondera med världen, men 
som jag ser detta så framkallar inte det per se, en individ som är asocialt 
responslös (att den inte skulle känna något), emedan den utbrände är i ett 
tillstånd som omöjliggör en respons med yttervärlden, vilket är en avsevärd 
skillnad.  
 Min tolkning av asocial responslöshet skiljer sig från Asplunds. Å ena 
sidan ser det ut som om han i sin beskrivning av responsorium menar att 
individerna är lite mindre responsiva mot sin omgivning, å andra sidan om 
detta jämförs med hans tes om utbrändhet så är den sortens asocial 
responslöshet mera av arten att individen inte kan respondera. Med detta i 
åtanke ser jag inte att de individer som delar ett responsorium skulle vara 
asocialt responslösa mot sin omgivning (att de inte skulle känna något), jag ser 
dem som mindre socialt responsiva. Tolkningen av vad asocial responslöshet 
skulle innefatta, blir enligt min mening att den normalt socialt responsiva 
individen, slutar att respondera på det sätt som förväntas för att den inte kan.  
  Jag vill gå tillbaka till Asplunds argumentation om individen som ständigt 
utsätts för icke-respons, det vill säga de som har upplevelsen av att inte finnas 
och poängtera att det är responsen från omgivningen som bygger individens 
sociala massa (Asplund, 1987a). Likt barnens grundläggande behov av att få 
respons från sin omgivning och speciellt från sin förälder, så påverkas 
individen negativt då icke-responsen görs gällande (Collins, et al., 2008). När 
även vuxna människor befinner sig i en situation av icke-respons, så är det 
något grundläggande som enligt Asplund kan leda till utbrändhet22. 
 Lindberg (1997) säger att skillnaden är att det finns ett jag som kan välja, i 
min slutsats ser jag elementär asocial responslöshet som det yttersta, där 
individens funktioner23 avtar och kulminerar i en utbrändhet och där 
individens val är ett icke, till skillnad från den avancerade asociala 
responslösheten som kan övas in och regleras av individen (Asplund, 1987a) 
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bland annat med hjälp av (o)synliggörande av sig själv och/eller andra, vilket i 
denna avhandling betraktas som mer eller mindre social responsivitet. 
Slutsatsen av asocial responslöshet blir att osynliggörande är en del av den 
icke-respons som slutligen kan leda fram till antingen: förstadier till, eller ren 
utbrändhet, det blir ett medel att nå fram till den uteslutning som det innebär. I 
Asplunds fall, menar han att det leder fram till asocial responslöshet - ett 
allvarligt tillstånd där individen slutar att fungera och känslor upphör. 

Social responsivitet och (o)synlighet 
I denna genomgång av social responsivitet kan frågan ställas varför en 
diskussion om (o)synlighet behöver ta plats? Varför inte nöja sig med social 
responsivitet? För att ett responsorium ska kunna utökas eller begränsas, sker 
ett antal händelser: leenden möts, individen tilltalas och blir sedd, eller: ryggar 
vänds, blickar undviks och individen nonchaleras. Vad som då finns i denna 
sekvens är ett (o)synliggörande där båda parter antingen synliggör eller 
osynliggör varandra i processen. (O)synlighet kommer här in som det fenomen 
som möjliggör ett utökande eller begränsning av responsoriet. Ett 
responsorium kan utvecklas till att bli större och innefatta ett flertal individer, 
de blir då också synliggjorda och, så att säga, välkomna in i denna gemenskap. 
Detta innefattar att individerna blir involverade och inkluderade på ett tydligt 
sätt i responsoriet. Skulle av någon anledning en individ inte vara välkommen, 
visas detta genom att den blir osynliggjord.  
 Ett exempel som Asplund visar där (o)synlighet går hand i hand med social 
responsivitet, är det med den erbjudna busspolletten. Han tar också upp 
(o)synlighet som fenomen, men stannar därvidlag och vidareutvecklar dem 
inte. I detta exempel visas tydligt hur kroppsspråket, och med det också 
användandet av osynlighet, blir det fenomen som används för att undvika 
social responsivitet. (O)synlighet kan sammanfattningsvis därför ses som de 
fenomen som möjliggör ett utökande, eller en begränsning av ett 
responsorium, där den sociala interaktionen består av de stimuli och den 
respons de inblandade ger varandra. 

Sammanfattning  
I människors sociala interaktion är social responsivitet en del av parternas 
beteende. Ett responsorium uppstår mellan de socialt responsiva, där 
fenomenen (o)synlighet möjliggör såväl dess begränsning som utökning. 
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KAPITEL 4. ANALYSMODELLER 
VÄXER FRAM 

För att kunna identifiera och förstå (o)synlighet i familjeföretag, beskrivs i 
kommande kapitel de analysmodeller24 som använts och tagits fram med 
inspiration av Asplund (1987a;b), Goffman (2014/1959) och Freire 
(1970;1974). Analysen i avhandlingen bygger på en slags innehållsanalys 
(Czarniawska, 2014), dock inte i bemärkelsen att ord ska räknas utan snarare 
vad i texten som kan identifieras som fenomenen (o)synlighet, 
familjemedlemmens roller och deras genomgångna process. Ur 
familjemedlemmarnas livsberättelser framkommer sedan en slags dold och 
mystisk berättelse som likt ett pussel visar en bild som tidigare inte funnits 
(Kociatkiewicz, 2007; Alvesson & Kärreman, 2012). Det har i stort sett 
handlat om att läsa materialet många gånger för att låta mönster komma fram 
med det specifika fokus på (o)synlighet jag haft från början (Johansson, 2005). 
I följande kapitel visas de framarbetade analysmodellerna.  

Identifiering av (o)synlighet  
För att kunna identifiera (o)synlighet i familjemedlemmars livsberättelser 
används här: utökandet och begränsningen av responsorium som 
utgångspunkt. Modellens olika delar beskrivs härnedan utifrån scenarier från 
tidigare forskning. 
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Figur 4.1 (O)synlighet vid responsoriets gräns 
(O)synlighet Resultat av (o)synlighets inverkan 
1. Begränsa sitt/någon 
annans responsorium  
2. Utöka  sitt/någon 
annans responsorium 

 
 
5. Nivå känslor 
 
Kommunicerandet av 
känslor 

 
 
6. Nivå handling 
 
Uttryckt handling 3. Att få sitt 

responsorium begränsat 
av någon annan  
4. Att få sitt 
responsorium utökat av 
någon annan. 
 

Källa: Egen sammanställning baserad på Asplund (1987a;b) och forskning om 
(o)synlighet.  

(O)synlighetsmodellen 
Genom användandet av (o)synlighet möjliggörs ett utökande eller 
begränsande av det egna responsoriet. (1) Ett exempel på en begränsning av 
det egna responsoriet visar Barrett och Moores (2009b) undersökning där 
kvinnor förhåller sig osynliga för att strategiskt kunna jobba som de vill, men 
också för att undkomma kritik.  
 För att begränsa någon annans responsorium visar Vera och Deans (2005) 
undersökning att mödrar begränsar döttrars responsorium genom att 
osynliggöra dem och inte släppa kontrollen vid succession.  
 (2) Ett sätt att utöka sitt responsorium är att genomföra det som Hollander 
och Bukowitz (1990) kallar självbefordran. Det innefattar att kvinnan i 
familjeföretaget synliggör sig själv för att visa sig värdig som övertagare av 
bolaget vid succession.  
 Att utöka någon annans responsorium är också möjligt vilket Cole (1997) 
visar, där männen i familjeföretag forcerar fram en relation mellan den 
osynliggjorda och utsättaren. De utökar på detta sätt den osynliggjordas 
responsorium genom sitt agerande.  
 Genom användandet av (o)synlighet kan en begränsning eller utökning av 
det egna responsoriet ske av någon annan. (3) Ett exempel på en begränsning 
av ens egna responsorium visar Cole´s (1997) studie där kvinnor i 
familjeföretag blir osynliggjorda då det frågas efter någon av manligt kön.  
 (4) En utökning av det egna responsoriet av någon annan, kan ske vid de 
tillfällen då kvinnor synliggörs och blir tilldelade ledande positioner i 
familjeföretag (Klein, et al., 1998). 
 Resultatet av (o)synlighetens verkan kan ses i två nivåer. Dels 
framkallandet av känslor och den nivå som uttrycks som handling. Tidigare 
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forskning visar att såväl osynlighet som synlighet framkallar olika typer av 
kommunicerade känslor och handlingar. 
 (5) Osynlighet som starkt förknippas med att vara fysiskt på plats men att 
inte bli noterad (Brighenti, 2007), framkallar känslor av irritation (Cole, 
1997), isolering (Scotland-Stewart, 2007) och aggressivitet (Lamble, 2009). 
Situationen utsätter också individen för känslomässig stress (Franklin, 1999) 
vilket i sin tur frammanar dåligt självförtroende (Toynton, 2007). Känslor som 
förknippas med synlighet, att bli uppmärksammad, beskrivs dels som att de 
ger ett ökat självförtroende och skapar en frihetskänsla (Zubal-Ruggieri, 
2007), men vid en hög synlighet kan även känslor som ängslan, dåligt 
självförtroende, oro och sårbarhet komma fram (Klein, et al., 1998).  
 På den nivån som visar vilken typ av agerande individen vidtar, kan det vid 
(o)synlighet framkomma ett antal olika scenarion.  
 (6) Tidigare forskning visar att osynlighet verkar för att individen i 
familjeföretaget kan komma och gå som den behagar (Barrett & Moores, 
2009a), osynlighet kan även ses som en privat sfär (Brighenti, 2007) där 
individen anses ha makt så länge osynligheten förhåller sig inom den rådande 
normen (Simpson & Lewis, 2005). Att vara osynlig frammanar också ett 
agerande där individen förringar sitt yrkesmässiga erkännande (Gillis-
Donovan & Moynihan-Bradt,1990), förändrar sin identitet (Pena, 2007) och 
där medvetna handlingar av okunnighet skapas (Lamble, 2009). Det motstånd 
som uppstår i relation till osynlighet kan vara såväl verbalt som icke verbalt 
(Langhout, 2005). Handlingar som kommer ur synlighet har också beskrivits 
som att kvinnor tenderar att framhäva det feminina på bekostnad av sin 
professionalitet (Curimbaba, 2002). En hög synlighet kan även förvrida 
individens sociala representation (Brighenti, 2007) vilket kollektivt skapar 
osynlighet för andra grupper (Deener, 2010). Den höga synligheten som 
minoriteten ofta råkar ut för tjänar till att osynliggöra individens 
professionalism (Bell-McDonald & Harvey-Wingfield, 2009).  

Kategorier  
Sammanfattningsvis och för modellens användning som analysverktyg, 
kategoriseras (o)synlighet i 6 olika kategorier. Härnedan rangordnas utan 
inbördes ordning kategorierna som X1-X6.  
  
X1. Jag utökar mitt responsorium- jag gör mig själv synlig.    
X2. Jag begränsar mitt responsorium - jag gör mig själv osynlig.     
X3. Jag utökar någon annans responsorium - jag gör någon annan synlig   
X4. Jag begränsar någon annans responsorium - jag gör någon annan osynlig.  
X5. Någon annat utökar mitt responsorium- någon annan gör mig synlig    
X6. Någon annat begränsar mitt responsorium - någon annan gör mig osynlig. 
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Grupper 
Modellen behöver också skilja på vem som agerar för att (o)synlighet ska 
komma fram. Därför grupperas kategorierna som oberoende och beroende25. I 
den oberoende gruppen agerar individen själv genom att reglera sin egen och 
andras (o)synlighet, emedan den beroende gruppen blir styrd och får sin 
(o)synlighet reglerad av någon annan.  
 
Figur 4.2 Grupper av (o)synlighet 

Oberoende Beroende 
X1 -  jag gör mig själv synlig X5 - någon annan gör mig synlig 
X2 -  jag gör mig själv osynlig X6 - någon annan gör mig osynlig 
X3 -  jag gör någon annan synlig 
X4 -  jag gör någon annan osynlig 

Källa: egen 

Analys av roller 
I avhandlingen har tre kategorier för familjemedlemmars olika roller valts: (1) 
rollen i familjeföretaget, (2) rollfasaden som visas upp för utomstående 
aktörer, samt (3) roller utanför familjeföretaget (Goffman, 2014/1959). De 
olika rollerna är sammanlänkade med (o)synlighet vilket också gör att 
(o)synlighet som fenomen och dess beroende eller oberoende, kan skilja sig åt 
mellan de olika rollerna. I nedanstående modell visas en sammanställning av 
de olika rollerna, samt deras relation till (o)synlighet och (o)beroende.  
 
Figur 4.3 Analysmodell för roller 

1. Rollen i 
familjeföretaget 

2. Rollfasad i 
familjeföretaget 

3. Roll utanför 
familjeföretaget 

Osynlig /Synlig Osynlig/Synlig Osynlig/Synlig 
Beroende/Oberoende Beroende/Oberoende Beroende/Oberoende 

Källa: Egen 
 

Rollmodellen 
1. Rollen i familjeföretaget definieras utifrån vad som sker i familjeföretaget, 
familjemedlemmarna emellan. Rollen kan vidare kopplas till (o)synlighet och 
om den är (o)beroende. Det vill säga, den synliga rollen är per definition mer 
framträdande (exempelvis ledarens, eller den som tar hand om kundrelationer) 
emedan en osynlig roll också gör individen osynlig (den som är placerad 
längst bak i fabriken och aldrig möter kunden, eller svarar i telefon). Rollens 
(o)synlighet kan också definieras med utgångpunkt från om den är beroende 
eller oberoende, med det kan sägas att den beroende rollens (o)synlighet 
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regleras av någon annan är individen själv, i motsats till oberoende där 
individen själv styr regleringen av (o)synlighet.  
2. Rollfasaden definieras utefter familjens uppvisade fasad (Goffman, 
2014/1959) gentemot externa aktörer. (O)synligheten framkommer här som en 
del av det handlingsmönster fasaden uppvisar, vilket innebär att rollen kan 
vara såväl (o)synlig och (o)beroende. 
3. Roller utanför familjeföretaget kan sammanfattas som de roller som inte är 
direkt sammankopplade med familjeföretagets aktivitet. De är ändå valda att 
illustreras eftersom de visar ett sammanhang till den familjeföretagande 
kontexten som är viktig med tanke på hur (o)synlighet framkommer (Freire, 
1970; 1974). För dessa gäller samma som ovan att rollerna definieras utifrån 
deras (o)synlighet och (o)beroende.  

Analys av metodprocessen 
I följande stycke visas den modell som används för analys av metodprocessens 
påverkan (Freire, 1970;1974).   

Medvetandegörandeprocessen 
Familjemedlemmarna ges möjlighet till ett medvetandegörande om 
(o)synlighet via avhandlingens metodförfarande. Härnedan delas processen in 
i kategorierna: pre-dialog, dialog och post-dialog. Varje kategori visar 
processens olika delar med avhandlingens syfte som underrubricering. I Pre-
dialogen, analyseras utifrån livsberättelsen hur hanteringen av (o)synlighet 
sker i familjeföretagarens vardag. I dialogen, dialog (1), analyseras hur 
(o)synlighet hanteras i kodningsprocessen, vad fenomenen betyder för 
familjemedlemmarna och vilka begränsade situationer, och därmed även 
oprövade möjligheter, som framkommer i materialet. Avslutningsvis i post-
dialogen, dialog (2), analyseras uttryckta handlingar och /eller känslor som ett 
resultat av processen. Till sist analyseras conscientização, det vill säga, vilka 
familjemedlemmar som visar tendenser till ett kritiskt uppvaknande. 
 
(a) Pre-dialog  
Hantering av (o)synlighet i vardagen 
 
(b) Dialog 
Hantering av osynlighet i kodningsprocessen 
Vad betyder osynlighet för familjen 
Begränsade situationer - oprövade möjlighet 
 
(c) Post-dialog 
Uttryck av handling och /eller känslor 
Conscientização  
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Figur 4.4 Analysmodell för metodprocessen 

1. Pre-dialog 2. Dialog 3. Post-dialog 
Identifikation Förståelse för (o)synlighet Förståelse för processen 
Genom livsberättelsen 
kommuniceras familjens 
hanterande av 
(o)synlighet i vardagen. 

I dialog (1) kommuniceras 
familjens hantering av 
(o)synlighet i kodnings-
processen, betydelsen av 
(o)synlighet för familjen samt 
begränsade situationer och 
oprövade möjligheter. 

I dialog (2) framkommer 
uttryck av handling och/ 
eller känslor. 
Conscientização - processen 
som föregår det kritiska 
uppvaknandet. 
 

Källa: egen 

Sammanfattning 
Med hjälp av innehållsanalys identifieras familjemedlemmarnas (o)synlighet i 
de insamlade livsberättelserna utifrån sex kategorier och två grupper. 
Fortsättningsvis analyseras roller utefter tre kategorier, följt av en avslutande 
analys av metodprocessens påverkan i pre-dialog, dialog och post-dialog. 
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KAPITEL 5. MÖTE MED TRE 
FAMILJEFÖRETAG 

Detta kapitel introducerar pre-dialog med livsberättelsen som plattform för 
medvetandegörande där familjerna Lime, Orange, Kobolt och deras 
familjeföretag presenteras. För varje familjeföretag återges respektive 
familjemedlemmars livsberättelse i ett sammanfattat format med fokus på 
(o)synlighet.  
 De konstnärliga illustrationerna till varje familj är framställda av Joakim 
Larnö26 där schackbrädet och pjäsernas uppställningar får ligga till grund för 
en metaforisk tanke (Lakoff & Johnson, 1980; Morgan, 1998; Ricoeur, 1978;) 
om strategiska drag i familjeföretagandet, utan egentlig koppling till själva 
spelet som sådant. Pjäsernas uppställningar27 ger därmed fritt spelrum för 
betraktarens tolkning. 
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Familjen Lime 
Familjeföretaget Trämontage, berör fyra familjemedlemmar: mamma Signe, 
pappa Gustav, dotter Lena och son Tommie och ägs till 100% av Gustav. 
Bolaget bedrivs som enskild firma och registrerades 1973. I följande stycke 
redogörs för de olika familjemedlemmarnas inbördes relation till 
familjeföretagandet och kort om deras bakgrund.  
 Mamma Signe, 75-årsåldern, är mor till hennes och Gustavs fyra barn: 
Lena, Tommie, Christina och Christer. Lena och Tommie är de barn som varit 
aktiva i familjeföretaget. Signe var hemmafru så länge barnen var små, senare 
tog hon anställning som deltidsarbetande kokerska, samtidigt som hon också 
har jobbat i familjeföretaget där hon mest sysslat med putsning och 
försäljning. Hon har även varit avbytare åt Gustav vid SJ (Statens Järnvägar)  
när arbetsbelastningen i familjeföretaget varit för hög.  
 Pappa Gustav, 80-årsåldern, är trävaruarbetare med framförallt sniderier 
som specialitet. Startade och driver familjeföretaget Trämontage sedan 1962 
på deltid, och har tidigare jobbat heltid vid SJ. Sedan 1964 har Gustav haft sin 
firma i sitt och hustruns bostadshus. 
 Dotter Lena, 50-årsåldern, har jobbat i familjeföretaget Trämontage. Under 
en tid var hon även anställd i sin brors företag, men fick 1990 dottern Anna 
och gick på mammaledighet. Broderns företag gick kort därefter i konkurs. 
1994 startar Lena ett eget företag som drivs på deltid, med det vilande, startar 
hon 1999 företaget Trävarufixarna tillsammans med sin bror Tommie. 2004 
börjar Lena jobba som deltidsanställd på Pallen parallellt med en nedläggning 
av det gemensamma företaget. Lena har nu återupptagit sitt vilande bolag.  
 Son Tommie, 50-årsåldern, har jobbat i familjeföretaget Trämontage. Har 
en fru, Petra och fyra barn: Peter, Lasse, Kalle och Karin. Startade sitt första 
egna företag: Tommie snidare, senare köpte han ett befintligt företag: Snideri 
ett, och anställde sin syster Lena bland annat. Efter Snideri etts konkurs, tog 
han anställning vid Pettersson & Bendel där han jobbade med putsning. Han 
startade sedan företaget Trävarufixarna tillsammans med systern Lena. Har 
återgått till Pettersson & Bendel igen efter syskonens nedläggning av det 
gemensamma företaget. Nu driver han egna företag på fritiden och sysslar 
mest med produktionen som den egna bondgården genererar. 
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Signe 
Signe uttrycker väldigt starkt att hon tycker om gamla människor och redan i 
unga år hjälpte hon dem. 
 

 [...] jag älskar gamla människor för jag vet ju min farmor och farfar 
där var jag ju mycket hos dom när jag växte upp och jag var en tolv, 
tretton år och bakade kakor och åkte till dom och var där en hel dag 
och jag tyckte det var så roligt, så det har jag trivts med. 

 
Som yngst i syskonskaran så var det förväntat att hon skulle vara hemma på 
gården och hjälpa till, de andra syskonen och även hennes tvillingbror hade 
sedan unga år fått tillåtelse att både flytta hemifrån och även att skaffa sig ett 
betalt yrke. För Signe däremot var mamman och pappan ganska stränga och 
hon fick jobba hårt och utan betalning. 
 

 [...] så jag gick hemma hela tiden och jag var ju mer dräng än piga 
om man säger så, och jag gjorde allt grovarbete, jobbade i skogen 
med pappa och då var det ju inte en motorsåg utan en sån här 
långsåg som man drog i varsin ände [...].  

 
Det var inte heller tal om att fortsätta i realskolan som Signes lärare 
rekommenderade. Jobbet som blev ledigt i manufakturaffären och som Signe 
så gärna önskade sig, fick hon blankt nej på av sina föräldrar. Hon skulle 
stanna på gården och jobba, även om hon lovade att hjälpa till med mjölkandet 
ändå.  
 

 Nej, jag fick ingen lön. Då var det ett ledigt jobb, det var en tjej jag 
 kände  som skulle sluta, hon skulle gifta sig tror jag, det var i en 
 manufakturaffär. Då ville jag jobbat där och då bad jag på mina bara 
 knän att jag skulle fått börja där, jag sa: jag mjölkar när jag åker och 
 jag mjölkar när jag kommer hem. Det var ju det värsta, pappa kunde 
ju inte sitta och mjölka alla korna själv, vi hade ju ingen 
mjölkmaskin, utan för hand […]. Det var ju en  besvikelse det var ju 
klart. Det har jag tänkt på efteråt med att det var lite hårt, det har 
man nog tänkt på ibland [...]. 

 
Socialiseringsprocessen startade tidigt på bondgården. Pappan tog med sig 
dottern och hon fick lära sig även traditionellt okvinnliga delar i företaget. 
Detta arbete skapade den grund som Signe kände att hon hade med sin pappa 
och där hon också kunde uppskatta hans glada lynne som lättade upp för 
henne. Här sker ett skapande av samhörighet och delaktighet, som kom att 
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leda till en närmare relation till fadern. Det var även tillfällen när Signe fick 
stanna hemma från skolan för att hjälpa pappan i skogs- och jordbruket. För en 
familj var det ett slit att få pengar såväl som timmarna på dygnet att räcka, 
dock hade sönerna fått tillåtelse att flytta och ta tjänst utanför hemmet. 
 Musiken har haft en stor plats i Signes liv och hennes början blev när hon 
som 15-åring fick sitt första musikinstrument: ett dragspel.  
 

 [...] där kunde jag stå i finrummet, som man sa vet du, och spela rätt 
 upp och ner och träna och mamma var lite förtretad och sa har du 
 inget annat att göra [skratt], sen började jag att spela i en liten 
 sångkör som vi hade då, i kyrkan där hemma så jag var ju 
 sångledare med, sen så småningom. 

 
När Signe skulle gifta sig var det då dags att flytta från gården. Signes arbete 
hade dittills varit obetalt, det hade ställts krav på henne att hjälpa till och 
arbeta, vidareutbildning och anställningar hade varit uteslutna. Det arbete som 
Signe hade jobbat med blev först nu automatiserat, när hennes insats uteblev - 
då skedde investeringar.  
 

 Men när jag flyttade hemifrån och vi gifte oss då var jag ju inte fyllt 
21 år så jag var ju inte gammal, jag fyllde 21 i februari och vi gifte 
oss på nyårsafton -57, då var ju pappa tvungen att skaffa sig 
 mjölkmaskiner [skratt].  

 
Familjeföretaget Trämontage, är förlagt i Signes och Gustavs bostadshus på 
bottenvåningen. Så länge barnen var små jobbade inte Signe i företaget men 
då de blev lite större, hade hon dels ett deltidsjobb som kokerska, men också 
en förväntad tjänst i familjeföretaget. Både make och barn träffades 
regelbundet och kunderna som kom på besök i makarnas gemensamma hem 
och företag. 
  

 Jag tyckte alltid att det var trevligt att träffa folk, när det kom folk 
hit, skulle ha lite snickerier gjorda, och var intresserade, jag tyckte 
det var roligt.  

 
Att ha företaget i bostaden var inget som bekymrade Signe, snarare tvärtom 
tyckte hon att det var praktiskt, och att man lätt kunde gå till sitt jobb. Gustav 
har drivit sitt företag på fritiden, och på vardagarna innan han pensionerade 
sig, hade han en ordinarie tjänst som järnvägstjänsteman. Ibland när jobben 
hopade sig i familjeföretaget, fick Signe också göra inhopp som vikarie åt 
Gustav på hans jobb på SJ, likväl kunde det vara så mycket att göra att både 
Gustav och Signe fick jobba långt in på nätterna för att få sakerna klara.  
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 [...] det skulle ju vara färdigt till en viss tid, vet du, och det var ju 
 massor av såna här som skulle putsas vet du, och så hade en ju ett 
annat jobb med, så satt en ju på kvällarna och framåt nätterna och 
putsade, [skratt], det har inte varit roligt alltid du [skratt]. 

 
Att få jobba ihop med sina barn har varit viktigt för Signe, Lena har varit en 
speciell stöttepelare och de har fungerat väldigt bra tillsammans som ett team. 
Familjeföretaget och det som kretsar runt arbetet blev en naturlig knutpunkt 
för Signe och för att få tillfälle att träffa och prata med sina barn.  
 

 Jag tyckte det var så roligt när Tommie och Lena var här, det tyckte 
 jag livade upp mig, när vi drack kaffe tillsammans och satt och 
pratade vid bordet och det, det saknar jag faktiskt […]. 

 
Signe uppskattade tiden väldigt mycket när barnen drev sitt företag, att det var 
liv och rörelse kring henne och det roliga i att ha folk runt om sig. Signe skulle 
vilja ha mer av det nu, men hon saknar inte jobbandet i sig. Vid diskussionen 
om att utöka verksamheten har Signe varit väldigt tveksam. Att bygga till 
bostadshuset för att göra större industrilokaler är ingenting som har lockat, 
utan snarare tvärtom. Det skulle inte kännas som ett boningshus menar Signe. 
Tommies rastlöshet kring utbyggnaden kunde för Signe kännas som att han 
gick på för fort, och med erfarenheterna sedan hans tidigare satsningar kände 
sig inte Signe odelat positivt inställd till en utökning av familjeföretaget. Hans 
kunnande har hon inga tveksamheter om alls, han är mycket händig och 
duktig, däremot är han alldeles för självkritisk och har svårt för att ta betalt. 

 
 [...] han kunde ju absolut inte se något fel på det men han var väldigt 
sådär, osäker på om det var bra nog många gånger [...]. 

 
För Signe har religionen betytt mycket genom livet, och hennes engagemang 
inom filadelfiakyrkan har fortsatt. Nu är Signe med och spelar dragspel och 
sjunger, hon är dessutom engagerad med att baka och koka kaffe och servera 
till hundratals personer.  
 

  [...] församlingen är ju mitt andliga hem och jag har ju känt att den 
gemenskapen har varit så bra, tycker jag. 
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Gustav 
Redan som femtonåring blev Gustav frälst och djupt troende, en upplevelse 
som följt honom i hela hans liv. Det har påverkat hans beslut i stort och smått.  
 

 Ja, det har hjälpt mig, utan det skulle jag inte kunna levt ett liv som 
jag har gjort för jag har fått hjälp med det mesta hela tiden. 

 
Även för Gustav så var det hårt arbete som gällde, både på den lilla gården där 
han tidigt fick hjälpa till, men också som anställd i unga år.  
 

 [...] man var ju inte så många år när man hjälpte till i jordbruket där 
 då, å hjälpte till med, det var ett litet jordbruk och så, och min far 
han klarade sig inte bra på det utan han var ju träarbetare och 
 bildhuggare, han skar ut olika grejer i trä, å så och sen var det ju då 
att man hjälpte till och man gick bort och kanske tjänade sig några 
 kronor. 

 
Hela familjen, även barnen fick vara med och hjälpa till med försörjningen. 
Gustav ville tidigt få ta hand om hela biten att kunna skapa sina trädetaljer 
från början till slut.  
 

 [...] jag var ju femton år när jag blev anställd, i en fabrik, det var ju  
 Trä & Flis i Eknöskär, [...] då började jag ju med det yrket, träyrket 
då [...] man fick ju vara lite springpojke i början, och sådär, men så 
 började jag att jobba med att snida och så, göra putsning och så, och 
 sånt där och vi var ju flera stycken där som jobbade i den verkstan 
 där. 

 
Det var viktigt för Gustav att han fick lära sig att ta ansvar och att ha ett 
kunnande om hur man gjorde. Efter två år fick han anställning på ett annat 
företag, här kände Gustav att han fick andra möjligheter till utveckling än i det 
förra. 
 

 [...] på den första anställningen jag hade var ju att man förarbetade 
ju och sen fick man överlämna det till en annan som gjorde det 
färdigt sen, det var kanske inte riktigt det bästa. 

 
Emigrationen till Amerika som artonåring, gjorde att Gustav fick prova på en 
mängd olika jobb, men att bli inkallad i Koreakriget var så negativt att det fick 
Gustav att åka tillbaka till Sverige igen. Så småningom fick Gustav en fast 
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anställning på SJ (Statens Järnvägar), som han gått och tänkt på som ett bra 
alternativ, för att det jobbet inte tog hela dagen i anspråk utan gav tillfälle för 
Gustav att få jobba med annat han var intresserad av. Detta innebar också en 
tryggad ekonomi för hela familjen, och familjeföretaget kunde vidare drivas 
utan att man genom det riskerade att äventyra familjens försörjning. Att 
Gustav med sin fru Signe, sedan flyttade till ett hus som varit en skola, 
Solhöjden, var perfekt för på nedre våningen kunde han ha sin firma 
Trämontage, det var nära och bra.  
 

 [...] då kom vi hit och det fanns ju en lokal ledig därnere i skolan, 
det var ju -64 på hösten då började jag då och flyttade över 
verksamheten här då, det har ju varit jättebra. 

 
Verksamheten bestod i att till en början tillverka nya trädetaljer för att sedan 
följa marknadens efterfrågan, som hade ökat på begagnatförsäljningen istället. 
Gustav hade ingen anställd men sonen Tommie var där ibland och hjälpte till. 
Så småningom började far och son att samarbeta, Gustav med sitt Trämontage 
och sonen med sin egen firma - Tommie snidare, de delade upp arbetet 
sinsemellan.  
 

 [...] jag hade ju lagret, trä och lager och sånt, och han gjorde jobbet. 
Han fick sköta sin firma och jag skötte min, så det blev på så vis ja. 

 
För Tommie hade socialiseringsprocessen startat i tidiga år, roller hade hunnit 
sättas och han hade fått lära sig yrket från grunden. För Lena kom 
socialiseringsprocessen igång i ett senare skede, såväl rollsättning som 
utbildning blev annorlunda i jämförelse med broderns. Så småningom startade 
Tommie ett företag ihop med sin syster Lena - Trävarufixarna, och de fortsatte 
också samarbetet med pappan, Gustav hade lager och lokaler och barnen 
gjorde jobbet. Gustav kunde ju också fördela vidare de jobb som kom in till 
hans firma, till sina barn. Gustav hade ju järnvägsjobbet att luta sig tillbaka på.  
 

 [...] jag tog förtjänst på träet och de och sen tog jag ingen hyra, sen 
fick de ta de jobb de ville ha, jag gjorde vad jag kan, jag hade ju 
järnvägen också, men de fick ju jobba på sitt vis ju, och så har det ju 
varit tills Tommie slutade sen. 

 
När det gällde diskussionen om en utbyggnad kände Gustav sig vacklande om 
det skulle bli av, men inte direkt tveksam. Att han själv inte utökat har berott 
på att han inte anställt och vidare att han hade tryggheten i järnvägsjobbet, så 
det som flöt in i firman var alldeles tillräckligt och lite till.  
 

 Men sen Tommie han är ju lite ombytlig, han pratade om att han 
ville bygga till här och jag vet inte hur det hade blivit om det hade 
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blivit så till slut i alla fall [...] jag trivdes med det och jag tyckte det 
var bra, det var inga problem så, utan det har fungerat bra hela tiden. 
Fast det har ju blivit i mindre skala givetvis. 

 
När det gäller successionen av firman känner sig Gustav tveksam, Lena å ena 
sidan är duktig men enligt Gustav inte utbildad, och har inte heller kunskap 
inom det gamla sättet att göra trädetaljer.  
 

 [...] nu så är det problem, funderar jag på vem som ska göra mitt 
 jobb. 

 
Även om Gustav också säger att man inte kör med det gamla längre 
nuförtiden, och poängterar smidigheten i de nya systemen likväl konkurrensen 
från andra länder. De jobb han nu får in förmedlar han gärna till andra inom 
branschen. Gustav funderar på om nån kunde ta över för det vore ju synd att 
lägga ned verksamheten.  
 

 Ja, de är det jag funderar på nu, jobb kommer ju in och så och man 
försöker ju förmedla jobben så man får det gjort av nån annan, man 
känner ju andra verkstäder så man kan förmedla lite jobb eller så, 
för jag själv, jag fordrar inte så mycket jobb. Men jag säljer gärna 
grejer. 

 
Om något av barnen kan ta över så menar Gustav att det i så fall skulle vara 
Lena. 
 

 Lena kan ju putsa en hel del åt mig och så där, sen har jag funderat 
en hel del då på vad man skulle, att jag har ju tänkt mig så att nån 
annan kunde ta över då. 

 
Att ha kombinerat firman med familjen tycker Gustav har fungerat på ett bra 
sätt. 
 

 Ja, det tycker jag har fungerat bra, det har inte varit några problem 
 som jag tänker på, det har fungerat bra tycker jag, jag tycker det har 
 fungerat väldigt bra. 

 
Signe kommer med kaffebrickan och påpekar att: 
  

 Ni har väl ibland haft lite olika åsikter? 
 
Och Gustav svarar:  
 

 Ja, det har man väl alltid, det är väl inget som e så [...] 
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Gustav avslutar med lite tankar kring sin egen tro. 
 

 [...] man kan inte förklara det, kunde man förklara det så skulle alla 
 ta emot det, men det går inte att förklara det alltså man måste 
uppleva det, och då har man det inom sig. 
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Lena 
Redan under uppväxten uppfattar Lena att Tommie och hennes andra bror 
alltid blir prioriterade av Gustav när det gäller att få saker som hade någon 
teknisk koppling.   
 

[...] han fick ju allt i leksaksväg […] alltså du vet såna här nya prylar 
 som kom och flygplan som flög och du vet, ja, moppe och jag fick
 ingen moppe, det var inte snack om att jag skulle ha nån moppe. 

 
Gustav invaggade Lena i konsten om bokföring och det uppskattade hon 
mycket.  
 

 [...] då visade han mig ju bara vad jag skulle göra med papprena och 
 bokföringsboken […]. Det tyckte jag var jätteroligt. 

 
Lena och hennes bror Tommie startar sin gemensamma firma Trävarufixarna 
och förlägger den i Gustavs verkstad, där han själv driver sitt företag 
Trämontage. Redan i uppstarten uppfattar Lena att kunderna ser syskonen som 
undersåtar och anställda av Gustav. De kallade Gustav skämtsamt för 
”bossen”, med en underton av att han bestämde.  
 

 [...] skämtsamt ibland […] men ändå att på nåt underförstått sätt att 
det var nog han som bestämde i alla fall. 

 
De båda syskonen hade inte någon egen telefon till sitt företag utan delade 
med Gustav som svarade med sitt företagsnamn.  
 

 Pappa bodde på stället och dom ringde ju och det var han som 
 svarade så det var ju till honom, helt till honom telefonnumret gick 
 [...]. 

 
Gustav agerar dominant med att försöka styra Lena och Tommie i deras jobb, 
hur de ska genomföra sina arbeten, vilka priser de ska ta och att deras kunder 
blir i stort sett Gustavs kunder. Detta sätt resulterar i att Tommie av ilska 
ibland åker från sitt arbete, även Lena reagerade med ilska och stor förståelse 
för Tommies reaktion, då hon menar att syskonen kunde utföra sitt arbete på 
ett bra sätt. 
 

 Ja, och jag menar jag kunde ju det, han behövde inte tala om det för 
 mig [...].  



 84 

 
Tommie tvivlar på sin egen förmåga att genomföra ett för kunden tillräckligt 
bra jobb. Tvivlet leder till att han inte vill träffa kunden vid leverans av 
trävarorna. Lena menar att återkommande kommentarer från Tommie kunde 
vara: 
 

 [...] jag hade kunnat göra det bättre. Jag klarar inte av den biten att 
 möta kunden [...] jag undrar vad kunden nu kommer att säga?  

 
Lena får ta hand om utleveransen och träffa kunden, för att Tommie ska slippa 
detta. Gustav agerar också på sitt sätt med att han aldrig kunde ta betalt för 
vad jobbet egentligen skulle ha kostat. Hans uppfattning var att det blev för 
dyrt för kunden. Lena var alltid på både honom och brodern om priserna, att 
de var på tok för låga.   
 

 [...] efter ett tag så började han ju vända sig till mig då när han 
 förstod att det här funkar ju liksom inte. 

 
Vartefter företagandet fortsatte blev diskussionerna med kunderna oftast 
fokuserade runt vad Tommie hade gjort och ingen notis togs om putsningen 
som Lena hade stått för.  
 

 [...] ju längre tiden gick så kunde jag bli förbannad för liksom det 
 pratades bara om att det var Tommie som hade gjort det […] om 
 inte jag hade putsat det – hur hade han då fått på det?  

 
Den stora träutställningen i Stockholm, blev ett stort irritationsmoment för 
Lena då Tommie tog åt sig äran massmedialt av att ha producerat trävarorna 
själv och att varken Lenas namn, eller deras gemensamma firmanamn fanns 
med i utställningens deltagarbilaga.  
 

 [...] och där putsade jag ju allting på det jobbet […] och inget enda 
 namn och jag var inte med, precis som om det bara var han [...]. 

 
Lena blir förbannad över detta men väljer att inte diskutera ämnet eller att ta 
upp det av rädsla för en konfrontation. Lena anser att hon inte står upp för sig 
själv som hon borde, att hon kunde ha sagt och berättat hur hon kände. Gustav 
tog inte upp detta till diskussion heller.  
 

 [...] jag vill inte konfrontera honom, då blir det bråk […] det blir så 
 jobbigt att jobba ihop då [...]. 

 
Under fyra, fem år var Lena fokuserad på syskonens gemensamma företag. 
Trots att hon inte hade en heltidssysselsättning klarade hon sig. Men nu händer 
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något, Lenas fokus förflyttas från firman till en anställning på Pallen, där hon 
lät detta jobb gå före i sin prioritering. Lena märker en förändring i atmosfären 
på Trävarufixarna, trots att hon gör sitt jobb där som hon ska. Det blev tråkigt 
att åka till firman då stämningen hade förändrats och Gustav och Tommie var 
sura. Lena gjorde sig mindre disponibel och trots att hon genomförde 
arbetsuppgifterna som hon åtagit sig så var stämningen dålig och aggressiv. 
Lena kan inte riktigt förstå vad som hänt.  
 

 Jag var ju där och gjorde det som behövde göras, alltså det fanns ju 
 inte mer jobb än så till mig [...] men det är klart jag var ju inte ute 
och raggade jobb [...]. 

 
Tommie börjar nu att på allvar diskutera en utbyggnad av företaget, men Lena 
är inte alls intresserad av det. Relationen med brodern blev konstig och de 
ständiga, privata diskussionerna om uppväxten, uppvägde inte avsaknaden av 
att öppet kunna diskutera och konstruktivt kritisera varandra. Lena vet inte 
varför det blivit så. Brodern hade blivit van vid att Lena alltid fanns till hands 
på ett för organisationen alltför personligt plan, då han kom in i perioder av 
tvekan till sin egen förmåga till ett bra jobb.  
 

 [...] alltså jag kände inte alls för att utöka, särskilt inte där […] jag 
 vill inte lägga några pengar på det, det sa jag till honom [...] vi 
pratade mer om saker som hade varit när vi var små och våran 
uppväxt [...] men det känns inte som om man kunde säga vad man 
tyckte och tänkte [...]. 

 
När syskonen så tillsammans bestämt att de ska lägga ned Trävarufixarna, så 
reagerar Gustav med att backa: 
 

 [...] tror du att Tommie kommer att stanna kvar om jag lämnar det 
 här nu och jag låter er bestämma?   

 
De roller som var fastställda i denna familj var ju att sonen skulle vara den 
som skulle ta över företaget. Resultatet blev att Tommie ville slippa vara egen, 
Lena ville slippa att träffa Gustav och brodern varje dag. 
 När punkten för nedläggning uppnåtts var inte Lena på firman speciellt 
mycket. Hon flydde och ville bort från stället och att slippa de jobbiga 
grejerna i luften, men också det att ingen sa någonting. Tommie kunde brusa 
upp över något Lena sagt men hon tog det. Lena kan i efterhand önska att man 
pratat ut om dessa saker. Lena tog upp diskussioner med mamman om 
situationen och sökte rådgivning hos henne, Gustav däremot undrade under en 
lång tid över, varför Tommie valt att lägga av med firman och om han själv 
gjort något fel. 
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 När Trävarufixarna så är nedlagt och Lena jobbar 80% på Pallen tröttnar 
hon och säger upp sig. Lena känner sig överflödig och att hennes jobb är 
meningslöst. Hon går hem och stannar där i ett halvt år, hon gör ingenting, 
orkar inte gå till ett jobb varje dag och har ständigt ont i magen. Hon ville gå 
och gömma sig, var trött på att träffa människor och ville inte prata med 
någon. Saker hade inte blivit utredda och inte diskuterade och hon förstod inte 
vad som egentligen hade hänt. Hon förstod att hon var tvungen att ta en paus 
för hennes ork var borta.  
 

 [...] stå och göra samma saker varenda dag liksom […]. Helt 
 meningslöst [...].  

 
Nu fortsätter Lena att jobba som egen företagare i samarbete med sin pappa. 
Ett långsamt uppvaknande hos Gustav har infunnit sig och han börjar mer och 
mer upptäcka vad Lena faktiskt kan. Lena ser det som en utmaning i att visa 
och prestera inför honom att hon kan visst, hon med. Tillfredsställelsen känns 
bra för Lena när hon får visa honom saker som han inte sett förut. 
 

 [...] han har ju sett det, han ser ju när jag putsar grejerna, han har 
 sett det, men ändå inte sett det. " 

 
Detta förbryllar Lena mycket. Gustav påpekar inför kunder att nu är inte 
Tommie här och då kan vi inte genomföra vissa saker, för att vidare upptäcka 
att de kan Lena genomföra. Hon är riktigt oförstående med hur han inte kan 
veta och ändå veta vad hon faktiskt kan. Lena filosoferar om hur han kan ha 
tänkt, för att ge sig själv en förklaring till att han ser men ändå inte ser. Vid 
diskussioner då Lena vunnit och hennes synsätt givit det bästa resultatet kunde 
hon känna segerrus. Lena kände ofta att hon inte var lika duktig som Tommie 
men i dessa sammanhang då hon segrade infann sig känslan av att: 
 

 [...] jag är inte så himla korkad i huvet ändå. 
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Tommie 
Tommie var tidigt ute och redan som sexåring hjälpte han sin far i företaget 
Trämontage, vidare som artonåring medan han bodde kvar i sitt föräldrahem, 
så köpte han sin första fastighet. Tommie gick den hårda skolan, det vill säga 
att lära av sin far, de båda hade lika temperament och även lika starka viljor, 
vilket resulterade i kontroverser.  
 

 Ja, den skolan har ju varit tuff så för att jag är ju rätt egen själv och 
 far är också rätt egen och det skulle ju vara på ett visst vis å det skar 
 sig ju ofta, så att jag smällde igen dörren ibland och åkte hem 
[skratt]. 

 
Här är Tommie igång i riktigt tidiga år, här testas också de maktstrukturer som 
finns mellan far och son samt de roller och regler som gäller för denna 
familjekonstellation. Det gamla sättet att utföra sniderier fick han lära hemma.  
Han startade sitt första företag: Tommie snidare. 
 Tommie gick i sin fars fotspår och började även han att jobba vid 
Järnvägen och på fritiden med sniderier och fastigheter. Efter att ha snidat åt 
ett annat företag fick Tommie frågan om ett övertagande av det företaget. 
Härmed startade han företaget Snideri ett, där han också anställde systern 
Lena, Tommie snidare, fick nu ligga i träda.  
  

 Ja, Lena var anställd, och sen blev det ju fler och fler då, å vi var 
fem stycken då, i slutänden. Jag hade ju jobbat stenhårt med det här 
med att ta fram nya modeller och ordnat med nån försäljare så vi 
hade sålt in dom i affärer och hade rätt så bra schvung, det funkade 
gjorde det ju  [...]. 

 
Med detta uppköp kom upptäckten snart att företaget hade uråldriga modeller 
och att det inte var så bra som det först verkade.  
  

 Snideri ett, krävde ju all min tid jag var ju där vid fem på morgnarna 
 och gjorde iordning allt och planerade allt arbete för dagen. Sen åkte 
 jag hem vid fyra fem efter dagen och åt [...] och sen så åkte jag 
tillbaka igen och jobbade på kvällarna då med, med utveckling då 
för att  försöka få fram modellerna [...]. 

 
Tommie fick jobba hårt för att försöka ersätta med nya modeller, men råkade 
snart utför den då rådande lågkonjunkturen, och efter att ha försatt sig själv i 
konkurs tog han anställning på Pettersson & Bendel.  
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 Sen kom ju lågkonjunkturen då -92 och det blev ju, jag hade 
ingenting  att sätta emot för jag hade ju tömt allt vad jag hade och 
ställt upp  ekonomiskt privat också [...] blev ju en liten kris för mig 
då, för bankerna var ju också hårda, dom sa att är det så att du begär 
dig i konkurs då vill inte vi ha dig privat heller, vi hade ju köpt detta 
[det hus han nu bor i ] nåt år innan också så att det var ju en stor 
tung belastning, så då mådde jag ju dåligt, ett tag då, då var det 
nästan så att jag tappade fotfästet [...]. 

 
Efter ett tag återgick Tommie till att snida, återupptog sitt vilande företag 
Tommie snidare, och började på kvällarna att samarbeta med pappa Gustav 
igen. Gustav hade lokaler och material och Tommie gjorde jobb. Samtidigt så 
hade Tommie också ett inköpt boningshus som var under renovering, 
sammantaget blev det mer än heltidsjobb på tre ställen. Tommies stora intresse 
ligger egentligen på att planera och skissa inför att genomföra ett arbete, när 
detta är gjort så går Tommies fokus över på annat och han vill vidare i sin 
utveckling.  
 

 [...] jag ritar alltid och planerar och liksom hur det ska se ut och så, 
 och den biten, under tiden jag håller på med det är ju det roligaste 
 [...]. 

 
Tommie startar tillsammans med en kompis ett familjehem för våldsamma 
tjejer, efter det att han upptäckt religionen och ville revolutionera världen. 
Under denna tid jobbade Tommie dels med järnvägen, med familjehemmet 
och renovering av sitt hus.  
 

 Vi köpte det gamla ålderdomshemmet i Furaby, och då startade vi 
upp där som familjehem då, så vi hade tjejer hos oss som hade 
problem med att vara våldsamma och sånt [...]. 

 
Kompisen som var före detta våldsam själv, trillade dit efter ett tag, så 
projektet rann ut i sanden. Nu kommer en ny tid där Tommie startar 
Trävarufixarna tillsammans med systern Lena. De arbetar tillsammans med 
pappa Gustav och jobbar i hans lokaler. Här kommer också Tommies idé fram 
om att bygga ut verkstaden, så att de kunde stå inne och bearbeta alla stora 
projekt de jobbade med. Det kom att flyta in en hel del jobb i firman och 
fördelningen var att Gustav hade hand om materialet och Tommie tog hand 
om resten. I och med Tommies iver till en utbyggnad togs diskussionen mellan 
Tommie och Gustav, vilket resulterade i att två starka viljor inte kunde jämka. 
Kontentan av det hela blev att Tommie inte längre tyckte att det var så roligt.   
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 [...] ja, viljor att man vill ha det på ett visst vis, man är väl lite egen 
och vill bestämma själv och så [...]. 

 
Firman han hade haft tillsammans med Lena lades ner och de slutade sitt 
samarbete. Tommie försvinner fysiskt bort från samarbete både med pappan 
och systern, för att istället genomföra sina planer på att jobba som 
fordonslärare. Nu kom han att vilja aktualisera tanken om att bli fordonslärare 
som han hade grunnat på länge. Han kom in på sin utbildning till det, och 
började vidare som vikarierande lärare på tre skolor. Han upptäckte snart att 
jobbet inte passade honom och hans vilja till ordning.  
 

 Jag fick inte den ordning som jag ville ha i salen och på ungarna då, 
 så att jag var arg nästan varenda dag jag kom hem och jag är inte 
van att vara arg över huvud taget så det tog mycket kraft [...]. 

 
I detta läge blev det tillbaka till en anställning på Pettersson & Bendel igen. 
Då Tommie alltid behöver någonting som är i utveckling, så blev jobbet på 
fabriken inte tillräckligt, utan detta kombineras med att aktivera sig mer på sin 
egen gård. Han skaffar hästar och kor och söker också arrenden i nejden där 
han bor med sin familj. Vidare utökar han fastighetsinnehavet med ytterligare 
ett hus som han hyr ut.  
 

 [...] men nu känner jag inte att jag vill göra nåt annat eller så utan 
 att jag lägger all min kraft på detta nu, och bygger upp det och 
försöker att få någon bärighet i det då [...]. 

 
Hela Tommies familj är engagerad i jobbet med gården och tillbringar kvällar 
och helger med att jobba tillsammans här.  
 

 Ja, det är jag som kör med dom och tycker att jag är för hård 
[skratt]. 

 
I diskussionen om Gustavs företag och vad som kan bli av det, så poängterar 
Tommie att han nog haft sina funderingar, men att Gustav gärna ville ha något 
att pyssla med å ena sidan och å andra sidan har ju Tommie alltid haft 
tankarna att det måste hända något på utvecklingsfronten.  
 

 Eftersom pappa han vill så gärna hålla på med detta så, då fanns det 
 ingen plats för mig liksom att utveckla det eller göra nåt åt det då 
[...] alltså jag tycker ju så mycket om dom med så jag ville ju inte, 
alltså tycker han att det är roligt och så så, och vill hålla på med det 
så så [...]. 
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Tommie menar att han kanske skulle gått på lite hårdare med Gustav, men 
vetskapen om att han ville att Tommie skulle ta över, har inte infunnit sig 
förrän efteråt.  
 

 Kanske att man har varit för försiktig jag vet ju att han har velat att 
 man skulle tagit  över då, det har han ju sagt efteråt då sen, då tycker 
 jag att då har man redan bestämt sig för något annat [...]. 

  
Här är en svår balansgång, dels vill inte Tommie på något sätt göra illa sina 
föräldrar, men samtidigt vill han driva företag. Det viktiga som Tommie också 
poängterar är att det han ger sig in i hela tiden, bör ha en möjlighet till att 
växa. Eftersom de ekonomiska ramarna har varit begränsade så har detta 
tänkande genomsyrat Tommies satsningar, att det som han jobbar på ska 
generera en avkastning för att ytterligare kunna återinvesteras i nya projekt.  
Gården och dess tillhörande fastigheter är nu det projekt som upptar Tommies 
mesta tid, och tankarna om utveckling finns i allra högsta grad här. 
Tillsammans med hustrun Petra diskuterar makarna om den vision de har om 
utveckling, mat, fik och att satsa på uthyrning, men tankarna går också här om 
att kunna ta upp sniderier igen och att ha detta till försäljning. De har också 
gått med i en turistförening för att kunna marknadsföra sina tjänster.  
 

 [...] alltså väldigt mycket tankar som finns i huvet men jag känner ju 
 det att man många gånger skulle behöva ha mycket, mycket mer tid, 
 och det är väl det som jag är frustrerad av mycket, för jag är femti år 
 och jag tycker nästan att allt rinner ifrån mig för det är så hemskt 
 mycket mer jag vill göra då [...]. 

 
Tommie tänker på att djuren kan man satsa på och vidare säger han också att 
sniderierna var han ju på god väg med, men att det också gäller att vara beredd 
på att satsa och att utveckla åt olika håll. När det gäller det gamla 
familjesamarbetet med Gustav och Lena tycker Tommie att Lena hade nog 
hängt med, men att Gustav i detta fall var den som stoppade utvecklingen. 
Dock är det så poängterar Tommie, att tankarna om att bli fordonslärare också 
var en bit som han var tvungen att testa för att få ro, när nu detta är över kan 
han mer fokusera på att se framåt.  
 

 [...] inte alls nåt som jag behöver grunna på längre utan det är ju 
 bara framåt man ser då, men jag vet inte, om man hade hållt sig lite 
 lugnare och avvaktat lite till så kanske det hade löst sig med saker 
och ting med [...]. 

 
I Tommies familj är det numera dottern Karin och sonen Lasse som Tommie 
ser som potentiella efterträdare till honom. Det är viktigt att någon tar över 
menar Tommie, hans uppgift är att starta igång men sedan ska ju någon ta över 
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för att det ska finnas någon mening med arbetet. Karin är med sin pappa i 
skogen och kör motorsåg och Tommie menar att hon har den rätta viljan att 
fortsätta.  
 

 [...] Karin hon är ju med och hon har ju lärt, hon är ju inte mer än 17 
 men har vatt med och kört motorsågen och i skogen och så va, och 
 Lasse med då som är med, har ju också visat att han har potential till 
 det fast han har väl inte rätta viljan kanske som Karin, men så kör 
jag väl för mycket med dom jag är väl som min far [skratt]. 

 
Tommie är väldigt driven produktionsmässigt och kör mycket med sig själv, 
men menar också att det han inte själv hinner med eller klarar av det kör han 
över på andra. Tommie har insett att han måste skaffa sig utrustning för att 
kunna klara av mer saker på egen hand när ungdomarna nu börjar vilja ha en 
egen och större frihet. Tommie behandlar de båda barnen olika i arbetet på 
gården: 
 

 Ja, Karin ger jag väl mer frihet i uppgifterna, Lasse han har jag väl 
 styrt lite för mycket tror jag och det är väl lite så min far och jag var, 
 att det liksom kör ihop sig sen, då när det blir för mycket om hur 
dant det ska va. Nej jag vet inte varför det ska vara så, alltså jag vet 
inte [...]. 

 
Här backar Tommie upp sin dotter ordentligt och här sker även 
socialiseringsprocessen inom icke traditionellt kvinnliga sysslor. Här betonas 
dottern som den tänkta efterträdaren, emedan sonen benämns som att inte 
anses ha den rätta viljan, och inte heller får samma förutsättningar, det vill 
säga, samma frihet i att utöva sina sysslor. Familjen har under resans gång 
betytt mycket för Tommie, men han känner också ibland att jobben har fått ta 
aningen mycket tid från familjen. Att åka på semester och vara hemifrån är 
inget som lockar honom. 
 

Ja, jag är väldigt hemmakär, semester för mig är när jag är ledig och 
 får gå och plocka. 

 
Tommie känner sig inte värdefull om han inte har något i produktion, att vara 
ledig innefattar att se till att det finns alternativ till saker att hitta på och jobba 
med.  
 

 När jag känner att nu kan jag vara hemma, då har jag ordnat så att 
 jag kan ta till grejer till det så jag kan göra det, jag blir trygg när jag 
 har flera saker på gång som gör att jag kan välja lite där. 
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Familjen  Orange 
Familjen Orange består av: mamma Tyra, 60-årsåldern, pappa Tage, 60-
årsåldern, och dottern Tilda, 25-årsåldern. Familjen bedriver ett familjeföretag 
som består av moderbolaget Vetsurgery, samt två dotterbolag: Vetmed och 
Vetinfo. Moderbolaget Vetsurgery ägs till 50% av Tyra och Tage, och 50% av 
personalen och bedriver veterinärverksamhet med kirurgi som specialitet. 
Bolaget finns representerat på fyra orter i landet. Dotterbolaget Vetmed är det 
bolag som handhar produktutveckling och försäljning av 
behandlingsrelaterade produkter för de kirurgiska ingreppen och Vetinfo 
bedriver utbildning för blivande veterinärer och djurskötare.  

Familjemedlemmarnas aktivitet i bolagen är fördelade så att Tyra jobbar i 
alla tre bolagen med behandlingsrelaterade produkter, hon jobbar även som 
universitetsadjunkt inom sitt specialområde. Tage jobbar i Vetsurgerys alla 
filialer som kirurgspecialist och ansvarar även för personalen. Tilda går 
personalvetarutbildning och hennes aktivitet i bolagen har bestått av att 
praktisera under sommar-, höst- och vinterlov.  
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Tyra 
Tyra har sitt ursprung och sin bakgrund i Östtyskland där hon genomförde 
sina utbildningar inom medicin och har jobbat som forskarassistent. 
Tillsammans med maken bestämde de sig för att hoppa av till Sverige, som 
uppfattades som ett neutralt land. Väl på plats började paret att komplettera 
sina utbildningar och läsa och lära sig svenska. De båda hamnade vid ett 
karriärmässigt vägskäl. 
 

 [...] vi kom till en gräns när vi var tvungna att välja, vem av oss ska 
göra karriär först, alltid är det så att kvinnan ställer upp, men han 
och jag hade en deal och den dagen jag behöver hjälp då kommer 
han att hjälpa mig. 

 
När hennes tid kom, genomförde hon ett jättesvårt högskoleprov tre gånger, 
hon blev antagen till sin veterinärutbildning. 
 

 [...] jag fick tacka nej för då hade vi bestämt att min man skulle gå 
 först, det var ett beslut som jag var väldigt, väldigt ledsen för ska jag 
 säga [...]. 

 
Hon valde lärarlinjen och parallellt genomförde hon forskning med en 
masterexamen inom sin specialitet. Hon hade önskat att fortsätta inom 
forskningen. 
 

 [...] jag skulle gärna velat gå vidare, men tyvärr min dåvarande 
 arbetsgivare på universitetet i min nuvarande stad, har lagt krokben 
för detta. 

 
Efter sin utbildning var hon den enda på kursen som direkt fick jobb, hon hade 
kvalifikationerna som behövdes och en flytt blev nödvändig, 
 

 Då sökte jag ett jobb i vår nuvarande stad, det passade som hand i 
 handske, det var fantastiskt att de fick någon med dessa kvaliteter, 
och då frågade de: om du får jobbet kommer du att flytta ner till den 
stan? Jajamensan sa jag, [skratt] och det var på onsdagen och på 
fredagen ringer dom och sa att jag fick jobbet. Ahhhhh, då fick jag 
nästan hjärtslag för jag trivdes jättebra i Umeå, men det var bara att 
packa allt pick och pack och flytta ner hit, och då började mitt 
arbete. 

 
Efter stora problem att få barn så mitt i all flytt och jobb så blev hon gravid. 
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 Livet är konstigt, eller härligt, jag hade jättemycket problem att få 
barn och helt plötsligt blir jag gravid mitt i alltihopa några månader 
efter jag fått tjänsten så, hur pinsamt detta var, det är helt otroligt. 
Sen blir det ju ännu värre, två månader senare då fick jag ligga 
resten av tiden med  bena upp, då var det bara, de var jättesnälla på 
universitetet, då. 

 
När parets dotter var liten, blev det trippelarbete för Tyra: forskning i Umeå, 
undervisning i hemstaden på vardagarna, och på helgerna arbete tillsammans 
med maken i deras gemensamma hem.  
 

 [...] vi tog in två djur, och jag gjorde allt då med smärtlindring och 
 övervakning, alltså allt, allt, allt, och sen när kunden hämtat sina 
djur och så, så jobbade jag med forskning i Umeå, med undervisning 
här, och på helgerna hemma och vår dotter växte upp såhär, får vara 
tyst, får inte springa [skratt]. 

 
Maken drev nu ett företag tillsammans med en kompanjon, dennes familj blev 
en del i umgängeskretsen. När de så småningom sålde sin del till makarna blev 
Tyra sammankopplad med kompanjonens fru. 
 

 Vi hade en ganska bra relation med varandra så hon och jag med 
varsitt barn, då reste vi tillsammans och lite såhär – på grund av 
henne, den här unga tjejen, då när dom försvann ur bilden och min 
man och jag köpte företaget, då försvann dom till USA, då blev jag 
nästan som i maskopi med den här unga tjejen, så personalen 
uppfattade mig precis som henne, alltså jag var alltid min mans fru. 

 
Känslan som infann sig var fruktansvärd och hon levde i en miljö där 
företagets personal skapade en situation av stor utsatthet. 
 

 [...] vad jag än gjorde, alltså det, jag kunde vara hur vacker som 
helst men jag kunde inte, dom sa nåt sånt här, ibland att ja, det vore 
bra om du jobbade på företaget [...]. 

 
Detta till trots att hon jobbade i stort sett dygnet runt. 
 

 [...] vi har ett företag till, jag jobbar häcken av mig med det 
företaget, med allt vad det ställer för krav på mig. Gå upp fyra på 
natten för att åka till Umeå, göra alla labbarbeten och allting, 
komma hem halv tolv på natten, dottern gråter och min man ska ta 
hand om henne. Jag kände absolut att jag inte kan vara involverad 
med mitt engagemang då, med en drakarmé som var emot mig, 
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alltså dom var inte snälla, jag var inte välkommen alltså det här, allt 
vad jag sa var fel. Dom lyssnade inte på mig, utan bara på min man 
för jag är bara en vååårdare, alltså jag är ingenting, jag är min mans 
fru, vad jag än gör, hur snäll jag än är, alltså det funkade inte det här 
förhållandet. 

 
Denna arbetssituation höll i åtta år, efter det kände hon sig både fysiskt och 
psykiskt utsliten, bland det jobbigaste i situationen var att ha företaget i sitt 
hem. Tyras utsatthet fanns inte bara i familjeföretaget utan även i akademin. 
Ett scenario på gränsen till mobbing tonar upp sig och hon överväger att dra 
saken inför jämställdhetsombudsmannen. Vid samtal med en gråtande 
utsättare så lovar hon att inte dra ärendet vidare. 
 

 [...] Ja, och då när hon bjöd in mig för ett samtal, då lovade hon 
gråtande bara jag inte går någonstans såhär, okej sa jag, jag håller 
 mitt ord och kommer inte att göra nånting åt det, men så fort jag 
gick ut så baktalade hon mig direkt. Då kommer vi tillbaka till det 
här med etik, jag har lovat henne att jag inte kommer att göra 
någonting, så jag höll mitt ord, då sa jag till henne att då säger jag 
upp mig, jag vill absolut inte jobba på det här stället. 

 
Maken stöttade henne under denna svåra tid som innebar en sjukskrivning och 
att allt såg svart ut, hon låg och tittade i taket under hela två månader. Efter ett 
tag kunde hon ta sig samman. 
 

 [...] nej, nu måste jag fixa något eget, för det här som var hela mitt 
liv  då, alltså det fick jag med mig från öst, att det är lättare att vara  
 veterinärsfru än att göra nåt själv. Alltså folk är elaka och här fick 
man nästan samma i Sverige också, att jag är bara min mans fru. Det 
spelar  ingen roll vad jag gör, så jag tänkte att nu vill inte jag jobba 
på samma ställe som han, men sen blev det såhär att i och med att vi 
hade den här  verksamheten VetSurgery och VetMed som jag jobbat 
med, då skulle jag kunna i alla fall vara någon, alltså helt för min 
egen del. 

 
Drömmen började utkristallisera sig med ett eget arbete med produkter som 
också skulle kunna komma bolaget tillgodo, med en momsavräkning som inte 
finns i den andra verksamheten. Den andra delen var att starta en egen 
utbildning. 
 

 [...] sen var ju min dröm att bilda ett eget bolag för undervisning 
alltså,  det är så jag bildade min egen akademi. 
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Hon började jobba med pälsbehandlingar åt VetSurgery och for fram och 
tillbaka mellan de olika filialerna i sex olika städer i Sverige. Det blev för 
betungande och avtog till slut men även i denna konstellation har hon varit 
utsatt från personalen då det framkom att en kund trott att hon var veterinär. 
 

Jag har aldrig sagt att jag är veterinär men alla trodde och 
fortfarande tror att jag är veterinär, när dom kommer till mig för 
behandling av sina djur. Jag kan tänka mig att det är kunskaperna 
eller nånting. Då börjar dom att motarbeta mig till en sån grad att 
jag gick tillbaka, jag sa till min man att du får prata med dom, fasen, 
jag säger inte att jag är veterinär. [...] det hände ingenting, utan att 
jag hörde bara så att säga, du är bara vårdare, du e våååårdareee. 

 
Sin titel har hon kämpat mycket för att få och den är och förblir 
universitetslärare. Konstigt nog och trots att hon sagt upp sig från universitetet 
har de återkommit till henne för att få köpa hennes tjänster. Som konsult ser 
summan större ut än de anställdas löner, och även detta har rört upp känslor 
kring henne. 
 

 [...] dom bjöd tillbaka, för att hålla kurser och så betalar dom mig 
 konsultarvode, då kom svartsjukan och avundsjukan med i bilden 
igen, för att alla kunde räkna att jag får mycket mer pengar i 
konsultarvode. Den idioten kunde inte fatta varför jag får så mycket 
pengar, det är jag som betalar alla arbetsgivaravgifter allting, 
personen menade att så skulle de också kunna göra. Så dom började 
motarbeta mig, dom ska inte betala mig konsultarvode. Jag gjorde 
bara examinationen och satt några timmar där, en torsdag, fredag nåt 
sånt där, så det är det jag gör sporadiskt, så då är det avundsjukan 
eller vad det är [...]. 

 
När idén kom upp om att läkande produkter vore ett bra tillskott till 
verksamheten så introducerade Tyra detta och argumenterade för det som en 
del av läkeprocessen för de opererade djurens skull. En annan positiv aspekt 
skulle kunna bli att överskottet från denna del av verksamheten, kunde 
finansiera personalens studieresor men motståndet blev stort och diskussionen 
fokuserades kring vem som skulle få åka. 
 

 HA, det gick inte att genomföra i början för alla blev genast som 
 kacklande hönor, det ska vara jämlikt, då ska vi också åka, jaha, du 
 förstår det är bara så millimeters rättvisa och då alltså, dom gick på 
min mans nerver, och så länge den här gamla föreståndarinnan, 
alltså hon hatade mig så in i bomben, så hon gjorde såna saker, det 
vill jag inte gå in på här, alltså motarbetade vilket resulterade i att 
min man bröt ut ordentligt." 
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Föreståndarinnans aggressioner och mobbing mot Tyra var något som maken 
tog personligt, en av de få i personalen som kunde ta Tyras parti var Eva, 
makens högra hand, och hon fick också mer befogenhet att kunna styra såväl 
det gamla gänget som den gamla föreståndarinnan från att agera mot Tyra. 
 

 [...] hon försöker verkligen lätta upp dom här sakerna och hon 
kommer in lite mer vad säger man, lite mer auktoritärt - nu får ni 
faktiskt sluta  med det här och så blev det, så det så. Tack gode gud 
att Eva kan komma in i bilden då, då får vi en förändring i hela 
bolaget. Eva, hon sa till personalen att ni får faktiskt tänka så att 
hennes man blir glad när hans fru är glad, och han är jätteledsen när 
hon är jätteledsen. 

 
Eva har båda makarnas uppbackning och stöd och det har blivit mer ordning 
på agerandet. Det negativa kring Tyras säljande av pälsvårdsprodukterna fick 
en abrupt vändning då det säljande gänget skulle åka till Boston. 

 
 Jaha, varför skulle inte vi? Ja ni ville ju inte sälja produkter, ni ville 
inte vara involverade i det här så det är det här gänget det gäller nu. 
Jaha, ja, ja, [...] det kom ju en massa produkter också till 
VetSurgery, och då  kom det att heta att jag prackade på dom en 
massa nya produkter, dom alltså ja, [SUCK]. Ja, ja men som jag sa 
till min man, att hade inte jag varit så stark hade jag kunnat gå och 
hänga mig, och det är allvarligt för det så mycket attack och så 
mycket hemskheter som jag har fått uppleva och stå ut med, så jag, 
nej, då tog jag ett djupt andetag och så gick jag vidare. 

 
Vid en utvärdering av sin verksamhet kan hon se att allt jobb som är nedlagt 
inte har betalat sig, utan för bolaget handlar det nu om att göra en del 
omorganisationer. För hennes egen del kommer en begränsning av 
arbetsinsatsen att fokuseras till två filialer. Den personal som också gått i 
pension förväntas ge plats till de yngre i organisationen. VetMed och VetInfo 
kommer att slås samman och nya spännande produkter är på väg in. Dessa 
båda kommer hon även i fortsättningen att ansvara för och de kommer att ingå 
i VetSurgerys verksamhet. I sin yrkesutövning är Tyra noga med sitt 
genomförda arbete men också med etik och moral vilket resulterat i att 
människor ringer från hela Sverige som blivit rekommenderade att använda 
henne.  
 

 [...] det är roligt när folk ringer från alla håll och kanter, och säger 
att de rekommenderat mig som den bästa [skratt]. Nej men, jag tror 
att många uppskattar att vi inte är ute efter pengar, utan att vi är 
ärliga och jag är  absolut ärlig. Jag avråder kunder om jag anser att vi 
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inte kommer någon vart med deras djur, jag försöker verkligen se 
till, och det har jag gjort under alla de här åren, att det blir bra för 
djuren och då kommer kunderna tillbaka, och det gör dom också så 
det tror jag har lönat sig i längden. 

 
Det har varit tufft under årens lopp för att hon har varit en invandrad kvinna. 
Den stora jämlikheten finns inte i Sverige, varken inom veterinärkåren, 
lärarväsendet eller ens i de omgivande vännernas familjer. Något som de båda 
makarna varit noga att poängtera till sin dotter. 
 

 [...] då vill jag verkligen tillägga detta med vår dotter, under hela 
 hennes uppväxt fick jag försöka få henne att förstå att hitta en 
 utbildning där du klarar dig på egen hand, hitta vägar att kunna 
jobba och att vara helt och hållet självständig. För du kommer inte 
att få hjälp någon gång, det är för att du är kvinna. 

 
Ett vackert utseende är inte alltid till det positiva. 
 

 [...] ser man någorlunda bra ut, då är den allmänna uppfattningen att 
 man inte har något i skallen. Ja, har man det, då är det ett hot för då 
 kommer det in den gruppen av människor som anser att bara man 
ser bra ut, då får man tillträde till allting som man bara önskar […]. 
Sen när dom inser att man har nåt i huvudet och får du en viss 
uppbackning, då blir dom som backar upp dig påhoppade på grund 
av att de skulle ha någonting med dig att göra. 

I hennes universitetsvardag var påhopp vanliga även i fikarummet.  
 
 Då går vi tillbaka till det med utseende och jämlikhet, så är det i 
dagens Sverige, så nu är jag så pass gammal som jag är, jag försöker 
hålla mig fin, och som jag blev påhoppad på skolan om att jag är 
alltid finklädd och såklädd och nu igen och här och så. Alltså till slut 
orkar man inte och så drar man sig undan, och då fick jag kritik för 
att jag är så snofsig, för då gick jag inte dit till kafferummet till slut, 
det gjorde jag inte, för det enda som dom gjorde var att kritisera vad 
jag hade på mig och da da, och sen när jag gick därifrån: en massa 
skitsnack. Så jag vill inte vara med på det här, och då blir det ännu 
värre för då är det fantasin som satts i rörelse. 

 
I familjerelationen säger Tyra att det är fantastiskt. De båda makarna har en 
väldigt bra kontakt och har aldrig konkurrerat med varandra.  
 

 Alltså vi har ett fantastiskt liv hela familjen, alltså man går upp varje 
morgon och är tacksam att man har det så bra som man har det 
 tillsammans, att han kan räkna med mig och tvärtom och att vi läser 
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varandras tankar, vi börjar prata och säger samma mening helt 
plötsligt alltså det är helt otroligt. 

 
Denna kontakt är värdefull när det gäller firmans fortsatta utveckling och vad 
som ska göras beroende på hur scenariot blir. Dotterns succession 
kommunicerar Tyra med utgångspunkt ur dotterns intressen. 
 

 [...] tyvärr är vår dotter inte intresserad av företaget, för det är hon 
inte trots att hon försöker. Hon har en helt annan inriktning, hon har 
så mycket andra planer och det är det vi har fostrat henne till, att inte 
sitta hemma och rulla tummarna utan gå och se världen och hon 
fixar saker och ting så vi bara, oj då. Hon är inte intresserad, hon vill 
varken bli lärare eller veterinär för mamma hon jobbar och läser för 
mycket, och pappa jobbar för mycket [...]. Men det här som min 
man och jag har byggt upp kommer antingen att gå i graven, eller 
får vi se till att vi håller oss på något sätt vid liv. 

 
Tyra har diskuterat med sin dotter om hur det var när de hade firman i hemmet 
och jobbandet skedde på flera håll: 
 

 När det gäller vår dotter så från min sida och om man tittar på den 
här tiden när jag sprang som en galning mellan olika orter i Sverige 
och jag frågade henne hur hon upplevde detta, sa hon att hon inte 
fick ta hem så många kompisar, och så fick hon vara tyst för där 
fanns djur som behövde vila och där fick hon inte springa och hålla 
på. 

 
Det viktiga för makarna med sin uppfostran har varit att lyssna in varandra och 
att vara konsekventa och de backar upp henne såväl ekonomiskt som 
kärleksmässigt. De har också introducerat henne i firman och hon har jobbat 
lite med personalbiten där, men Tyra menar att det är en sak vad man säger 
och en helt annan sak vad man gör.   
 I sin yrkesutövning har problematiken uppstått med att Tyra har ett mycket 
smickrande utseende. Likt inom universitetsvärlden har reaktioner kommit till 
henne och hon har successivt fått justera sitt varande och även markera tydligt 
vilken roll hon innehar. 
 

 [...] jisses vad du är vacker, man vågar inte gå här, säger kunder. Det 
 kanske har med attityd att göra men jag har slutat att gå i privata 
kläder för det får folk att bli antingen paralyserade, till slut alltså, 
jag vet inte hur jag ska förklara men dom blir på nåt sätt 
paralyserade. Så det är alldeles för mycket på nåt sätt, så jag 
försöker skala av, jag är inte målad, och sen tar jag på den gröna 



 101 

rocken, då är man en utomstående på nåt sätt, då är jag någon som 
hjälper ditt djur, då är jag inte den personen.  

 
Rollen förändras drastiskt med klädbytet. 
 

 Så fort du tar på dig den gröna rocken då är man en yrkesmänniska  
 vilket inkluderar att du får hjälp med ditt djur, att gå omkring 
civilklädd det tror jag inte på. Det har jag märkt på kunden att då går 
luften ur dom, dom blir så förvirrade dom vågar inte prata ens [...]. 
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Tage 
Tage är född och uppvuxen i Östtyskland och gick alla sina utbildningar från 
grundskola till universitet i sitt hemland. Utbildningen var som kirurg inom 
veterinäryrket, och han genomförde specialistutbildning inom både små- och 
stordjursområdet. Han och Tyra levde gott och hade det bra ekonomiskt men 
partiet krävde att de båda skulle gå med, men också genomföra arbeten genom 
dem. 
 

 Av nån anledning hade vi kommit i konflikt med partiet, dom ville 
att  vi skulle gå med i partiet, gå med i en arbetarmilis som behövde 
 veterinärer och så vidare. Jag ville inte, och då blev ett bråk som 
 kulminerade med att dom ställde som ett ultimatum, det var så 
löjligt i teatraliska former och jag blev inkallad till nån slags 
kommitté det var som en rysk b-film. Att det verkligen var så, att 
om man inte säger ja och går med på alla deras villkor, då får man 
problem. Problemet är att om man skulle gå där som 
kontraktsanställd ett visst antal år, så behövde de inte ens sparka en, 
utan bara komma fram och säga: ut. Då har du inget jobb och om 
man en gång kommit på kollisionskurs med partiet, då är man helt 
ställd för man får aldrig ett bra jobb. 

 
Även Tyra blev anmodad av partiet att spionera på sina kolleger för dess 
räkning.  
 

 Jag pratade hemma med min fru, och hon hade också fått nåt 
liknande erbjudande med att lämna nån lägesrapport på 
arbetskamrater så vi var fruktansvärt less på hela systemet, och även 
om vi hade bra jobb och fin lägenhet och levde väldigt gott, så 
tyckte vi att det var oacceptabelt och vi visste att om vi går emot 
systemet så är allt kört. Så då bestämde vi att vi hoppar av. 

 
Funderingarna gick fram och tillbaka om vilket land de båda skulle välja att 
hoppa av till, valet föll så småningom på Sverige. 
 

Så då blev Sverige just, för vi visste att det är ett neutralt land, ett 
välutvecklat socialt system och vi hade bara hört väldigt gott om 
Sverige, både om människor och allt. Okej då tar vi Sverige som 
första alternativ. 
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De upplevde sig som väl mottagna och väl i Sverige tog de kontakt med 
polisen för att kunna få reda på hur själva avhoppet skulle ske. Då Tyra var 
gravid för tredje gången och nu fick sitt tredje missfall och hamnade på 
sjukhus, så träffade de en landsman och läkare som kunde guida och hjälpa 
dem vidare. De startade genast att läsa svenska, på dagarna vardagssvenska 
och nattetid veterinärssvenska. De anmälde sig till att göra prov för att kunna 
få jobba inom sin profession. 
 

[...] och sen ringde jag upp socialstyrelsen och beställde en tid för 
provet och sen har det visat sig att det var ingenting som stämde för 
det finns två prov, det första att man får börja en slags 
provtjänstgöring, och ett prov ett halvår senare, där man måste visa 
att man klarar av svenska uttryck inom veterinärsdelen och då 
efteråt kan man börja jobba. 

 
Efter några vändor med prov blev de så småningom godkända och kunde börja 
söka jobb.  

 
[...] då började vi efter hand att leta efter arbete. På 
arbetsförmedlingen var de inte särskilt förtjusta, för de tyckte att vi 
var alldeles för hurtiga och krävande för vi ville absolut jobba.  De 
tyckte att vi bara lugnt skulle sitta och vänta och så, vi var för 
stökiga. 

 
De tog saken i egna händer och åkte runt i de städer de visste att jobben fanns, 
och mycket riktigt här fick Tage jobb.  
  

[...] den andra handläggaren som tog hand om djurskötare hon var 
inte speciellt entusiastisk, så min fru blev förbannad och hoppade in 
i bilen och körde till närmaste stad. Hon gick in på närmaste 
djurklinik och sa att hon ville jobba, och där träffade hon en 
jättetrevlig föreståndarinna som tyckte okej, då får hon jobba. 

 
En intensiv period startade för de båda makarna som jobbade vardag som helg, 
för att kunna komma upp i en ekonomisk standard motsvarande den de hade 
haft i öst. Under de sex, sju första åren, tog de inte heller ut någon semester 
alls, jobben varierades med Tyras universitetsstudier och de pendlade mycket 
och de bytte också bostad totalt 15 gånger under de 10 första åren. Det privata 
företagsägandet har alltid lockat Tage mest, så när en riskkapitalist visade 
intresse började de att jobba tillsammans med att starta upp en praktik. 
Parallellt med detta byggde makarna sitt hus i den nuvarande stad de lever i, 
och de båda började utföra operationer på smådjur i sitt klinikinredda hem.  
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[...] vi byggde huset och hela den nedre delen var operationssal, 
mottagningsrum och förvaringsrum och allt, sen började vi jobba 
hemma också och operera hemma. Här i stan tyckte de flesta att vi 
var helgalna för så gör man bara inte utanför praktiken, men vi 
tyckte vadå vi klarar av allt och kan, så då hade jag ett par skötare, 
de var också lite äventyrliga och vi jobbar fortfarande tillsammans 
efter 25 år allihopa. Då började vi operera hemma, så jag skötte 
operation och inköp, och min fru skötte allt från vård till medicin, 
så, så började egentligen vårt eget företagande. 

 
De båda företagen (det egna i hemmet och det med riskkapitalisten) drevs 
parallellt under en 10-årsperiod, det blev ett intensivt jobbande men också en 
problematisk tid då det gällde privat kontra arbete. 
 

[...] på en period på 10 år har det vuxit med fler och fler operationer, 
i början hade vi en eller två operationsdagar och sen hade vi fyra, så 
det blev en större verksamhet i båda företagen. Sen nästa steg i 
utvecklingen var att det blev väldigt trångt hemma, för där kunde vi 
max operera ett eller två djur, men sen var det slut med det. Då 
flyttade vi ner till våra nuvarande lokaler, här hade vi mer 
möjligheter till fler operationer och att kunna husera djuren, sen 
också för när man jobbade hemma hade man egentligen inget 
privatliv. Det var alltid djur som skulle passas och mottagning på 
kvällstid och samtidigt började jag också att operera på den andra 
kliniken. Många av operationerna genomfördes på lördagar-
söndagar, så vi var bara lediga några timmar på söndagarna, där vi 
båda kunde prata med varann utanför arbetet. 

 
Samarbetet med finansiären gick åt ett håll som inte Tage tänkt sig. Han 
barskrapade bolaget varje år, och gjorde skalbolagsaffärer när 
återinvesteringar behövdes för utrustning. Situationen blev till slut ohållbar 
och Tage ställde ett ultimatum att sälja bolaget tillbaka till honom. 
 

[...] jag lämnar hela bolaget och han får göra vad han vill, men jag 
vill inte jobba med honom. I början var han kaxig men sen insåg 
han, för alla andra i personalen hade sagt upp sig, de tyckte att om 
jag går, då går dom också. Till slut hamnade han i den situationen 
att han inte kunde göra nåt annat än att sälja bolaget till mig - då 
köpte jag det för det priset som motsvarar begagnad utrustning. 

 
Tage och Tyra behöll 50 % av ägandet i bolaget och sålde den andra hälften 
till personalen. Samtidigt pågick utbyggnaden av lokalerna i hemstaden. 
 



 105 

[...] så jag köpte bolaget och sen gjorde vi så att jag och min fru 
behöll 50% och 50% sålde vi till de anställda i bolaget, så det blev 
en personalägd verksamhet. Jag tyckte att detta blir mycket, mycket 
bättre för då har vi en vi-känsla, och då har vi det så att alla jobbar 
mot samma mål. Då hade vi stora lokaler och byggde ut i vår 
hemstad, och samtidigt insåg vi att ha en operationsverksamhet i 
storstäder där det är väldigt dyrt med lokaler och personal, var 
kanske ingen bra idé. Däremot kunde man ha en mottagning på en 
fin del av landet, en mindre mottagning som djurägarna kan komma 
till på konsultation, och sen kan vi genomföra ingreppen på de båda 
ställena där vi har operationerna. Så på det sättet har det utvecklats 
med mottagningar i tre större städer plus de vi redan hade. 

 
De hittade fram till en arbetsmodell som särskilde sig mycket från vad som var 
gängse bruk med att skötarna fick ta hand om konsultationen med kunderna 
och deras djur.  
 

[...] så det behövs ingen kirurg till det så vi försökte rationalisera det 
så gott vi kunde, att jag fokuserar på operativa ingrepp [...]. 

 
Kollegorna i branschen var tveksamma och de tyckte bestämt att: 
 

[...] det var bara den stora veterinären som ska ha konsultation och 
bestämma. 

 
Den modell som jobbades fram bestod i att skötarna gjorde konsultationen, 
kirurgerna fokuserade på de operativa ingreppen och Tyra som var bäst inom 
de medicinska behandlingarna, jobbade med det, så det blev ett rationellt sätt 
att ta tillvara allas kompetens. Efter hand kunde fler anställas och man 
fokuserade då på skötare med narkosspecialitet: 
 

[...] alla gör allt en väldig massa olika saker, så det finns visst 
reglerat ansvarsmässigt som till exempel vid vissa ingrepp, men alla 
kunde göra lite och hoppa in där det behövs. Det blev bra för alla 
trivdes med jobbet, för de jobbade högre än sin kompetens, vid hade 
alltid en kolossalt bra kontakt med djurägarna. Vi körde mycket med 
den gamla skolan att vi var väldigt måna om djurägarna och djuren, 
för i början bara skrattade alla åt oss. Ett företag, en invandrare 
utifrån vischan nånstans som inte ens är riktig veterinär då, det var 
helt dödsdömt, men sen efter tio år kom vi upp som andra största 
företag i Sverige. 

 
Tankarna om att växa har gått fram och tillbaka under årens lopp och man har 
också provat olika varianter i bolaget, men kommit fram till att det finns en 
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gräns för vad verksamheten klarar utan extra kostnader och alltför mycket 
merarbete. 

 
[...] då tyckte vi att om vi kör en extra operation då måste 
behållningen vara extremt stor för allt i basen har vi jobbat av. Men 
sen har det visat sig att det är sanning upp till en viss gräns, går man 
över den så nästan planar det ut. För vad vi än gör, blir det aldrig 
mer inkomster, de äts upp av övertid och extrapersonal och det ena 
och det andra. Efter en tid har vi hittat en ganska bra steady state, 
där vi har en som fungerar, och den har vi jobbat med de senaste 
fyra åren.  

 
I efterhand funderar Tage på hur de båda makarna vågade hoppa av från öst 
som de gjorde, och deras satsning på sitt företag. 
 

[...] med dagens hjärna är det nästan obegripligt men jag tycker att 
man måste vara förbannad, det räcker inte att man önskar något utan 
man måste vara så förbannad att kosta vad det kosta vill. Nej, så det 
är det ena och den andra att egentligen hur vågade vi, satsa när detta 
var nästan som en vit fläck. Det var några få som gjorde liknande, 
mest gamla veterinärer som gjorde det lite på sin fritid så det var 
inte ens en enda som var en lite större klinik där det fanns 
bemanning. 

 
När det gällde reglering för vad man fick göra så blev förvåningen stor:  

 
[...] när jag ringde till djurskyddsstyrelsen först då -87 då pratade jag 
i nästan två dagar med olika befälhavare där, som till slut sa att det 
finns noll, ingen reglering, ingenting. Vill man öppna pizzeria finns 
det tusentals regler men inte om man vill operera, det kan man göra 
hemma på köksbordet om man vill. Meen, blir det problem får man 
ta hela det totala ansvaret, så då tyckte jag okej då kör vi så. 

 
Att gå mot strömmen på detta sätt var det ena som branschen reagerade på, 
och det andra att skötarna fick ta ett mycket större ansvar än vad som var 
brukligt. Protesterna lät inte vänta på sig. 
 

[...] att skötarna hade ett väldigt inflytande och stor självständighet 
det tyckte inte mina veterinärskollegor om. De tyckte att jag drar 
ned den gröna rockens heder nånstans, jag tyckte det var löjligt [...] 
diskussionen var så att de skrev förbannade brev till mig, att jag 
skulle lära mig hut, dom andra med mail till djurrättsstyrelsen.  
Alltså dom – så det var helt enkelt att ifrågasätta kompetensen på 
skötarna och det var löjligt för dom hade den kompetensen och 
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sedan anmälde dom våran annonsering, både till tidningarna, till 
djurrättsstyrelsen, till veterinärförbundet. Alltså jag hade en evig 
ström av olika löjligare och löjligare brevväxlingar som pågått, och 
som jag relativt snabbt fattade att det var en fördel faktiskt att jag 
inte var stordjurskirurg för naturligtvis handlade detta bara om ego 
och ekonomi, som så mycket annat i världen. Det handlade absolut 
inte om att man var så måna om etiken eller att de var måna om 
kvalitén, utan det var helt enkelt så att de tyckte de hade pissat in sitt 
revir så de ska bevara den till varje pris. Även idag betraktas jag 
som svarta fåret, inte bara för att jag vågade börja utan att jag 
vågade lyckas och det är väl det som är det mest oförlåtliga. Trots 
allt har man inte gått i konkurs, och man överlevde och till och med 
att man har gjort ett bra jobb. De kolleger som finns i stan var 
absolut inte emot, men det var så dom bara tittade lite fundersamt 
och avvaktande, vad är detta för fenomen egentligen? 

 
Reaktionerna var starka och modellen att jobba var ny och chockade 
kollegorna. Efter att ha varit i branschen i 10 år kom en inbjudan om att hålla 
ett föredrag om vad, och hur, han egentligen bar sig åt. 
 

När de bjöd in mig till veterinärkliniken att hålla nåt föredrag om 
vad jag egentligen gör, då var den första frågan de frågade: hur i 
hela världen gör jag? De har inte sett en enda misslyckad behandling 
från mig. Då sa jag att det är inte alltid att jag lyckas 100% men jag 
tar hand om mina problem och skickar inte dom nån annanstans. Så 
det är det egentligen och det är det jag tycker som att vi lever, även i 
sämre tider att vi alltid tar hand om, och jag tycker det är oerhört 
viktigt att om det är någon som inte är helt nöjd ska dom inte gå till 
någon annan, utan dom ska komma till mig. Man ska diskutera vad 
man ska göra, man ska ställa upp och korrigera, man ska ställa upp 
200 % för en kund som inte är helt nöjd. Sen kan man inte tro att 
man kan lösa problemet för det finns mycket som krånglar, som gör 
att det inte går att lösa och så finns det några kunder som aldrig blir 
nöjda, men man ska försöka göra allt vad man kan. 

 
Det större ansvaret som lagts på skötarna där de fick jobba med en högre 
kompetens är en modell som numera anammats och tagits efter.  
 

Nu är det inte längre ett problem för de flesta jobbar med den 
modellen så den har tagit över, och det finns inte skötare och dom 
andra, nu kallar man dom koordinatorer och såna fina ord men 
modellen är densamma, så det är skötarna som gör jobbet [...]. 

 
När modellen introducerades var det även kollegor som attackerade skötarna. 
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[...] det var några gånger som några kollegor ringde till skötarna och 
gick på dom att dom inte fick göra si eller så. Jag sa att bara lägg på 
luren, och att dom får ringa mig. Men ingen ringde mig för det 
vågade dom inte göra. Om dom tyckte det var pinsamt, jag vet inte 
men mig ringde dom aldrig. Mestadels brevväxlade jag med dom 
[skratt] och besvarade alla dessa löjliga anklagelser som dom kunde 
hitta, men annars jag vet inte, det enda som jag tyckte efter en tid 
var att jag struntar i dom. Vad ska jag göra med personer som från 
allra första början har bestämt att det är fel? Allt vad jag gör, och 
med tiden har det runnit ut för i början då kunde man ifrågasätta nåt, 
sen när du har opererat några tusen djur utan problem så blir det 
svårt att ifrågasätta kompetensen. 

 
Det gamla tankesättet och den protektionism som framkom var tydlig i 
agerandet. 
 

[...] modellen att vi har mottagningar i olika städer tyckte dom var 
en förfärlig modell för vi dammsög marknaden som dom sa, för 
kunden, men jag sa att kunden har ett fritt val, dom går var dom vill 
så det var så mycket, otroligt konstigt. Det var väldigt mycket av ett 
sorts gammalt tankesätt att dom var stora veterinärer som gått på 
stora universitet och som tyckte att detta måste vara deras revir. 

 
Även inom akademin höll man på med utpressningsmetoder som Tage fick 
erfara på sin klinik 
 

I slutet av 90-talet hade jag en jättejätteduktig kollega från ett av de 
stora universiteten på kliniken som jobbade tillsammans med mig. 
Han fick ett ultimatum från sin professor på universitetet att han får 
sluta hos oss eller får han sluta på universitetet. Han får jobba på 
samma klinik som professorn gör privat, detta går mot allt i lagen 
och allt, men vad ska man göra? Så det här tyranniska beteendet hos 
en professor eller klinikchef det finns kvar. Dom vet att dom som 
vill ha den tjänsten, dom ger efter och det var inte bara på 80-talet 
eller 70-talet. Nu behöver man inte buga för en veterinär, som en av 
skötarna sa som en gång i tiden, men ändå finns det kvar. Man kan 
köra med ren utpressning och han kunde inte göra nåt annat och han 
ville behålla den akademiska karriären. Så han slutade och vi tyckte 
båda att det var synd men ja, så det finns lite av varje. 

 
Modellen var nyskapande och gick i linje med hans egna idéer om vilken 
påverkan inflytande har på arbetsmiljön och insatsen. 
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De var med kunden, och var med under behandlingen, och även 
uppföljningen efteråt. Många gånger var de allt från skötare till 
psykologer och allting i hela världen. Väldigt bra kontakt fick dom 
och det är ju också det här att varje undersökning visar att ju mer 
inflytande du har i ditt arbete desto mer trivs du i ditt jobb. Sen får 
du jobba lite friare och ha högre kompetens och inte bara tryckas 
ned [...]. 

 
Intresset får vara en styrande faktor för medarbetarna. 
 

[...] man jobbar själv och man gör det som man bäst kan göra, och 
sen är det självklart att dom skötare som vi jobbade ihop med dom 
var allihopa sådana som hade ett intresse av att jobba privat, hade ett 
intresse av utvecklas och att utveckla hela företaget. Det är just det 
som vi jobbade med från början och även fortfarande, att alla har nåt 
speciellt intresse i livet: nån elektronik och ansvarar för datorer, en 
annan för inköp av all medicin. Allt vad du än väljer har skötarna 
nåt område som de tar ansvar för som kan allt om det. Den personen 
har fria händer att förhandla om priset och leveransen och rubb och 
stubb och allt [...]. 

 
Var och en i organisationen får hantera det som intresserar dem och det gör 
också att alla kan lita på varandra, om någon hört talas om en ny metod att 
genomföra ett ingrepp så testas det och utvärderas och beslutsvägarna är korta, 
Tage är chef, en administrativ tjänst finns, men i övrigt fattas alla beslut runt 
operationsbordet. Ett enkelt och flexibelt system.  
 

[...] det som är väldigt bra är allt dom tillför förutom att de är 
aktieägare. Går allt bra så får de utdelning, de får valuta för det 
också, men många gånger är det inte det ekonomiska som är det 
viktigaste, utan att de får känna den känslan i arbetet och från 
kunderna, att de är nöjda och det finns så otroligt mycket positiv 
feedback så jag tror att det är väldigt viktigt.  

 
Det flexibla systemet gör att personalen kan jobba på alla de olika ställena där 
operation såväl som konsultation sker. Den flexibiliteten gör att sjukdom 
exempelvis inte drabbar företaget så hårt, utan man kan hoppa in för varann, 
det fria gäller också för ekonomin. 
 

[...] det är precis samma med ekonomin allt står i alla pärmar och 
alla kvitton och balans/resultaträkning, alla kan se vart alla ören tar 
vägen. Det finns inte en massa tyckanden och konspirationsteorier 
och liknande utan det är så enkelt: är du nyfiken - var det. Vi har en 
styrelse som består av oss som tycker mest om att jobba men alla är 
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välkomna till alla sammanträden och alla som vill får hemskt gärna 
vara med men, då får dom avsätta den tiden, så då kan dom inte åka 
hem när vi sammanträder utan då ska de vara intresserade av just 
jobbet. Det är väldigt mycket självständigt och önskat och självmant 
gjort.  

 
Samtliga kollegor tycker att de är lyckligt lottade och även städerskorna anser 
att de jobbar på världens bästa arbetsplats. Tage diskuterar att de kvinnor som 
jobbar i företaget är väldigt starka och med detta innefattas att konflikter 
uppstår. En snabb lösning av en uppkommande konflikt tycker han är ett bra 
sätt. 
 

[...] men jag säger alltid att lös alla konflikter. Måste jag gå in, för 
jag är väldigt snäll och jag vill inte bråka, men måste jag, då gör jag 
det. Då bangar jag inte för att stenhårt gå in och lösa en konflikt för 
företaget måste gå vidare. Men då blir det gråt, för då är det någon 
som blir sårad, men låt det inte gå så långt utan lös det innan. Om 
det nån gång visar sig att det är en konflikt, då gör vi så att då sätter 
vi oss ned allihopa, vi löser det nu, och säg vad du har på hjärtat så 
löser vi det, för det får inte vara så att den ena är ledsen och den 
andra inte. Det är så konstigt för det finns vissa konflikter som när 
man börjar prata så efter en tid hör man själv hur löjligt litet 
problemet är. Jag säger alltid: avbryt aldrig om en börjar prata om 
vad dom har på hjärtat, låt den prata tills den tystnar. När den tystnar 
är det oftast att man inser att ojdå, man inser plötsligt att det som var 
så litet blivit ett jätteproblem. Om man avbryter så blir det bara en 
munhuggning och man kommer ingen vart men man ser att 
problemet inte är stort och det löser vi, och då har vi inga problem. 
Då går vi in väldigt tidigt när vi upptäcker att där är ett problem så 
sätter vi oss ned och pratar för annars om några månader så kan det 
bli ett stort problem [...]. 

 
Plattformen som de båda makarna har skapat känns bra för dem och de tycker 
att det är jätteroligt. Tage blir betraktad annorlunda än Tyra och han menar att 
det är alltid svårare för kvinnor. 
 

[...] för mig har det varit som om jag är nån slags alfahane i 
gruppen, både för veterinärerna och skötarna. Det är alltid svårare 
för kvinnor, att vara i en ledande ställning som kvinna, plus att hon 
alltid har drabbats av det att hon betraktades som min fru, så har hon 
fått kämpa ännu hårdare för att få sin egen plattform. Men å andra 
sidan hade hon en massa speciella kunskaper så hon fick sitt att föra 
fram, och utveckla en hel del på ett annat område. 
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Det svåra i att få ta plats menar han beror på vem som ska lyssna på dig och 
din kunskap, och vem som är ledare. 
 

Ja, det är nog samma problem som när det gäller kvinnliga 
veterinärer också, och skötare att vem som är ledare eller om man 
bara ska lyssna. Som man inte värderar som en viktig kunskap, utan 
man måste verkligen få fram det tills den blir accepterad, att du har 
kunskaper som är bra för alla andra, så det är inte så lätt, men det 
har gått bra. 

 
Detta till trots, så har makarna valt att inte spela ut sitt ägarskap mot de 
anställda, för de tycker att det är bättre med en positiv påverkan än att tvinga 
människor att göra saker. 
 

[...] så dom äger hälften och jag hälften, men jag är ingen idiot och 
att låta det jag har byggt upp styras av en polsk riksdag, att vi kan 
göra vad som helst, vi har 97 % av rösträtten, så det är bara det att så 
är det. Även om vi inte vill ha det som ett trumfkort på hand, så vi 
säger aldrig att det är jag, jag som är ägare och som bestämmer, för 
vi tycker inte att det funkar. Du kan tvinga folk att göra saker men 
då blir det aldrig bra utan man måste övertyga på nåt annat sätt. 

 
Alla i bolaget vet om att båda makarna är majoritetsägare och när det gäller 
Tyras roll så har hon ett kompetensområde som hon är ensam om. 
 

 Inom företaget är det ju så att hon gör behandlingar som ingen 
annan gör och vissa specialbehandlingar, så på det sättet har hon en 
stark ställning i det [...]. 

 
Under ett flertal år arbetade Tyra som adjunkt och var inte involverad i den 
dagliga verksamheten med konfliktlösning och testande av gränser utan det 
föll på Tages lott. 
 

Hon har inte varit med varenda dag, så jag får alla konfliktlösningar 
tills dom ser att så är det, som jag säger, så hon är inte prövad. Sen 
går det lite längre tid och sen testar dom igen, ungefär som en flock 
som har sin hierarki. Varenda gång får man prova lite, alla vet hur 
situationen är, idag tror jag inte det är något problem, men i vissa 
perioder var det så. 

 
När det gäller företagets överlevnad så har deras dotter valt en annan bana, 
hon läser nu personal. Hon var länge intresserad av medicin men hennes 
intresse fokuserades åt ett annat håll. När det gäller företaget säger Tage såhär: 
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Skulle något hända oss så skulle hon nog behålla det som sånt, men 
hon har inte direkt intresse att jobba och vara med. Det tycker vi är 
synd men å andra sidan, vi accepterar att det är hennes intresse så 
det är så. 

 
Han menar att han har intentionen att fortsätta jobba så länge han kan, men 
numera krävs längre tid för återhämtning mellan insatserna han gör. 
 

Jag ska jobba tills jag stupar, jag säger till skötarna att: säg till om 
jag blir lite senil så det inte händer nåt. Jag tänker att man däremot 
kan jobba mindre. Man märker att när man kommit över 50 då orkar 
man inte riktigt och över 60 då ännu mer. Även om jag är ännu mer 
effektiv och snabbare än nånsin, så gör jag en större insats någonsin 
per dag än mina kollegor, men jag blir oerhört trött på kvällen. Jag 
behöver längre perioder för återhämtning så nu jobbar jag 6-8 
veckor och sen en vecka ledigt och några dagar mitt i veckan så jag 
försöker hitta en balans. 

 
De flesta som jobbar i företaget idag har funnits med sedan ett 25-tal år 
tillbaka i tiden och det skulle behövas en föryngring av personalen. Här finns 
idéer om kollegans barn som i dagsläget utbildar sig till veterinär och att det 
kanske kan vara något att satsa på inför framtiden. Att sälja företaget är en 
total omöjlighet, allt arbete med att skapa en bra verksamhet, ett bra namn och 
ett gott rykte skulle i sådana fall rinna ut i sanden. 
 

Jag vill absolut inte sälja, bara i år fick jag säkert ett 10-tal 
förfrågningar om att sälja företaget. Nu har det blivit populärt bland 
riskkapitalister och annat, men jag vill absolut inte göra det för då 
dör hela den stämningen som vi jobbat för. Jag ser några andra som 
sålde och det blir bara pengar, pengar, pengar, så då blir det inte att 
måna om kunden och att vara trevlig, så är det borta utan då 
kommer alla dessa killar som ska effektivisera och det blir bara 
pannkaka. [...] ja det är fruktansvärt, jag återvände till hemlandet där 
de har en liten kurort och där känner jag en som jobbat i 30 år och 
plötsligt kommer en 25-åring från universitetet och säger att den där 
ska inte jobba här. Det är en fullständigt omänsklig värld. 

 
I sitt dagliga arbete säger Tage att han överför sitt kunnande kontinuerligt till 
sin personal. Han är öppen med det han redan kan, och berättar gärna om det 
som är lyckat men också misslyckat för att kunskapsprocessen ska ske 
smidigare för de anställda. 
 

Jag gör så, att jag har alltid varit undervisande till de andra 
veterinärerna. Allt som jag gjort fel, alltså allt, allt, allt - jag lär ut 
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och berättar så att dom slipper att gå den långa vägen. Det är 
konstigt för jag känner många veterinärer som behåller all kunskap 
för sig själv, för att det inte ska bli någon konkurrens, men jag 
upplever aldrig det. Jag är glad att dom är duktiga på sitt sätt, jag har 
aldrig upplevt det som ett problem. Jag tycker det är mycket bättre 
om dom slipper göra fel, och alla som har någon bra ide, då pratar vi 
alla om det, diskuterar och kollar och provar. Vi försöker hela tiden 
snappa upp allt. Jag åker minst 4-5 gånger på kongresser varje år 
och där ser man att vi gör lika bra jobb som vem som helst i världen 
och det är en bra känsla. 

 
Modellen som kommit fram genom åren har varit lyckosam för företaget och 
de anställda. 
 

Jag har alltid haft den fantastiska turen att jag fick göra som jag ville 
och att vi kunnat anpassa det efter alla. Det sättet som vi jobbar på 
är det bästa möjliga annars skulle vi inte göra på det sättet, och så 
tänker de allra flesta som jag jobbar tillsammans med, och jag 
tycker att det är väl fungerande och jag känner mig lyckligt lottad. 

 
En nöjd kund ger fler nöjda kunder, det allra bästa sättet att få fler jobb. 
 

Gör du ett bra jobb så har du ett jobb i morgon, det är kunden som 
betalar och är de nöjda då kommer också en annan kund som 
betalar. Jag tycker att det är ett väldigt enkelt och gammalt system 
[skratt] så det är ju som med den som odlade den finaste tomaten - 
han sålde den. Det är inget som helst konstigt, bra jobb genererar 
mer jobb. 
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Tilda 
En av upplevelserna Tilda beskriver med familjeföretaget var att hon var 
tvungen att vara tyst och inte springa eller leka i bostadshusets ena våning, där 
föräldrarna hade sin veterinärspraktik. I denna praktik genomfördes 
operationer och hon som då var sex, sju år fick ta hänsyn.  
 

[...] jag var ändå så pass liten att jag inte visste riktigt, och förstod 
aldrig riktigt. Jag visste att pappa hade ett företag och mamma 
också, men jag förstod nog aldrig riktigt vikten av vad som 
egentligen hände. Jag visste att det kom okända människor på 
besök, och så var det någon slags operation och sen lämnade de sina 
djur som sov över. Jag kunde nog aldrig liksom greppa vad som var 
praktiken, eller vad var företaget, vad det var för någonting. Jag var 
ju så pass liten, om jag ska prata om någonting som varit jobbigt 
tyckte jag som barn som leker med sina kompisar och skulle ta 
hänsyn, och sådär främmande människor skulle komma. Varför 
skulle dom komma hem till oss varje helg och sånt där och på 
vardagarna och allting? 

 
Tilda upplevde att omgivningen också ifrågasatte och undrade vad för 
någonting de höll på med i hemmet.  
 

[...] kompisar ifrågasatte också var det var det var för någonting som 
vi pysslade med hemma. För det var nån såndär, jag vet inte om det 
är typiskt svensk grej eller liknande, men att hemma-verksamhet 
och särskilt någonting som kanske är kliniskt som operationer och 
mediciner det är inget man utövar hemma. Även om vi hade hela 
undervåningen som var en separat klinik i princip, så den var ju helt 
avskärmad från andra delen av huset. Så var det ändå det här, att det 
var så konstigt att vi höll på med såna grejer i hemmet. 
 

Så småningom flyttades verksamheten till en centralt belägen lokal i 
hemstaden, och Tilda fick då ta över det stora operationsrummet som fick bli 
hennes nya flickrum. 
 

[...] och jag tyckte det var skönt när jag var liten, fast det gjorde ju 
att jag blev mera avkopplad från själva verksamheten och det vi höll 
på med, inte så delaktig. Sen så, för oss har det alltid varit, jag ville 
bli veterinär och allting och i och med att jag är uppvuxen bredvid 
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en operationssal, så vet jag att jag tyckte att jag ääälskade att hälsa 
på pappa på jobbet på kliniken. 

 
På somrarna brukade hon sommarjobba på familjeföretaget och praktisera med 
att journalföra och hon fann denna miljö som oerhört bekväm och under lång 
tid var hon fast besluten att bli veterinär. 
 

Jag var jättelänge inne på att jag ville bli veterinär, men sen så 
någonstans där vid gymnasiet, så vet jag att då var det om jag skulle 
välja natur eller välja Ib, och så kom jag in på Ib. Då kunde man få 
välja om det skulle va mer naturorienterat eller samhällsorienterat, 
och då var jag väldigt, väldigt inställd på personalproblematik och 
som hela det sociala gänget jag hängde med var. Mina intressen 
styrdes mer mot samhällsorienterat. 

 
Gymnasietiden blev samhällsorienterad och ämnen som fysik valdes bort till 
förmån för historia och psykologi som intresserade henne mycket. Direkt efter 
gymnasiet kom hon in på personalvetarlinjen vilket hon också valde att gå och 
familjeföretaget kom mer i skymundan. 
 

Jaha, hur blir det med familjeföretaget? Då var det ju inte så aktuellt 
att bli veterinär längre, utan då blev det mer så att mamma och 
pappa var extremt stöttande. Dom har aldrig varit påtvingande, det 
är klart att dom vill att jag ska engagera mig så mycket som möjligt, 
men dom har aldrig varit påtvingande på nåt sätt, att jag måste ta 
över. Utan dom har verkligen varit såhär att jag får göra precis som 
jag vill och jag ska göra det jag brinner för. 

  
Det hon hjälpt till med på företaget som hon anser sig kunna utan akademisk 
utbildning i ämnet, har varit en del administrativa sysslor som 
hemsidesproduktion, översättning, inventering, marknadsföring men då 
studierna är förlagda på en annan ort så har de upptagit större delen av hennes 
tid. I sitt arbete på familjeföretaget och i situationer där en presentation av 
produkter sker, har hon upplevt det problematiskt att hon inte är utbildad 
veterinär och att hon är dottern i ett familjeföretag, trots att hon fått en gedigen 
utbildning av sin mamma. 
 

Jag vet att när jag står på mässor och sånt så har jag ju följt mamma 
och hon har utbildat mig i alla produkter och allting, och jag kan tala 
för mig och jag kan presentera. Jag vet att jag är verbal av mig på 
det sättet, men oftast när det kommer till kritan och de frågar vad jag 
har för bakgrund (för många av dom som är där är ju veterinärer 
eller har djurskötarutbildning, eller terapeuter eller liknande, och har 
den nischen) medans jag säger att jag pluggar personal och då kan 
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jag känna, att då, där blir det tyvärr kan jag säga, att det blir en 
missmatch på nåt sätt. 

 
Upplevelsen av de situationerna blir komplicerade i hennes yrkesutövning och 
hon säger vidare:  
 

Inte att de ifrågasätter hur mycket jag vet, men att då blir det mer 
AHA, det är ett familjeföretag, då är jag där för att jag är dottern i 
företaget, och pluggar personal, så egentligen hör jag inte riktigt 
hemma och har inte så mycket rätt att stå och prata om det. Det här 
har jag inte snackat så mycket med mamma om, men hon tycker ju 
strunt samma, skit samma, det behöver ju inte dom ifrågasätta, det 
har inte dom nåt att göra med, vem jag är utan jag är minst lika 
kompetent. 

 
Situationen blir jobbig för henne när hon på ett professionellt sätt presenterar, 
och visar att hon kan, men att det resulterar i en känsla som hon beskriver 
som:  

 
Jag tycker det är jobbigt, och jag känner ju att, ska jag prata om 
någonting så vill jag ha fog för det jag säger. Jag HAR fog för det 
jag säger, för jag vet att jag verkligen inte pratar blaha blaha. Jag har 
blivit utbildad själv av mamma som har absolut koll, meen, jag har 
ju ingen utbildning som backar upp just på det området. Det tycker 
jag kan vara jobbigt att jag inte riktigt kan försvara mitt intresse och 
sånt, annat än att jag är dottern i företaget, och på så sätt insatt, men 
egentligen så pluggar jag ju till något helt annat. 

 
Den reaktion som kollegor och kunder på mässorna då visar, blir i form av 
uttryck som: 
 

Vad gör du? Är du veterinär eller vad har du för utbildning? Jag 
säger nej, men jag pluggar personal och då har jag väl bara konkret, 
att jag inte har fått nåt påhopp eller nånting, utan JAHA, okej det var 
inte vad dom hade tänkt sig och det var inte riktigt. 

 
För att undvika att bli sammankopplad med familjeföretaget har det inneburit 
att hon presenterat sig enbart med sitt förnamn, men det hade varit lättare för 
henne om hon kunde säga att hon pluggar till veterinär och är engagerad i 
familjeföretaget. Hon menar att det hade ingjutit större förtroende inför 
kunderna. Ibland önskar hon att hon hade valt veterinärsbanan och när hon 
jämför med den utbildning hon valt idag, så känner hon att där har hon en 
legitimitet och trovärdighet genom att kombinera bakgrund, utbildning och 
intresse för det valda ämnet. Hon slits lite mellan att å ena sidan vara 
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intresserad av familjeföretaget, men att hon också kommunicerar att hon inte 
kan göra insatser där de skulle behövas som mest, det vill säga avlasta Tage 
med operationer, och avlasta mamman med marknadsföring. Hennes 
intresseområde och utbildning ligger utanför vad familjen i dagsläget behöver 
i bolaget. Hon har vid ett flertal tillfällen testat på och fått ta ansvar för olika 
moment som ligger i linje med hennes utbildning, men det är ett fåtal 
satsningar detta gäller och det är inte heller något som är basen i 
verksamheten. Verksamheten idag bygger på Tages kunnande som 
veterinärskirurg och en efterfrågan som ofta ger en överbeläggning: 
 

Många vill att just pappa ska operera, det är svårt för då hänvisar de 
ofta till andra kirurger men det är pappa specifikt, så arbetsbördan 
gör det svårt att minska. Om nån skulle komma in så är det han som, 
det är hans namn och goda rykte som driver operationsdelen [...]. 

 
Mamman driver produktdelen i sin tur: 
 

 [...] det är mammas goda namn och rykte som driver produktdelen, 
 och hennes engagemang absolut. Hon lägger ned otroligt mycket tid 
på  det, och promotar och undervisar och håller föreläsningar och 
 föredrag och seminarier och sånt. 

 
Det diskuteras ingående i familjen om olika strategier för succession, om 
något skulle hända de olika familjemedlemmarna och hur firman fortlöpande 
skall fortleva. Tilda blir informerad om vad som händer och vad som är 
aktuellt i firman men:  
 

[...] då kan jag känna mig som barn, att det är jobbigt för jag känner 
mig otroligt handfallen för att jag inte vet hur jag ska hjälpa till, för 
jag kan inte hoppa in i pappas ställe och operera. Hade jag kunnat 
det hade jag gjort det, hade jag valt den banan så hade det sett 
annorlunda ut men nu valde jag inte den banan, så nu kan jag inte 
göra det [...] det är problematiskt, för att jag vill hjälpa men nån 
måste vara pålitlig nog att ta pappas ställe. Det är klart att det hade 
väl varit som bäst om dottern hade kunnat göra det, eller barnet, att 
det är någon som brinner för det lika mycket. 

 
Tilda har många intressen och har haft olika inriktningar för sitt 
utbildningsval, men känner sig väldigt tacksam för att familjen aldrig tvingat 
henne att välja veterinäryrket. 
 

Ja, jag är ju väldigt tacksam att jag inte blev tvingad till 
familjeföretaget. [...] det är deras livsverk och dom är så otroligt 
stolta över det och jag är enda barnet. Egentligen är jag väldigt 
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fascinerad att dom INTE har tvingat mig [skratt] att dom inte pushat 
mig mer, men dom är riktigt bra föräldrar och dom vet också att det 
skulle inte komma nåt bra, om dom tvingade mig till nåt jag inte 
brann för, det skulle inte gynna företaget ändå. 

 
Trots ett val av en annan utbildning och bana finns det kvar en vilja att absolut 
inte släppa företaget och att sälja det vore det sista hon önskar: 
 

[...] jag vill driva företaget vidare. Jag vill verkligen vara engagerad, 
det kommer jag verkligen att göra för att som sagt det är mammas 
och pappas livsverk. Jag vill inte se att det går i någon annans 
händer. 

 
I familjen lever diskussionen ständigt om att vara förberedd på de olika roller 
familjemedlemmarna behöver anta, om något händer någondera 
familjemedlemmen. Tages högra hand på jobbet, Eva, är den som också 
inkluderas i diskussionen. Tankarna hos Tilda cirkulerar runt hur personalen 
skulle acceptera henne den dagen det är dags för henne att ta över.  
 

[...] skulle vara intressant i framtiden hur dom skulle acceptera att 
jag trädde in när jag inte har varit så aktiv så att säga. Ehm, vilket 
jag har indirekt, men dom har ju inte sett mig på plats vara aktiv, så 
frågan blir då om det räcker att jag är pappas dotter. 

 
Upplevelsen av att ha familjeföretagande föräldrar är positiv tycker hon, att se 
att de är tillsammans mycket, jobbar ihop, ger ett intryck av trygghet och att 
en skilsmässa vore otänkbar. 
 

[...] man ser att dom jobbar ihop att dom är tillsammans väldigt 
mycket och dom, mamma och pappa, har en sån otrolig kontakt 
alltså. På det sättet, dom är ju bästa vänner och bästa affärspartners i 
princip, dom kompletterar varandra och klarar sig inte utan 
varandra, och att se det som barn, den kontakten mellan ens 
föräldrar, det är väldigt viktigt för mig och har varit mig kärt att 
dom är så pass oskiljaktiga. [...] alltså det har varit väldigt viktigt för 
mig, att dom är så oskiljaktiga på det sättet, så om man skulle vara 
rädd för skilsmässa nån gång så visste man bara, nej, nej, det 
kommer inte att gå, det är som en garanti på nåt sätt alltså [skratt]. 

 
Även om föräldrarna har dispyter och diskuterar, är detta inget som känns 
hotande för henne, utan detta ses som något opersonligt som endast kretsar 
kring företagandet i sig. 
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[...] samtidigt vet man också att det inte är personligt utan det har 
med företaget att göra. Det är därför dom har dispyter, om hur dom 
ska göra, att dom är oeniga om såna saker. Det skulle jag vilja säga 
att jag vill trycka på som barn, det är en otrolig, det är väldigt 
kärleksfullt ändå tror jag och väldigt starka alltså. Vet inte, nu är jag 
ju ensambarn också, så det är ju klart att då blir det extra starka skäl 
till att, men just att hur jag ser mina föräldrar, den kärleken och 
tilliten dom har till varandra är nog dubbelt så stark tack vare 
företaget. 

  
Familjeföretaget har inte avskräckt henne från att driva eget företag utan 
tvärtom. 
 

[...] kanske har att göra med att jag är ensambarn och att jag vuxit 
upp med familjeföretagsförhållande. Jag skulle vilja, jo en grej, jag 
skulle vilja driva eget för det är en grej som färgar av sig väldigt 
mycket tror jag. Man ser hur kul och otroligt spännande det är att 
driva eget. [...] för många är det att starta företag så långt bort och 
det är så främmande. Hur gör du det i praktiken? Men har du vuxit 
upp med två föräldrar som sitter några meter från ditt sovrum i 
varsitt arbetsrum och arbetar konkret och driver ett företag, och är 
med papper i bokföring på söndagarna, så känns det inte så 
främmande utan det känns väldigt mycket mer jordnära på nåt sätt, 
och möjligt att det inte är så diffust. Det är klart att samtidigt så ser 
du att det är extremt mycket jobb och administrativa sysslor måste 
ju vara med. Du ser också glädje ifrån det och hur mycket mamma 
och pappa trivs med att vara egenföretagare, hur stor glädje det 
skänker dom. 

 
Att vara barn i en familj där det drivs familjeföretag ger positiva effekter, som 
att kompisar tycker det är coolt att föräldrarna driver ett framgångsrikt företag. 
Det finns en negativ sida också som Tilda poängterar:  
 

[...] det negativa tycker jag om man nu ska återknyta så är det oftast 
är pappa som är synlig. Det är pappas företag och mamma är något 
annat, men det är mammas företag också, hon jobbar ju i det också. 
Det kan jag sådär bli väldigt irriterad över att det är, ja men din 
pappas företag, nej men min familjs företag. Jag vill ofta, jag har 
alltid varit noga med att belysa att det är ett familjeföretag och att 
det är mamma och pappa som driver. Det kanske också är därför jag 
inte fått så mycket, jag har bemötts annorlunda, ehh, för att dom 
tror, många har trott att det är pappas företag. 

  
Tilda själv har inte heller funnits med i omgivningens bild av företaget. 
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Nej, det har varit mamma och pappas företag, eller pappas företag 
på det sättet, det har inte varit erat familje-, du och familjeföretaget 
[...]. 

 
I familjeföretaget ingår tre olika bolag och hon menar att utåt ser det ut som 
om de driver varsitt bolag, men det är inte så. De äger allt gemensamt dock är 
det skillnad i vem som är mest synlig var. 
 

[...] man gör olika saker men driver det tillsammans. Utåt ser det ut 
som om dom har varsitt bolag kanske [...]. Den största delen är 
operationerna där pappa är synlig [...] VetSurgery är mamma väldigt 
synlig i också, men ändå, det är fortfarande pappa som står bakom 
Vetmeds produkter men mamma driver det. 

 
Tilda berättar om hur det känns att vara en del i ett familjeföretag och att det 
faktiskt existerar. 
 

[...] för mig är det en trygghet och en viss stolthet också tycker jag. 
Jag tycker det är coolt att dom är egenföretagare och har det 
tillsammans, så att det är absolut bara en trygghet och jag tycker inte 
det är en belastning. På det sättet känner jag det bara positivt, ehh 
sen är det klart att det blir just på vilket sätt jag då ska kunna driva 
det vidare, det kan vara en belastning. Det är mer en psykisk 
belastning, hur, alltså inte om, jag ska driva det vidare. Jag vill driva 
det vidare, men konkret hur ska det gå tillväga? Det är mer det som 
kan va, ah, men det tycker jag är positivt. [...] det är en trygghet nu, 
det finns en valfrihet att jag inte har blivit tvingad, hade det, hade 
jag blivit tvingad, hade jag bara sett det negativt. 

  



 121 

 
  
  



 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 123 

Familjen Kobolt 
 
Familjen Kobolt består av mamma Marta, 50-årsåldern, pappa Martin, 50-
årsåldern, sönerna Mikael, 25-årsåldern och Mattias, 20-årsåldern. 2005 startar 
Marta och Martin tillsammans med en kollega ett aktiebolag inom 
barnomsorg. Fram till 2010 drivs bolaget gemensamt av makarna och 
kollegan, dock inte utan meningsskiljaktigheter och oegentligheter, vilket 
leder till att makarna försätter bolaget i likvidation och säger upp samtliga 
anställda. De återskapar aktiebolaget i ny skepad, de båda makarna äger och 
driver det fortsättningsvis i egen regi. De uppsagda återanställs och idag har 
paret nischat familjeföretaget och erbjuder tjänster på 40 olika språk och har 
totalt 170 anställda. Fördelningen av arbete för familjemedlemmarna är att: 
Marta sköter den operativa delen, Martin ansvarar för bolagets ekonomi och 
kvalitet, Mikael jobbar på företaget under lov med främst datarelaterade frågor 
och Mattias jobbar även han under lov med att hjälpa till där det behövs.  
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Marta 
Marta som kommit till Sverige från ett land i asien kunde ingen svenska, men 
fattade ändå mod till sig en dag då hon upptäckte att en ung kvinna behövde 
hjälp med ett litet barn på stan. Kvinnan som jobbade inom barnomsorgen 
hade problem med vagnen och Marta kom till hennes undsättning. Dagiset där 
kvinnan jobbade låg inte långt därifrån, så Marta gick dit och frågade på en 
nästan obefintlig svenska om hon kunde få jobb där.  
 

Jag kunde inte svenska så det blev bara help, help? Så sa den här 
tjejen javisst, så hjälpte jag henne med vagnen och bara det gav mig 
en tanke, vad finns här, varför är dom på väg hit? Då tog jag min 
son senare med till den här platsen och det var ett dagis, jättefint så 
jag visade intresse direkt, det här är spännande. Jag gick in och 
hittade en jättefin dam där i receptionen, hon bara skrattade när jag 
sa att jag kan ingen svenska, det jag sa skrattade alla åt tills jag 
slutade där. Då sa jag i alla fall att jag är intresserad och vill jobba, 
hon sa: kom tillbaks vid ett senare tillfälle, min chef är inte här. När 
jag kom hem var allt så spännande jag har vågat att gå ut över huvud 
taget och visa mig för främmande människor. 

 
Marta fick jobbet genom arbetsförmedlingen och jobbade där i två år. 
 

Där fick jag jättemycket beröm för vad jag gjorde för jag fick 
jättebra kontakt. Dom tyckte om mig, jag lärde mig jättemycket 
varje dag och känner att jag är mer och mer intresserad av hur det 
här fungerar. Där var jag i två år och jobbade, så jag var själv 
handledare många gånger till praktikanter som kom in som jag fick 
handleda. Jag måste gå vidare med det här, jag ville vara en kunnig 
och påläst person, jag gav jättemycket men jag fick inte så mycket 
tillbaks. 

 
Samtidigt som hon väntade sitt andra barn började hon läsa på universitetet.  
 

Då hade jag min äldste son i skolan och den lille i magen, och när 
han var två år fick jag min examen. Jag avstod inte från mina 
studier, det funkade jättebra. Jag var inte den här giriga studenten 
som skulle hinna med allt samtidigt som dom andra, det är bara att 
acceptera sitt läge, det är bara att göra så gott man kan. Jag var inte 
ute efter mvg eller nåt sånt betyg, utan för mig var det roligt att jag 
kunde följa det här programmet, så jag fick väldigt mycket beröm 
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och att jag inte gav upp och sa ifrån att nu orkar jag inte eller så, 
utan jag var ännu mer energisk. 

 
När hennes utbildning var klar ändrades systemet och titlar byttes ut vilket 
gjorde det problematiskt att kunna få tillgodoräkna sig den utbildning hon gått. 
 

När jag var klar med studierna 1996 då hittade jag inget jobb inom 
det som jag hade läst till, för precis då kom reformerna där de 
ändrade titeln. Det var en liten konflikt däremellan och de visste inte 
hur de skulle lägga upp det och hur examinerade studenter ska 
komma ut i verkliga livet. Så jag blev erbjuden ett jobb på ett dagis i 
köket, dom ville inte ens ge mig introduktionslönen. De sa bara till 
mig att du ska inte skryta om att du har gått den utbildningen för den 
finns det inget jobb till. Jag blev väldigt nere och deprimerad 
faktiskt för den tiden och jag tänkte nej, jag har kämpat så mycket 
jag vill inte ge upp. 

 
Arbetsförmedlingen ordnade med ett annat jobb, men det var så långt från 
Martas ideal och kall att hennes motivation började tryta. 
 

Efter några månader där tänkte jag att jag kan inte, jag måste flytta 
på mig helt enkelt och gav upp där och sa till min man att jag måste 
sluta. Han bara ja, men vi har en familj och allting. Det spelar ingen 
roll jag måste förverkliga mina drömmar jag med. Han trivdes 
jättebra och han var så populär han tjänade jättebra på det jobbet, 
han blev bara erbjuden högre och högre arbetsuppgifter och jag 
brydde mig inte om det, jag sa: antingen eller. 

 
Hon blev rekommenderad att söka sig till en lite större stad och efter att ha 
lämnat sina papper, fick hon dagen därpå ett telefonsamtal om intervju. Hon 
fick jobb direkt trots anställningsstopp. Hennes arbetskamrater jobbar också 
för henne: 

 
För mig var det roligt att se alltihopa, så jag visade intresse för allt 
och bara sög in all information. Där ville dom andra kamraterna ge 
mig lite uppdrag, så dom gick till chefen och sa att jag kan vikariera 
över sommaren och så vidare. Då fick jag istället gå över till 
handläggning samtidigt som jag hade andra arbetsuppgifter, vilket 
betyder att jag måste ta emot besök där jag är [...]. 
 

Under tre års tid var hon anställd i ett projekt där de gjorde en stor studie 
bland 1700 personer. Undersökningen skulle bidra till en bättre barnomsorg. 
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[...] så efter det så var projektet slut och vi gjorde handlingen och 
lämnade till nämnden. Det beslutades att läggas ned på grund utav 
att det tar för mycket och det är så mycket ändringar som ska göras 
nu, och därför har vi inte råd utan vi är nöjda med det och blir det 
någon fortsättning så ska vi återkomma. Så vårt uppdrag var slut. 

 
Marta sökte en annan tjänst som arbetsledare. 
 

[...] jag kom till en arbetsgrupp som inte alls var harmonisk, dom 
körde sitt och det var inte alls lätt för mig att kunna fortskrida, för 
det fanns en chef över mig som pressade på bara och han gjorde inte 
det han skulle. Faktiskt som chef, som ledare eller kanske var det 
jag som hade höga förväntningar helt enkelt. Jag blev som kastad i 
havet med jättemånga hemska hajar och jag kämpade och fick hela 
gruppen till mig. Då tyckte den chefen att jag skapat vänskap med 
dom och det var inte det jag skulle göra. Jag skulle bara styra, t.o.m. 
när de kom med jättemycket presenter till mig på den dagen jag 
skulle lämna platsen, då såg han till att ställa till med en sån scen, att 
han bad dem försvinna annars kan inte ni heller vara kvar. 

 
Hon tänkte återgå till den gamla arbetsplatsen där arbetskamraterna frågat 
efter henne, den nya chefen där fick en felaktig inställning av henne genom 
den avlämnande chefen. 
 

[...] bara för att jag sa upp mig och ville återgå till min gamla 
arbetsplats, för att dom frågade efter mig igen jättemycket. De ville 
ha mig i sin utveckling till och med. Då gjorde den här chefen inget 
bra intryck till den nya chefen som inte kände mig, utan bara hört 
om mig. Då blev det väldigt fel, så de gav ingen bra bild av mig så 
de nya beslutade att avstå. Där stod jag nästan arbetslös, över en 
natt, jag vände mig till mitt fack – det här får komma fram – och de 
kunde inte hjälpa mig, det går inte att göra något åt det. Jaha, jag vill 
inte betala till facket tänkte jag, [skratt] det var slut för mig och jag 
kände att jag har inget skydd, allt var bara trams, allt var bara 
skitsnack. Förlåt uttrycket men det var ju bara så för mig, där stod 
jag – en ambitiös person som hade jättemycket att ge, hade gjort 
jättemycket och fått resultat. Hade varit fel och skulle vara fel för 
alla, om inte så många tyckte om mig och så få inte gillade mig [...]. 

 
Hon söker hjälp hos arbetsförmedlingen. 
 

Istället för att sitta och gråta så går jag till arbetsförmedlingen och 
talar om vad som hänt mig och dom får göra nåt åt min situation. 
Tror du jag fick nån hjälp? Jag tänkte det här är inget liv för mig 



 127 

heller, jag kommer aldrig att få nånting härifrån. Så med ett 
jättehopplöst minne som jag har nu, där jag med tvång var tvungen 
att delta i mötena för att få a-kassa. Då kom jag dit och ännu en 
person som inte fattade nånting av verkligheten och körde sitt och 
skriv ned här och du måste söka jobb. För mig som var så nere, jag 
hade inget bidrag, jag hade ingenting, snart var jag klar med min lön 
och vad ska jag göra nu? 

 
Trots hopplösheten får hon ett jobb, inte inom hennes område utan istället som 
administratör, men hon fixade ett avtal inom barnomsorg och började jobba åt 
sin nya arbetsgivare som en aktör inom barnomsorg.  
 

[...] det gick jättebra, i 3 år jobbade jag för honom, och jag hade 
hand om allt, allt, han ägnade tid åt sitt liv samtidigt som han bjöd ut 
sig på den här tjänsten då, fortfarande för han hade inget annat att 
göra, så jag var där dagar, kvällar, nätter, jag tog med mig jobbet 
hem. Han var till och med bortrest och jag tog telefon, hela 
kontakten, med nya avtal, kontakt med kommuner, allt som jag nu 
har delat med 4 andra här. Jag gjorde allt det där själv, tills det att 
jag blev sjuk och gick till läkaren och infektionen var så kraftig att 
jag inte mådde bra. Då sa läkaren att du pratar som att du är ägare 
till firman, men du är inte det. Men det har ingen betydelse jag har 
hög moral. När jag sover ska jag sova gott och fortfarande gör jag 
det, det är inte nån kväll jag känner att jag har dåligt samvete för nåt 
jag inte gjort. 

 
Jobbet hon gjorde fick många personer att vara i kontakt. 
 

[...] alla kände mig som chef där [...] jag välkomnade alla och på det 
sättet fick jag ihop 200 personer som jobbade med mig. 

 
Hon jobbade på som om hon ägde firman. 
 

Det var inte bara gentemot kunden utan också kommunen som ville 
ha kvittens på det jag gjort. Då var jag tvungen att göra det och det 
kunde ibland inte räcka med 24 timmar. Kanske jag hade ledigt nån 
kväll i veckan och det räckte inte och min familj tyckte att det var 
väldigt svårt, så min man sa varför vill du inte starta eget? 

 
Hon började fundera i banor att starta ett eget företag, men kände sig tveksam 
till att genomföra det ensam. Hon kom i kontakt med en forna kollega. 
 

Jag tyckte om henne och berättade om mina idéer och hon hade 
blivit arbetslös nyligen. Allt tar sån tid med att träffas, prata ihop oss 
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och skratta åt våra tankar. Vi började med drömmarna, tills min man 
sa: jag kommer också att vara med. Det kom så hastigt, jag bara, är 
du säker på det? För mig är det en stor trygghet om du kommer med, 
varför inte? Det får du avgöra själv, det är mycket jobb. Jag säger 
inte att det är mindre jobb hos dig, men du är van vid det där. Och 
detta är vad jag är van vid. Han ville det okej [skratt]. 

 
De började alla tre att planera. 
 

Då var jag den nyckelpersonen som visste vad det handlade om, det 
var jag som hade jobbat så många år och visste om vad som behövs 
så därför blev det så att när jag var med, så hände saker men när jag 
inte var där visste de inte när nästa möte skulle vara, så kände jag. 
Jag vet inte hur dom andra tänker men jag kände att vi blev väldigt 
beroende av varann. 

 
Marta lämnade sitt gamla jobb bakom sig, men tog inte kontakt med 
arbetsförmedlingen igen, erfarenheten av dem var så dålig. Utan pengar fick 
hon och hennes familj anpassa sig efter nya ekonomiska ramar: 
 

[...] vi skulle åkt på semester men det blev inget av med det och 
mina barn blev inte så glada. Det var en pressad situation men med 
mycket hopp, i och med att jag berättade för dom vart vi är på väg 
och det att min man ville vara med, det var jättebra för mig, det blev 
en trygghet i att vad som än händer så är vi tillsammans. 

 
Marta jobbade nu fullt och Martin hade sagt upp sin fasta tjänst och ägnade sig 
åt att jobba med företaget, men också att köra taxi. Dels för att dryga ut kassan 
för paret men också för att hjälpa till med att lokalisera alla ställen som de 
skulle komma att börja jobba på. De letade lokal och var samtidigt sysselsatta 
med alla förberedelser inför företagandet och kollegan visade en del 
tveksamhet kring att de nu var tre personer istället för två. De fick in order 
löpande och kollegans inställning var att inte ta på sig för mycket - en åsikt 
som inte delades av makarna.  
 

[...] så det var väldigt oenigt i gruppen. Jag sa till dom att lita på 
mig, man måste lita på varann annars går det inte. Som till exempel 
varför ska vi ta hand om städningen, men herregud alla har 
städningen, kan du inte erbjuda det kan du inte erbjuda barnomsorg, 
så är det med avtalet, läs avtalet och tolka det [skratt]. 

 
Kompanjonen var väldigt misstänksam vilket gjorde att Marta inte ville sitta 
med siffrorna, detta lämnades istället till hennes man. Rollfördelningen kom 
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att bli på det sättet. Konflikterna i gruppen fortsatte och Marta fick agera 
medlare mellan kollegan och Martin. 
 

[...] det blev bara jag som försökte hålla ihop dom och hon hade 
också sina egna problem, familjeproblem som spred sig till mig som 
jag hjälpte henne att parera. Samtidigt som det tog så mycket tid 
från min familj för att kunna ge henne det här stödet. Då var det 
konflikt kring varför vi gör det? Och var det nån kund som 
exempelvis inte hade fått hjälp, då var det jag som fixade det och 
Martin undrade: varför gjorde du det? Hon måste bära sitt lass. Jag 
tolkade det så att det spelar ingen roll vem som gör det, som hemma 
gör inte min man det, får jag göra det. Det blir lite tyngre på dina 
axlar, men det måste, det är ditt ansvar. Så tänker jag fortfarande det 
spelar ingen roll om vi är fyra pers som håller i detta bordet med 
fyra ben med så mycket ärenden, om nån inte orkar så måste dom 
andra tre. Det är inte så att kan inte den ena, kan inte jag heller, vad 
är vi för företag typ? Och för dom som är ute dom vet ingenting om 
det här. Det är vi som har organiserat det på det viset.  

 
Hur driften av bolaget skulle ske rådde det väldigt delade meningar om. 
Kollegan hade helt andra åsikter än paret. 
 

Ja, det var så att hon hade sina åsikter om arbetstider och 
arbetsbördan och enligt henne så skulle hon inte vilja ha så mycket 
vinst och vi skulle vara nöjda med det som kommer. Fast jag 
försökte förklara för henne att du kan inte bara stänga. Du har 
öppnat en butik och när dom passerar kan dom känna att dom är 
välkomna eller inte. Alla är välkomna, sen om nån inte gillar mitt 
sortiment i butiken kan den vända sig till en annan butik så klart. 
Men jag kan i alla fall ha andra besökare, så man måste hålla det 
flytande, det går inte att bara okej, nu har jag tillräckligt mycket jag 
väntar tills måndag eller så, eller hur? Och då är jag väldigt självgod 
om jag säger att alla som kommer hit stannar, det gör de aldrig. Det 
finns ju valmöjligheter inom barnomsorgen precis som att det finns 
fler butiker med samma sortiment. Det är bemötandet som gör om 
de kan vända sig till dig eller inte, så där måste vi vara väldigt 
duktiga med att visa ansiktet utåt och att vi har det bra och har inte 
några konflikter som kan leda till sämre förhållande till er som 
vänder er till oss. Vi måste hitta vår nisch och vårt sätt att bemöta 
deras bekymmer, det är dom som är bekymrade det är dom som 
behöver hjälp. Här måste vara fridfullt för att kunna ge det här, men 
tyvärr så var hon inte med på det, utan att vi är giriga och att vi vill, 
och hon är minsann nöjd osv. Det var väldigt olika uppfattningar. 
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Marta visste vart detta skulle komma att leda till och vid semestertider 
försökte hon få kontroll även över kollegans arbetsområden. Paret delade upp 
arbetet och försökte bena ut hur läget såg ut. Kollegans insats var svår att 
överblicka. 
 

[...] det var mycket mer från min sida, hon hade inte tid med det ena 
och andra, hon var alltid dubbelbokad, så man kände att hon hade 
ingen kontroll. Dom som inte har kontroll ger en viss nervositet, 
man blir själv också nervös, även om du vet att du har kontroll på 
läget hos dig, så visste vi inte vad som kommer härnäst. Det var lite 
oroligt på den tiden, tredje året då, sen kom hon och sa att hon ville 
sluta här och hoppa av [...]. 

 
Ur detta försökte Marta hitta en utväg utan att få panik.  
 

[...] vi har så många tillsynsmyndigheter, dom kommer och sätter 
sig och går igenom det hela, jag är den enda som sitter väldigt lugn 
och svarar på alla deras frågor. Då säger de : där har ni missat! Ojdå, 
det där var ju bra – jag noterar så fixar vi det med en gång. Min man 
anser att det måste vara perfekt med svar och siffror, medan jag är 
från det golv där allt kan hända. Jag kan inte trolla, jag är också en 
människa, jag accepterar mina misstag på ett annat sätt än vad min 
man gör. Därför går någon som den här tredje kompanjonen inte 
hem för en sån som hon, med det sättet kan jag acceptera som en 
medhjälpare, men jag gav henne inte heller min plats för att försäkra 
mig om att nu kan jag åka iväg på semester. Det gjorde jag aldrig, 
men det tog inte på mina krafter, för jag lärde mig att hon har bara 
den kapaciteten. 

  
Företaget har blivit ett familjeföretag och den äldste sonen (Mikael) har visat 
intresse inom ekonomi men sagt nej till familjeföretaget. Mikael och Marta 
har under den turbulenta tiden haft en bra relation där hon har känt att hon har 
kunnat diskutera personliga frågor med honom.  
 

För han är inte den som ger sig in på konflikter, men han lyssnar 
gärna och sedan försöker han lösa det. Han säger: vad tycker du? Då 
vänder han – ja, faktiskt [skratt] han var en jättebra rådgivare vid 
den tiden. 

 
Mikael var också en stöttepelare till sin lillebror (Mattias) när barnvakt, 
läxläsning och annan hjälp behövdes. Som förälder säger Marta att hon ägnat 
olika tid åt de båda barnen, men att det varit ur det perspektiv som gäller för 
stunden.  
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Så mycket möjligheter hade jag då, och så mycket möjligheter har 
jag nu [...]. Jag ser aldrig att jag har missat deras barndom, jag är 
den personen som är där jag är. För mig spelar det ingen roll om det 
kommer gäster från Växjö och jag har gjort så mycket på företaget 
redan: när är ni framme? [skratt] Snart. Man får skynda på så 
mycket så man kommer hem, det spelar ingen roll om jag umgås 
med dom eller om jag tar emot en ny kund. 

 
Barnen hjälper till i familjeföretaget och de kommer när de blir kallade. De 
har lite olika arbetsfördelning, Mikael avlastar på datasidan och jobbar också 
som semesterersättare. Mattias är mer händig och fixar praktiska detaljer allt 
från arkivering, sortering, städning till att köpa, stryka och hänga gardiner. 
Familjeföretaget kan stå för en ökad sammanhållning i familjen. 
 

Mycket, ja i min familj ja, jättemycket för att jag tror inte att vi 
skulle ha en så bra sammanhållning om jag var hemmafru eller om 
jag jobbade med mitt och min man med sitt. Då kunde vi inte förstå 
varann, jag tyckte att han jobbade för länge på jobbet eller bryr sig 
inte om allt annat. Nu vet jag att han sitter här och jobbar, precis 
som att han kan tycka att jag jobbar för mycket, men då vet vi det är 
vårt företag. Det här måste, och nu vet han vad jag håller på med 
och jag vet vad han håller på med. 

 
Att driva familjeföretag är att leva i symbios med familjen och företaget. 
 

Väldigt, som ekonomin, du lägger ut - sen väntar du på resultatet, du 
ger och får tillbaks. Vill jag inte vara hemma kan jag alltid gå till 
jobbet och gömma mig bakom papprena och känna mig viktig. Så 
man har alltid nånstans att vara [...]. 

 
Marta är den som utåt syns gentemot kunden. I välkomstpärmen alla får, finns 
hon med på bild. 
 

Ja, oavsett vem som delar ut den, då har dom mig och vet hur dom 
ska nå mig. Jag måste bilda mig en uppfattning om utgångsläget, jag 
får information om någon behöver barnomsorg och då kan jag ge 
vidare infon så de känner bara mig, därför har jag mitt revir [...]. 

 
Marta går på alla verksamhetsmöten och paret går tillsammans på alla 
kommunmöten. 
 

[...] när det gäller ekonomi så har min man sin egen plats där som är 
separerad från mig. Men jag vet om de fall vi håller på med, men 
andra kan ha ansvaret och vi ser till att det är lite delat. Sen har jag 
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möten med mina ansvariga där han inte alls är med. Sen har vi våra 
möten då vi alla samlas, jag menar alla ansvariga. Då brukar vi alltid 
dela på agendan och den dialogen då, så min man håller i siffrorna 
och budgeten och är duktig på att redovisa och han är väldigt 
korrekt i sitt. Han hatar att få dåligt rykte och vi har haft med andra 
att göra och tack och lov så har vi fått bra beröm. 

 
Makarna är noga med sina respektive områden och agerar enat gentemot 
personalen.  
 

[...] vi svarar inte på alla frågor. Man måste tänka till lite ibland, 
folk är lite manipulerande, då är det lätt att hamna där som chef [...]. 
Ja, är man inte snabb så har man rullat in i en debatt som ger 
huvudvärk. Det blir inte bra till slut heller. Mitt bord är mitt och 
hans, hans. Så vi måste vara duktiga på att vända tillbaks detta till 
den som är ansvarig, att avsluta på ett korrekt sätt så det inte blir en 
massa tjafs, oftast är vi kvinnor duktiga på det, män är mer 
engagerade 

 
Problem är en del av vardagen enligt Marta och de är ett naturligt inslag i 
verksamheten, det uppstår situationer som ska lösas.  
 

Det är vad de andra säger till oss också, det är jätteroligt för en bra 
ledare ser till att andra också växer. Istället för att vara pressad så 
ska man vara lyhörd. Ett sånt klimat ska vi inte leva i, utan kom 
gärna fram och säg vad jag gör för fel. Man töms på allt man har om 
man blir så sluten, till slut tycker man: gör jag fel eller rätt? Vi kan 
gå igenom allt som händer tillsammans, det kan gälla allt från att 
vattna blommorna till att det uppstår en situation. Människor som är 
hysteriska - det är kvinnobaserat, och i denna branschen är det så 
många kvinnor som jobbar. Kan du inte det här jobbet så förstår du 
inte dom, du måste ha dina färdigheter att kunna välja rätt. 

 
Verksamheten behöver stabiliseras inför framtiden. Marta poängterar att hon 
inte är ung längre och behöver se till att kundernas framtid kan säkras i första 
hand. Att ta bort kunder för deras eget bästa förvånar kommunen, men hon 
tänker på kundens behov i första hand. Barnens intressen och utbildningsval 
har givit henne inspiration om att de kanske i framtiden kommer att ta del av 
verksamheten. Men om hon kan tänka sig att de skulle vara kvar i 
verksamheten säger hon:  
 

[...] nej de visar inget intresse av den här typen av omsorg. [...] de 
kan inte tänka sig att stanna kvar, den ene kanske far till Kanada och 
den andre till USA, nej jag kan inte tänka mig det. 
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Martin 
Pappa Martin bygger upp en karriär inom teknik och kvalitet under 1990-talet, 
han ville egentligen startat ett eget företag men det blev inte av. I början av 
2000-talet blev Marta intresserad av att starta ett eget företag inom sin bransch 
som var barnomsorg. 
 

[...] då föreslog min fru att jag skulle vara med, just på grund av att 
jag kunde den administrativa delen med ekonomi och allting [...]. 

 
De startade sitt företag 2005 tillsammans med ytterligare en kollega, parallellt 
som de också var sysselsatta i sina tidigare jobb. 2006 fick de sitt första 
kommunala uppdrag som bestod i en insats på 5 timmar och samtidigt 
skaffade de sin första lokal på 12 kvadratmeter. De gick till banken och 
presenterade sin affärsidé och fick till sin förvåning låna pengar. 2007 hade de 
fått 2-3 kunder och de jobbade utan att anställa någon. 2007 sade Marta upp 
sig från sin andra tjänst och började jobba heltid i firman och alla tre arbetade 
full tid, Martin plockar fortfarande inte ut någon lön. Sommaren 2007 ökar 
aktiviteten och det anställs ca 10 personer. Sent 2007 är det dags att flytta till 
större lokaler, kundstocken är uppe i 40 stycken och det är väldigt mycket 
jobb. 
 

[...] vi var glada ändå men på det stora hela om man tittar tillbaka så 
ångrar jag mig lite grand hur vi förlorade tiden och jag känner efter 
så många år att jobbar man 6-7 år 7 dar i veckan 16-17 timmar, det 
är inte någonting man ska satsa på men gjort är gjort faktiskt. 

 
Den stora insatsen som krävdes för att driva företaget skapar en eftertanke hos 
Martin. 
 

I alla fall med tanke på att både jag och min fru hade väldigt bra 
jobb, och vår karriär, det är på gott och ont egentligen. Ehh, vi har 
inte haft några privatliv sen vi började med företaget. Jag vet inte 
om alla företagare har samma problem men vi hade det i alla fall, vi 
tappade lite i privata livet alltså [...]. 

 
Paret jobbar väldigt hårt med långa dagar, det påverkar privatlivet och 
möjligheten att kunna ta ledigt som andra gör. 
 

Vi hade en vision om att vi hade något utöver det vanliga att 
erbjuda, att vi skulle ha ett företag som erbjuder högkvalitetsarbete. 
Ska det ske är det en ansträngning som behöver göras och samtidigt 
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gick utvecklingen som den gick, ju större det blev, ju större krav 
kom på oss att göra så det överlever. Vi får inte stoppa utvecklingen 
särskilt med det kontrollbehov både jag och min fru har, så vill vi 
inte känna att det blir misslyckat. 

 
De timmar som dygnet erbjuder räcker nästan inte till. 
 

Tänk på hur många kvällar min fru har sovit här, vi har en säng i 
lunchrummet och fortfarande jobbar vi fram till klockan tolv, ett, två 
på natten. Förra veckan jobbade jag nästan jämt till klockan ett på 
natten, jag jobbar helger och igår kväll gick jag hem vid halv ett, så 
det är jobbigt naturligtvis men just känslan att man inte ska 
misslyckas gör att man fortsätter, men det känns att man är lite trött. 
Vi känner att det privata livet har blivit drabbat av just det vi gör 
och även barnen känner så också [...]. 

 
Fram till 2009 ökar aktiviteten i företaget med fler kunder och nya avtal, men 
visionen om företagets framtid skiljer sig mellan paret och den tredje 
delägaren. Tidsmässigt ville kollegan ha lediga helger och paret ville något 
annat. Konflikter uppstod och parets kontrollbehov i kombination med deras 
vision om kvalitet i företaget stämmer inte överens med kollegans inställning 
att bara låta saker hända. 
 

Om vi ska utvecklas så måste vi ha en organisation som förutspår 
den rätta vägen och inte hamna där att när vi tittar tillbaka att nu har 
vi gjort fel, utan vara ett steg före. Det är alltså min strategi att jobba 
- som nu, alltid ser vi till att resurserna finns på plats om det händer 
nånting. Det finns ingen plats för att tappa kunder, naturligtvis 
händer det, men att allting är på plats där märker man att just det är 
att organisationen inte fungerar, nånting i kedjan har inte gått rätt. 

 
Genom ett misstag upptäcker paret att kollegan gått bakom deras rygg, startat 
ett eget bolag, tagit med sig deras gemensamma kunder, parallellt med att hon 
jobbat i den gemensamma verksamheten. Hon blir ombedd att avsluta sin 
anställning i det gemensamma bolaget, och en process startas upp där hon 
kräver för höga priser på de aktier som skulle säljas tillbaka till paret. 2010 
bestämmer sig paret för att försätta bolaget i likvidation, säga upp samtliga 
anställda för att återskapa bolaget i en ny skepnad.  
 

[...] det var den enda lösningen. Vi tjänade pengar i företaget hela 
tiden alltså. Företaget upptäckte att det var hon som var käppen i 
hjulet och att hon inte kunde ta riktiga beslut i företaget och det 
visade sig vara rätt. Sen när hon slutade hade vi en utveckling på 
kanske 150% och vi såg det som enda sättet alltså samtidigt som 
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hon hade tagit vår idé. Första gången min fru gick till henne och bad 
om hjälp ville hon inte hålla med, men sen lärde min fru henne allt, 
så då tog hon vår idé och använde den i det nya företaget. Sen 
visade det sig att hon har gjort samma sak mot ett annat företag och 
det företaget kom gråtande hit och frågade: vad ska vi göra? 

 
En stor extra arbetsinsats krävs av paret för att skapa det nya företaget. 
 

Vi var tvungna att göra om allt och i det nya bolaget deltog vi i 
upphandlingen, kontaktade kommunen och våra kunder och om de 
kunde följa med i det nya bolaget. Vi fick göra om allting och 99% 
valde att följa med och vi sa upp personalen i det gamla bolaget och 
anställde dem i det nya. Men arbetet fortsatte, utvecklingen går i 
samma takt som tidigare, men fortfarande jobbar vi på samma sätt 
[...]. 

 
Idag har paret nischat bolaget och erbjuder tjänster på 40 olika språk och de 
har totalt 170 anställda. Paret har bestämt att de inte vill att bolaget ska ha en 
VD. Rollfördelningen är att Marta håller i den operativa delen emedan Martin 
ansvarar för ekonomi och kvalitet. Deras mål är att försöka skapa en 
helhetssyn på företaget och undvika att vara involverade i småsaker. Båda är 
engagerade i mötena med kunderna. 
 

Ofta är vi med båda två på samtliga möten, vi kompletterar varandra 
och det sätts mycket vikt vid verksamhetschefen, den ska vara 
utbildad så det är så att det är min fru som mest är ansiktet utåt. Sen 
måste ekonomi och kvalitet fungera och vi har uppföljningar från 
kommunen ett par gånger varje år och då måste det fungera och våra 
samarbetspartners kollar också med kommunen hur vi värdesätts i 
vårt arbete, så det är ansiktet utåt så klart. 

 
Tiden är en återkommande faktor för Martin i familjen och han säger: 
 

Vi tänker väldigt mycket, man brukar säga att det vatten som flutit 
kommer inte tillbaka. Min fru vill att de [barnen] ska vara med när 
vi reser iväg men det är lite svårt. För min del är jag lite förbannad 
på att vi har tappat det här, vi har missat den här tiden det är försent 
eftersom vårt lilla barn är över 18 år. Vi har missat den tiden då vi 
skulle gjort det mesta tillsammans [...]. 

 
Nackdelarna med företagandet är den tid det tar, de samvetskval som uppstår i 
relation till det missade familjelivet. 
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[...] men som företagare har vi missat en hel del, inte frivilligt, men 
det är verkligheten. Det är synd tycker jag, om jag skulle göra om 
allt skulle jag kanske, kanske inte ge mig in i det här igen [...]. 

 
Fördelarna med att driva familjeföretaget är enligt Martin: 
 

Vi har uppfyllt den önskan och dröm vi hade och känslan när man 
tror att man kan. Man måste prova och se om man kan eller inte och 
jag och min fru är väldigt envisa av oss, vi tror fortfarande att vi kan 
uppfylla våra drömmar och att från noll bygga upp någonting. Det 
blir precis som en baby och vi, vi har betalat ett pris [...] det är bra 
att man kan bestämma över sitt eget liv. Man kan styra det och det 
har vi gjort men känslomässigt tappar man väldigt mycket. Fördelen 
är att vi bestämt över vårt öde, vi har styrt vårt liv ekonomimässigt 
men man har mer frihet och privatliv som anställd och man 
bestämmer över sitt öde på ett annat sätt. I företaget styr du över 
ekonomin men privat kan du inte styra så mycket [...]. 

 
För Marta betyder jobbet mycket och Martin menar att drömmen om 
företagandet är delad genom deras äktenskap och delade liv. Genom påverkan 
från den kommersiella delen av företaget ges också möjligheten för Marta att 
kunna påverka barnomsorgen på ett sätt som varit hennes dröm. I hennes 
tidigare anställningar har konflikter uppstått om hur arbetet skulle genomföras. 
 

[...] hon har varit involverad i så många projekt och sett så mycket 
och som exempel när hon skulle intervjua och fråga om olika saker 
och hur omsorgen genomförts och precis när hon var klar med den 
forskningen, uppstod en konflikt med hennes chefer och hon sa upp 
sig. De nämnde inte ens henne i denna forskningen, detsamma 
hände på ett annat ställe så det är så mycket sånt alltså [...]. 

 
Martin menar att det handlar i stort om politik och det påverkar verksamheten 
på olika sätt. 
 

Ibland måste man vara väldigt tyst, just den idealiska synen på 
barnomsorgen har gjort att det har blivit hört i områdena på ett 
negativt sätt. Eftersom min fru tycker att barnomsorgen ska fungera 
på ett sätt. Ibland har vi överskridit vår roll som arbetsgivare/tagare 
vilket vi har hört indirekt och direkt att vi är ett besvärligt företag. 
Enligt lagen ska vi vara ett besvärligt företag, men i verkligheten 
funkar det inte så utan där sitter makthavarna och det kan vara en 
politiker tex. men det kommer alltså i hierarkin nedåt, ned till 
handläggarnivå dvs. dom känner att makten ligger hos dom [...]. 
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Lagen säger att det ska genomföras en speciell barnomsorg men enligt maken 
ställer sig handläggarna över lagen på ett sätt som gör att det blir svårt att 
leverera en säker barnomsorg. 
 

Vi känns som ett besvärligt företag, snacket går runt i den 
kommunala enheten och det har blivit situationer där vi varit 
tvungna att rensa luften, och det har vi gjort. Vissa kommuner 
känner vi okej, vi får alltså inte några uppdrag därifrån och det 
måste finnas någonting och när någon sagt något som att just vårt 
företag gör på ett speciellt sätt, har vi varit tvungna att möta hela 
enheten och få förklarat vad det är som gäller. Det står enligt lagen 
att vi ska kommunicera när kunden behöver barnomsorg, och det är 
vi som ser kunden och behovet, det är vi som ser det. Vår uppgift är 
att kommunicera och jo, kolla det här barnet har fysiska eller 
psykiska problem men dom vill inte höra det [...]. 

 
Han säger att det blivit så att bedömningarna om barnomsorg ska stämma 
överens med kommunens ekonomiska bana istället för vad kunden behöver. 
 

Ibland på gränsen till personligt, ibland på grund av dumma beslut 
tex att en politiker kommer och säger att nu måste vi skära ned, det 
är sant, nu måste vi skära ned. Det går såhär, det är inte enligt lagen 
alltså utan det är deras ekonomi - helt plötsligt, du nu har vi gått 
med underskott. Min fru har upplevt detta i sina tidigare 
anställningar som handläggare och vi har personal som tidigare 
jobbat som handläggare [...]. 

 
Martin beskriver hur föräldrar får flytta sina barn från en ort till en annan för 
att kunna få rätt barnomsorg på grund av olika beslut kring bedömningar. Som 
familjeföretag hamnar de mitt i denna diskussion. 
 

[...] vi kan inte utföra den rätta barnomsorgen som det barnet 
behöver och naturligtvis är vid ledsna. Vi har alltså en moralisk 
skyldighet och laglig skyldighet att meddela att det här barnet 
behöver hjälp, men det mottas på ett felaktigt sätt. Alltså som ett 
besvärligt företag och ibland tror kunden att vi inte gjort det vi ska 
och därför byter de företag. Det gör ingenting det är deras val alltså, 
men väldigt många gånger är det så. En annan sak är just synen på 
barnomsorgen. Det känns som om politikerna vill ha privata företag 
inom det här området, men det finns alltså motstånd, kanske för att 
vi fortfarande känns som ett hot mot deras arbete, det kan vara det. 
Tyvärr har de blivit lite band- och gängformade, vi ser det hos vissa, 
jag vill inte anklaga, men jag vet att det är så och makten ligger där 
och som du noterade så bedömer de på olika sätt och inte enligt 
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lagen som säger att personer har rätt att få den barnomsorg som de 
behöver. Om dom vill kunna stanna hemma, men även dom 
påverkar vilket företag som får ett uppdrag och det är helt fel, men 
små företag har inte så mycket att säga till om [...]. Ibland har vi 
kontaktat kommunen men ibland har vi valt att vara tysta just för att 
relationerna inte ska försämras. Genom att snacket har gått runt så 
försöker vi reparera och berätta om situationen och vad vi gjort och 
varför vi gjorde så, men det funkar så länge man inte är besvärlig 
[...]. 

 
Martin beskriver att villkoren för att bedriva ett privat familjeföretag är 
annorlunda i jämförelse med hur kommunen kan bedriva samma rörelse. 
Rörelser som bedrivs i kommunens regi kan gå back och där de då finansieras 
av skattebetalarnas pengar. Detsamma gäller anställningstryggheten för 
medarbetarna, där de inom kommunen har en månads uppsägning från 
kunden, emedan de som bedriver privat regi endast har fem dagars uppsägning 
vilket gör förhållandena olika.  
 

Vi har haft tre ärenden som ska komma till oss från kommunen, då 
har kommunen sagt att eftersom de har en månads uppsägning på 
personal då får det här ärendet inte komma till oss förrän då. Då 
ringde vi alltså till kommunen och de tycker att det är fel, men de 
gör inte någonting åt det. Jag har inte den möjligheten, hade jag haft 
det, hade jag också haft månadsanställda personer och sen när 
ärendet försvunnit från oss så blir det uppsägning på grund av brist 
på arbete. Den anställningstryggheten finns inte för oss [...]. 

 
Inför framtiden säger Martin att han är försiktigt optimistisk men trenden 
sedan 1990-talet med bemanningsföretag och kunnig personal som försvinner 
utomlands, gör att partipolitiken spelar en väldigt stor roll. De har också 
antagit en roll där de hjälper sina anställda med en introduktionskurs om 
rättig- och skyldigheter i arbetslivet och krav på dokumentation. Något som 
han anser att arbetsförmedlingen borde göra. 
 

[...] diskussion om semester och enkla saker, som semester exempel, 
de har inte tagit ut semester nej, men jag vill ha pengarna [skratt], du 
ser! 
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Mikael 
Som liten minns Mikael att mamma Marta hade en dröm att komma igång 
med ett företag. Han minns att det var ett litet bolag från början och att 
familjen klarat sig igenom jobbiga perioder med ostabil ekonomi, men att de 
kommit väl ut på andra sidan. Numera studerar han på universitet och jobbar 
samtidigt i familjeföretaget under helger, på somrar och när han har tid. 
Drömmen om familjeföretag delade Marta och Martin på, och det var en 
jobbig uppstart. 
 

Ja, alltså det började med mamma, och pappa jobbade med taxi den 
perioden just för att hjälpa mamma. Jag minns att han var helt 
slutkörd, det här har jag faktiskt tänkt på under tiden ehh, jag minns 
att mamma sa att hon ville att den här drömmen skulle leda till färre 
arbetstimmar eller i alla fall att hon själv ska bestämma lite mer. Det 
har hon blivit duktig på [...]. Jag tror att hennes första semester var 
förra året, första semester och det var en vecka ehh, alltså riktig 
semester. Innan dess hade det varit några resor till hemlandet och 
det var med oss, men de åkte aldrig tillsammans [mamman och 
pappan] utan den ene var hemma och var orolig för den andre, och 
de har aldrig kunnat ta det lugnt och speciellt inte farsan och det är 
nåt jag har funderat mycket över, är det värt det?   

 
Trots den stora tidsinsatsen vill föräldrarna inte ändra något, de vill behålla sitt 
företag trots att de fått bud från investerare. 
 

[...] det var ändå en summa som dom skulle kunna leva gott på, men 
dom vill inte ge upp det här. Mamma säger att detta är hennes tredje 
barn alltså, just för att hon är så godhjärtad som hon är [...]. Det 
känns som om de börjat tröttna på just arbetet, för att det tär att 
behöva jobba 15-16 timmar om dan, kanske inte ens sova mer än 
fyra timmar och sedan upp igen, hela tiden samma arbetsrutiner det 
är inte kul ehh. 

 
 Att vara syskon kan te sig lite olika. 
 

[...] lillebrorsan har fått lite friare tyglar och det märks skillnad 
mellan mig och honom, även om vi båda är godhjärtade är han lite 
mer kaxig i attityden mot folk. Jag ger en mer civiliserad bild, den 
som uppträder vuxet hela tiden, och känner att man måste vara 
familjens ansikte utåt. Den här senaste sommaren då han [lillebror] 
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jobbade i tre veckor då märktes att han var där för pengarna. När jag 
är här och jobbar så är det såhär, jag vet hur mycket mina föräldrar 
jobbar och hur mycket dom känner för det här företaget, varje gång 
jag är här ger jag 120%. 

 
Mikael säger att föräldrarna gärna vill att han tar över verksamheten och han 
vill gärna ha en fot inne i företaget, men inte att han vill ta över någon av 
föräldrarnas roll. Han vill gärna annars in inom finanssektorn.  
 

[...] mycket pengar [skratt] jag pluggar finans, marknadsföring och 
redovisning så man får välja nån inriktning av de här. Finans är lite 
mer rörlig hur världen rullar på [...]. Jag tänkte att jag vill hålla på 
med ekonomi [...]. 

 
Mikael försökte ta med sig de kunskaper han lärt på universitetet, in i 
familjeföretaget, det blev inte alltid mottaget på ett förväntat sätt. 
 

Jag försökte i början att efter varje kurs så pratade jag med mamma, 
om alla idéer jag hade. Kanske det är nåt som är rätt, hon sa: ta upp 
det med pappa och när jag gjorde det var svaret alltid att: du vet inte 
hur det är i praktiken. Det är bara böcker, okej hur funkar det om du 
gör såhär, okej nej fine! 

 
Föräldrar- barnrollen kan vara tuff för föräldrarna såväl som för barnen. 
 

Jag och pappa hade en period då vi inte riktigt klickade - det är nog 
många som hade den perioden, men det här började i 8:an pga 
matte, jag hatade matte men jag var den där typen som inte pallade 
att lyssna när han sa: om du har de här bla, bla, bla, så gissar man, 
sen ska han själv förklara och jag pallar inte. Och så brukade jag 
komma när de inte hade tid, varför kommer du nu när inte jag har 
tid? Det var matten jag behövde hjälp med och det var det ämne han 
kunde hjälpa mig med och när jag sa att jag vill inte ha din hjälp 
blev det bråk [...]. 

 
Föräldrarna har alltid funnits där för de båda sönerna, även om de numera inte 
är hemma lika mycket.  
 

Om det är nån som inte haft ett eget företag, så kan den inte veta. 
När vi inte hade företaget var familjen tillsammans på nåt sätt, även 
om man inte pallar varandra så är det skönt att ha personen hemma, 
man hör ljud och vet att det är mamma, pappa, brorsan. Nu har vi 
inte splittrats kanske, men mamma och pappa håller sig för sig 
väldigt ofta [...]. 
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Mikael menar att familjen går före allt, även om ens syskon muckar gräl så har 
man ett stort ansvar. 
 

[...] jag har inte fått ett större ansvar, utan dom säger att jag tar ett 
större ansvar. Då blir det sådär om man säger att nåt är jobbigt så 
berättar de att de kom hit från ett annat land, hade ett litet barn och 
jobbade och så. Nu när jag pluggar har jag väldigt svårt att 
tentaplugga samtidigt, jag pluggar intensivt och gör jag nåt annat får 
jag ångest, jag tänker varför pluggar jag inte [...]. 

 
Kompisarnas attityd till familjeföretaget är att de driver med honom och säger 
att han är bortskämd och att han är välbärgad och så. I diskussionen om pengar 
låter han förstå att de vill han tjäna själv. 
 

[...] grejen är att jag har aldrig varit den som ber om pengar från 
mamma. Jag brukade spara ihop till en cd-skiva och ge till morsan 
på hennes födelsedag eller nåt sånt. Jag hade små summor i 
veckopeng i relation till mina kompisar, men redan nu så långt det 
går så betalar jag själv [...]. Jag vill inte vara skyldig nån, jag är 
frikostig mot andra men jag unnar inte mig själv så mycket [...]. 
Pappa säger att ska man ha något får man jobba, därför är jag alltid 
mån om mina pengar, jag har aldrig legat minus. 

 
I sin relation till personalen berättar Mikael att han vill hålla en viss distans. 
Alla vet att han är sonen till ägarna och han vill agera på ett professionellt sätt 
och undvika att bråka om saker och ting. Det finns tillfällen då han valt att äta 
sin lunch på egen hand. 
 

[...] på senare tid har vi brukat att äta tillsammans, förr åt jag alltid 
själv. Förut var det i början av företaget nu har det ändå vuxit, nu 
går det på plus men innan brukade jag köra slut på mig själv medan 
de andra jobbade 8-5. 

 
Inför framtiden berättar Mikael att han gärna skulle vilja jobba med 
företagsrådgivning och att familjeföretaget troligtvis kommer att finnas kvar, 
men att han inte vet hur mycket han själv kommer att vara involverad. Han vill 
förmedla sitt budskap till sina föräldrar: 
 

[...] att dom ska sluta att köra slut på sig själva. Jag tror att om dom 
fortsätter i den här takten kommer de att minska sina liv, men 
samtidigt när de är på gott humör och de är lediga då vet jag själv 
hur mycket skönare det är att vara med dem. Det är olika faser under 
veckans gång, vi kan ju jobba annorlunda kanske, för sig själva 
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alltså, de kan vara på jobbet men bara de inte går ut och jobbar 15 
timmar och sover på kontoret. 

 
Mängden fri tid är en viktig faktor för Mikael och han menar att:  
 

Jag vill själv inte ta över bådas ansvar, nästan inte en av deras 
ansvar. Jag vill ändå kunna jobba, ta ut min lön och ta semester 
nånstans själv eller med familjen. Men jag vill ändå leva det livet 
man hade då också nästan fritt, därför har jag svårt att se mig själv 
som VD i ett finansbolag. Jag ser mig själv som i en chefsposition, 
där jag ändå bestämmer över min tid lite mer kanske [...] men när 
det gäller företaget i sin helhet är jag supersåld. Det är ändå två 
personer som kommer från ett annat land och till en början det 
kontoret de hade, den här biten och nu är det, det här och en våning 
till därborta, det är imponerande. Det har varit mycket olika tvister 
som uppkommer som vi ändå har pluggat om, men man ser det. Jag 
vet att om jag skulle driva eget företag vilket jag har funderat på, 
ehh, nåt med litet lager. Människorna är inte så svåra i sig, men allt 
pappersarbete, kanske ett datakafé med en kompis det krävs inte mer 
än två, tre personer, pengarna rullar in väldigt snabbt, inga kostnader 
bara hålla datan vid liv. 
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Mattias 
I början var Mattias inte så medveten om familjeföretaget men när de hade 
varit igång ca fyra år vaknade intresset. 
 

[...] men åren gick och man börja inse att det börja bli nånting, då 
ville jag också. Då blev jag lite mer intresserad, då sa jag till morsan 
och pappa att jag vill också va med [skratt]. 

 
Han får hjälpa till där det behövs som att städa arkiv och kasta kartonger. 
Familjeföretaget känns som en extra trygghet om arbetsmarknaden skulle 
svika. 
 

[...] om det går bra för företaget för då känns det, om det inte går så 
bra för mig i livet så finns alltid en möjlighet att förbättra det [...]. 
När det började gå bra ville jag också hjälpa till i familjen, jag vill ju 
vara en av er [skratt] dom som jobbar och tjänar på det [...]. 

 
Mattias anser inte att det är speciellt märkvärdigt att vara en del av ett 
familjeföretag eller att det skiljer deras familj från andra familjer i någon 
större utsträckning. 
 

[...] jag känner inte att det är värsta grejen det här. Som barn ja, dom 
ser väl att jag inte kan göra så mycket för företaget, att jag är den 
sista dom väljer, om dom hamnar i nån kris så är jag den sista, jag 
tror det är normalt att alla i familjen känner så [...]. 

 
Den inriktning sonen valt på sin utbildning tangerar barnomsorg och han ser 
det som en möjlighet att kunna hjälpa till i familjeföretaget om det skulle 
behövas. När det gäller personalen och deras bemötande mot honom 
berömmer han dem och säger att de är jättejusta. Det finns dock en skillnad på 
hur de bemöter honom som son i familjen. 
 

[...] dom är för vänliga, sen finns det ju dom som är absolut helt 
normala mot alla andra, behandlar alla lika, det är inget som stör 
mig. Jag känner själv att jag kan inte vara den som bara kan glida 
liksom på en räkmacka för att pappa jobbar, jag måste själv bli 
likabehandlad som personalen, det är så jag vill bli behandlad också 
[...]. 
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Likabehandlandet är viktigt och även att de båda bröderna gör samma sak som 
de andra i personalen. Bröderna busar lite i smyg på rasterna men tar jobbet på 
största allvar. 
 

[...] annars när det gäller jobb och så då tar vi det väldigt allvarligt, 
vi måste det så att alla andra inte följer efter oss. Om pappa säger att 
jag ska göra det här så måste jag göra det, då är det rakt på [...]. 

 
Tiden föräldrarna lägger ned på sitt familjeföretag har förändrat 
familjesituationen och den har blivit lite mer stressig. 
 

Dom har förändrats lite grand, lite mer stressigare hemma ex. dom 
har inte så mycket tid som dom hade förut, dom jobbar alltså 24/7, 
kommer dom hem har dom kanske en timmes fritid liksom, för att 
kunna umgås med oss liksom. Så fort dom släpper arbetet blir det 
bara mer arbete. På helgen har de kanske en dag som de kan umgås 
så det bli ju lite, man måste ta vara på den tiden och utnyttja den 
tiden. Så har det varit de senaste sju åren men förut var det mer att 
de kom hem efter fem. 

 
Den enda skillnaden för Mattias är att han får söka upp föräldrarna på firman 
istället för att de är hemma. 
 

Alltså det är inte ett så stort problem, vi har ju alltid den chansen att 
komma hit [till företaget]. De har inte så mycket tid att komma hem 
så vi måste komma hit men det är fortfarande lite jobbigt om man 
säger så. Det känns för långt att man ska behöva åka så långt för att 
träffa sina föräldrar liksom, och sen att dom bara jobbar svider lite. 
Att de jobbar hela tiden, jag måste också jobba så dom får lite 
mindre jobb, så tänker man [...].  

 
Han ser sitt arbete i familjeföretaget som ett sätt att underlätta för föräldrarna, 
att förkorta deras arbetstid och skapa utrymme att få vara mer tillsammans 
med dem. 
 

[...] tid att hänga med dom [...]. 
 
Tankarna om framtiden kretsar runt att ta över familjeföretaget och driva det 
med brodern.  
 

[...] jag vill nån gång i framtiden ta över det här företaget med min 
bror så vi kan antingen fortsätta med det här eller starta något nytt, 
tillsammans, under vårt namn och att familjeföretaget ska fortsätta. 
[...] jag tycker det är ganska stort ändå, att vår familj har gjort det 
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här från ingenting nästan, då vill jag också få den motiveringen av 
det dom har lämnat. Ja, så det skulle vara stort sen skulle jag vilja 
läsa och bli klar med min utbildning. Kanske nån dag starta mitt 
eget, helt ensam liksom [...]. 

  
Att starta eget företag är inte avskräckande, inte ens med det stora antal 
arbetstimmar han ser sina föräldrar lägga ned i familjeföretaget. 
 

Nej, jag har alltid varit den som vill ha mitt eget. Jag vill inte be 
mamma om pengar till exempel, pengarna vill jag tjäna själv och det 
har varit så ett ganska bra tag. Vi har jobbat och får pengar that´s it. 
Så om jag skulle få ett företag under mitt namn och efternamn så 
skulle det vara perfekt för mig, det gillar jag. Jag kan bara tänka mig 
hur pappa känner sig när han jobbar här och det står under hans 
namn, så det är en skön känsla [...]. 

  
Att vara syskon och minst kan ha sina sidor: 
 

[Skratt] Jag kan säga såhär att det är tufft att vara minst, i alla fall 
när man har en bror som har en bra utbildning liksom och jag inte 
ens är i närheten av den utbildningen. Han kan ju börja jobba och ta 
över det företaget, så om mamma och pappa jobbar här och brorsan, 
då är jag utan alltså nånting, utanför detta. Så det känns lite såhär att 
då måste jag kriga mig in för att kunna hjälpa till [...] man har typ 
som en press på sig för jag tror att mina föräldrar förväntar sig att 
jag nån gång ska ta över det här. Då känner man press att plugga 
hårt för att ta över det här stället [...].  

 
Just nu säger han att det är familjeföretaget som hägrar men tankar och planer 
kan också förändras över tid. 
 

Nästa år kanske jag ändrar mig och vill inte fortsätta eller jag vill gå 
min egen väg det kan hända, jag är en sån person som går min egen 
väg men just nu vill jag jobba för det här företaget. Det är kul med 
företaget, nu är jag lite äldre och jag ser det som en chans att 
överleva, det är min chans. 

 
Hans kompisar ser hans familjeföretag som en chans att söka jobb. 
 

[...] fixa jobb åt mig [skratt] jag har ju mina planer också som är och 
det är att åka med mina kompisar till ett annat land, jobba där med 
ett eget företag och dra till Spanien. Det skulle vara ganska kul - 
eller till Italien, vi läser italienska allesammans.  
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KAPITEL 6. ANALYS 

Detta kapitel presenterar avhandlingens analys och delar av empirin. Varje 
familj har ett separat avsnitt där jag har placerat varje familjemedlems 
omarbetade berättelse, analyserad utifrån (o)synlighet. Därefter kommer 2 
empiriska delar: dialog (1) upplevelsen av familjemedlemmens läsning, följt 
av dialog (2) om vad som hände med familjemedlemmen efter läsningen om 
(o)synlighet. Valet att lägga empiri i denna del utgår ifrån att skapa en 
sammanhängande läsupplevelse. Avslutningsvis visas analysen av 
familjemedlemmens olika roller följt av metodprocessens påverkan. 
Respektive avsnitt mynnar ut i varje familjs sammanfattning28.  
 

Familjen Lime - (O)synlighet och roller  
Signes (o)synlighet 
Signe växte upp på en gård där alla fem syskonen fick hjälpa till med det 
dagliga arbetet. Signe tillsammans med sin tvillingbror var yngst i 
syskonskaran och när de andra flugit ut från boet var hon ensam kvar. 
 Att jobba ihop med pappan kunde Signe många gånger uppskatta och tycka 
vara roligt. I detta sammanhang finns också ett synliggörande av en flicka, att 
pappan visar att dottern duger till att även göra de tyngre jobben (Landsberg, 
1983). 
 Signe tycker mycket om de gamla och hon spenderar tid med att baka och 
besöka dem. Ett synliggörande av sig själv och de gamla som betyder mycket 
för båda parter. Hennes tillfredsställelse i detta är att hon tycker det är roligt. 
 Redan som barn tas Signes arbetsinsats för given utan lön eller titlar, och 
Signes böner om en anställning hjälper inte även om hon beskriver för 
föräldrarna att hon kan och vill hjälpa till. Istället osynliggör de henne och 
hennes önskningar och fortsätter att utnyttja Signes osynliga arbete de inte 
behöver betala för (Pettersson, 2002; Jimenez, 2009). Inte heller lyssnar de till 
vad Signes lärare har att rekommendera, det är i detta fall enbart vad 
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föräldrarna vill och vad som är bäst för gården och dess överlevnad som 
räknas. 
 Signe synliggör sig själv som musiker, det låter om henne och hon jobbar 
inte. Glad i hågen låter hon musiken få bli medlet för sitt synliggörande – 
styrkan i den musikaliska glädjen gör att hon finns, hörs, tar plats och hon 
tycker det är roligt. Detta utökas till en hög synlighet då hon också blir 
körledare, vilket innebär att stå längst fram på estraden och att bli sedd. 
 För Signe har religionen betytt mycket genom livet och hennes 
engagemang inom Filadelfiakyrkan har fortsatt. Nu gör sig Signe synlig och 
spelar dragspel och sjunger, hon är dessutom engagerad i att baka och koka 
kaffe och servera till hundratals personer. Signe alternerar mellan olika jobb: 
mor till fyra barn, ett hem att sköta, sitt eget arbete som kokerska, makens 
familjeföretag och makens ordinarie tjänst som anställd. För alla de individer 
som Signe hjälper genom åren är hon en väl synlig resurs. Det viktiga för 
Signe är det som är roligt (Barrett & Moores, 2009b).  

 

Dialog (1) Signes möte med (o)synlighet 
När Signe hade läst båda berättelserna, dels den sammanfattade livsberättelsen 
och berättelsen om sin (o)synlighet, ber jag henne berätta hur hon känner och 
vad hon tycker om texten. Hon inleder vårt samtal med att berätta om de 
barndomshändelser hon tidigare berättat om. 
  

Ja, jag tycker i stort sett att du har tolkat det vi har pratat om, eller 
vad jag pratade om rättare sagt, och sen framkom det som det verkar 
som om mina föräldrar var väldigt stränga [skratt] men det kan jag 
ju inte säga direkt att de var, men jag upplevde det inte så kanske. 
Sen var det ju så på den tiden, vet du, att det var ju vanligt att man 
var hemma och jobbade och det var väl inte så många som gav sig 
ut kanske. Det var alltid nån i familjen som skulle vara hemma och 
det blev väl att det blev på min lott. Sen var det ju inte många som 
fortsatte att studera heller. Jag blev ju erbjuden att läsa engelska 
efter jag hade slutat sjuan, och gick faktiskt sju år och lärde mig inte 
mer än om jag gått den vanliga fortsättningsskolan som de gjorde på 
den tiden. Det var ju första året som de hade då i min skola, men då 
var man ju skoltrött så då var det ju inte mer än en i klassen som 
ville lära sig engelska då. Då när vi inte fick läsa i sjuan, vi hade 
ingen lärare som kunde, så var det stopp. Nämen, annars i stort sett 
jag tycker att det är jättebra det du har skrivit och ja, det är väl 
ingenting som jag vill ändra på direkt, utan det känns jättebra 
alltihopa.  
  Vad jag tyckte om när jag växte upp var ju att åka och köpa 
kläder för det var ju, det gillade jag, jag tyckte om kläder det har jag 
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alltid gjort. Det var ju vad jag fick när jag var hemma, du vet istället 
för pengar då, då fick jag kläder, så det nekade dom ju aldrig mig 
utan att jag fick åka. För det mesta var ju pappa med eller nån utav 
mina systrar då, när jag var riktigt ung. 

 
På frågan om vad hon tyckte om (o)synlighet och hur den kom fram i relation 
till henne själv i texten säger hon: 
 

Ja. Jo, jag har inte tänkt det alls på det sättet, men jag kan verkligen 
acceptera det, som du har framställt det, det var nog så. Jag var nog 
ganska blyg egentligen när jag växte upp och jag har nog ganska 
svårt att börja prata med folk sådär helt spontant, det har jag nog 
alltid haft lite jobbigt med egentligen. Så att ja, det stämmer nog rätt 
så bra, [skratt] det stämmer nog rätt så bra. [...] jag tycker det är 
väldigt bra skildrat, jag tycker det. 

 
Jag frågar Signe om mötet med (o)synlighet fått henne att tänka i andra 
tankebanor. 
 

Ja, det där med osynlighet och synlighet har jag aldrig reflekterat 
över överhuvudtaget. Nej det har jag inte gjort, Ja, jo jag tänker nog 
annorlunda. [...] jag var social samtidigt som jag var lite blyg så att 
[skratt] jag vet inte hur jag ska förklara det men, men jag ville 
liksom inte framhäva mig heller. Att stå och visa sig eller sådär 
utan, mamma var ju också sån där, min mamma var ju väldigt, ja, 
vad ska jag säga, jag hittar inte rätta ordet, det var ju pappa som 
dominerade hemma i mitt hem, mamma hon var liksom i 
bakgrunden alltid. Hon sa inte så mycket, egentligen var hon, vi 
hade ju ganska svårt hon och jag att prata med varandra. Jag hade 
lättare att prata med pappa då. [...] han var ju den lite glada typen, 
 mamma var ju ganska tungsint, tyckte jag. Sen hade hon ju besvär 
med sin värk jämt och så, man kan förstå henne. Jag har sagt det 
många gånger och det står jag för att jag kände så mycket för 
Gustavs mamma. När vi var gifta och efter det, jag tyckte så bra om 
henne, så många gånger tyckte jag att jag var gladare i henne än i 
min egen mor. Det låter ju hemskt men, hon var en annan typ av 
människa, på nåt sätt. 

 
För Signe har det varit viktigt att ha roligt men även att göra ett bra jobb. 

 
Ja, när jag jobbade som kokerska de 24 åren då var jag mest i 
hemmen och jag trivdes med de gamla och vi hade väldigt trevligt. 
Jag tror att jag gjorde en bra insats där, [skratt] tror det, jag tror det, 
ja. Sen i företaget fick jag ju hjälpa till mycket och det, det var 
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mycket som var roligt, jag tyckte det var så roligt att se när 
sniderierna blev färdiga och ibland så tyckte jag att folk valde helt 
tokigt [...]. Ja, som sagt var, jag tycker det är perfekt bra det du har 
skrivit och det har framkommit vad jag egentligen ville och tänkte 
om det, fast jag har inte förstått förrän nu vad det där med 
osynlighet och synlighet betyder. 

 

Dialog (2) Vad hände med Signe?  
 
Har ditt möte med (o)synlighet gjort något med dig? 
 

Nu efteråt? Ja, nej det vet jag inte precis. [...] jag har nog inte tänkt 
på det innan, men när jag läste det så blev det mer tydligt att så har 
det varit och så. Ja, det stämmer in på mig så det, nej men det är ju 
ingenting att göra åt nu. 

 
Du sa att du tar för dig lite mer nuförtiden? 
 

 Ja det stämmer, nu känner jag att jag vill göra det jag vill och kan 
[skratt]. 

 
Har det någon koppling till det du har läst eller är det mer en utveckling? 
 

Nej, det är nog mer en utveckling att det har blitt så, med åren att 
man blitt mer och mer, så det. Nej, jag trivs ju med mitt liv och så. 
Motgångar och det man får kämpa för, gör att man blir stark också, 
så det [tystnad]. Gustav har ju en ganska stark vilja också i olika 
sammanhang och det är ofta jag får ge mig men inte alltid 
[SKRATT]. Nej, men det är vissa saker som vi inte är sådär på 
samma linje. 

 
Hur gör du då? 
 

Ibland tiger jag och biter ihop lite eller så kan jag brusa upp och jag 
kan bli väldigt arg, jag kan bli väldigt arg alltså [...]. Alltså jag har ju 
lite humör det har jag, så det. 

 
Om du skulle beskriva med egna ord det här med (o)synlighet, vad skulle du 
säga då? 
 

Det var en svår fråga, en svår fråga. Jag vill inte framhäva mig själv 
och säga att jag är duktig på det och det, samtidigt vill jag göra det 
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jag kan, och göra det med glädje [skratt]och som jag säger så många 
gånger så vill jag att det ska vara roligt att leva. Annars kan det 
kvitta [skratt]. Sen har jag min gudstro och jag känner att jag 
behöver den att falla tillbaka på och när livet är slut så lämnar man 
det i herrens hand, en får kraft ovanifrån. 

 

Signes roller 
Signe anammar och blir pålagd ett antal olika roller under sin yrkesverksamma 
tid. För att gå tillbaka till hennes barndom kan det sammanfattas som att 
hennes roll på familjens gård bestod i att hjälpa till på anmodan och att det var 
förväntat, det vill säga vare sig hon ville eller inte. Det var heller inte så att 
hon själv kunde välja att börja arbeta i manufakturaffären trots hennes höga 
önskan om det. När Signe valde själv vad hon ville göra var det: musik, att 
hjälpa gamla och att serviceinriktat baka och servera i kyrkan som blev 
resultatet.  

I ett senare skede då maken driver ett familjeföretag, blir hennes roller 
flera: hon hjälper till i familjeföretaget, hjälper till i makens anställning och 
sköter sitt eget jobb. Det hon uppskattar mest med arbetet i företaget är att hon 
får träffa kunder och umgås med sina barn.  

De roller som Signe väljer själv är i stora drag synliga och oberoende, 
exempelvis rollen som musikant. De är också oberoende i den bemärkelsen att 
synligheten är något hon själv bestämmer över. Hennes oberoende visar sig 
också i de serviceroller hon anammar där rollen blir ett sätt att synliggöra inte 
enbart sig själv utan även andra, exempelvis de gamla. 

Hennes pålagda roller ser annorlunda ut, de är i mångt och mycket både 
osynliga och beroende. Exempelvis hennes jobb i barndomshemmet, jobbet i 
makens familjeföretag och i hans tjänst på SJ. I dessa tjänster är hennes 
uppgift att vara den stödjande, men utan lön och titel (Pettersson, 2002; 
Lyman et al. 1985; Gillis-Donovan & Moyinahan & Bradt, 1990). Ett tillfälle 
urskiljer sig dock - hon gör sin roll synlig och oberoende då diskussionen om 
utbyggnaden av hennes hem kommer på tal (Barrett & Moores, 2009b).  
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Gustavs (o)synlighet 
Gustav är den ansvarstagande familjeförsörjaren som i hela sitt liv varit en 
resurs både i sitt barndoms familjeföretag på gården, i sitt eget familjeföretag, 
men likväl för barnens familjeföretag och inte minst till familjen bestående av 
fru och fyra barn. Utåt sett har han även varit den som synliggjort sig själv 
som företagsledaren med många nöjda kunder, väl ansedd och även igenkänd 
från sitt arbete på SJ. Som resurs för sina barn har han synliggjort dem och 
lämnat över kunder och jobb till dem. Det har också i detta sammanhang 
bestått i att utbilda inom ett hantverk, visa hur ett företag drivs, men också att 
se till att skapa en ekonomisk grundplattform för barnen med möjligheten att 
kunna hyra lokaler gratis och att ha materialresurserna tillgängliga, på rätt tid 
och rätt plats (Chirico & Laurier, 2008).  
 

Dialog (1) Gustavs möte med (o)synlighet 
Jag möter Gustav igen och vi sitter i familjens vardagsrum. Jag ber honom 
berätta fritt om hur han upplever sin läsning om (o)synlighet. 
 

Jag tyckte att den var väldigt bra, utförligt och så, pratade jag så 
mycket [skratt]. Hemma var vi ju åtta syskon så det var ju inte bara 
jag, sen var det ju i en viss ålder så for dom ju ut. Jag har ingenting 
att invända mot det, jag tycker det är väldigt utförligt och att det 
framgår bra. [...] nej, det har jag inget att anmärka på det, tyckte jag 
var jättebra, utförligt och i minsta detalj, det är inte mycket att 
tillägga där. 

 
Att liknas vid en resurs, hur tycker du att det är? 
 

Javisst, alltså det är ju osynligt för en del och synligt för andra, men 
man ville ju arbeta så bra som möjligt man ville ju ha nöjda kunder 
och det har jag ju haft jämt över, så det har inte varit några problem. 
Man kanske inte kommer ihåg allt som har hänt men man kommer 
ju ihåg en hel del i alla fall. 

 
Har ditt möte med (o)synlighet förändrat ditt sätt att tänka? 
 

Nej, det vet jag inte, om man vill bli mer synlig ibland och mer 
osynlig ibland, det är väl olika händelser och så, men annars så 
arbetar man ju mot det målet som man har och att uppfylla, det mål 
som man tänkt sig och förverkliga olika saker då.  
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Dialog (2) Vad hände med Gustav? 
Gustav får frågan vad mötet med (o)synlighet har gjort med honom? 
 

Jo, det är klart att ju mer man pratar om det och så, så, ehh, föds det 
en ny bild i en mä. Och man vill ju det allra bästa för sina barn och 
att di ska lära sig och få en inblick i det. Ehh, man får ju mer och 
mer kunskap och vägledning, man blir ju aldrig fullärd det blir man 
ju inte [skratt] man fortsätter hela livet. Men det är klart att man blir 
ju upplyst och vägledd och så, på olika saker, och får mer inblick i 
det. Det är ju inte allt som är synligt är det ju inte, man tänker ju 
saker och ting, ehh, som man funderar på och så. [...] jovisst alltså 
det har ju betydelse, visst har det det. Vi vill ju va där vi ska va och 
göra det bästa och allting som vi möter under tiden, göra det bästa 
av det, man blir ju aldrig fullärd [skratt] och man får nya möjligheter 
och nya perspektiv och så. Det är ju bara så. 

 
Gustav menar att när man möter religionen och lever genom den är det mycket 
som för oss levande är osynligt, medan det är synligt för dem som dött och 
gått vidare. 
 

Ja vi ser ju inte det nu, men vi förnimmer det och får ju uppleva det. 
[...] och det är en kontakt med himlen. Det är en direktkontakt, men 
har man inte den vet man ju inte, det är det osynliga och det har man 
ju inom sig, det är väldigt starkt att få uppleva detta. 

 
 Jag frågar hur/om det kan kopplas till hans berättelse om (o)synlighet? 
 

Ja visst, det har ju ett samband allting, det har det ju. Det här livet, 
jag tror att dom som har gått före och den andra världen, de kan se 
oss, vi kan inte se dom men de kan se oss. Det blir väldigt påtagligt 
från den onda världen och att den kan påverka oss. Det gäller att 
vara på sin vakt och att man inte kommer bort från det riktiga, man 
ser ju hur folk kan bli förvillade. Det är viktigt att vi håller den 
vägen vi ska vandra, den rätta vägen och det är genom Jesus Kristus, 
att vi lär känna gud. Det tror jag på, annars har man inget annat att 
leva för. 

 
Vad har det betytt att läsa om sig själv utifrån (o)synlighet? 
 

Det kan hjälpa en både andligt och lekamligt att göra en tydligare 
väg och en tydligare insikt om allting och så [...] ja, jo göra det rätta, 
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men man har inte alltid gjort rätt, men man lär av misstagen. Jag vill 
tacka för den inspiration jag har fått av dig, väldigt intressant tycker 
jag. 

 

Gustavs roller 
De första rollerna Gustav fick erfara som ung, var dels att hjälpa till på 
familjens gård men också i träindustrin där han började som springpojke. På 
Gustavs fortsatta yrkesbana, ville han bli självständig och kunna göra sina 
saker från början till slut. När så jobbet på SJ dök upp fungerade det utmärkt 
att kombinera med familjeföretagandet på fritiden.  

I samarbetet med barnen har Gustavs roll underlättats då de driver egna 
företag. Alla parter får på det sättet bestämma över sitt eget arbete. Gustavs 
roll blir att stötta barnen i deras företagande med att lära ut om yrket, upplåta 
lokaler och att administrera lager åt dem (Cabrera-Suarez et al. 2001; Miller et 
al., 2003)  

För Gustav är det viktigt att få ha en roll som är självständig, den behöver 
per se inte vara synlig, utan kan mycket väl också vara osynlig. Hans synliga 
roll finns i det egna företagandet, men i rollen som samarbetande partner till 
sina barn är hans roll osynlig och oberoende.  
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Lenas (o)synlighet 
Osynliggörandet av Lena börjar tidigt vilket skapar funderingar om pappans 
agerande genom den särbehandling Lena får. Redan i uppstartsskedet 
uppfattar Lena syskonen som osynliggjorda av kunderna, vilka ser dem som 
undersåtar och anställda av Gustav. Ingen av familjemedlemmarna diskuterade 
detta sätt att osynliggöra syskonens professionella kapacitet eller deras 
företag, men det skapade en massa ilska hos dem båda (Cole, 1997).  
 Istället för att möta kunden när det var dags för leverans, kunde Tommie 
förhålla sig strategiskt osynlig vilket innebar att han fysiskt försvann från 
företaget och någon annan, i detta fall Lena, fick ta hand om utleveransen. På 
detta sätt tvingas Lena ut i en synlighet, vilket innefattar att hon ställs inför 
kunden, ska motivera och argumentera för tidsåtgång och timpris, men även 
stå upp för det färdiga resultatet. Agerandet blev ett sätt att täcka upp för 
brodern.  
 Den massmediala osynlighet (Thompson, 2011) Lena upplever när varken 
hennes eller syskonens gemensamma företagsnamn nämns i den stora 
utställningens deltagarbilaga upprör, men hon väljer ändå att inte diskutera 
ämnet, det underbyggs även av Gustavs passivitet där agerandet inte 
ifrågasätts eller tas upp till diskussion. När detta scenario tog plats reagerade 
inte Lena speciellt mycket, men över tid lagrades ilskan och irritationen över 
att hennes jobb inte diskuterades av varken Tommie eller Gustav.  
 När Lena bestämmer sig för att bryta sitt arbetsmönster och göra sig 
mindre disponibel, det vill säga osynlig, möts hon av aggressivitet och surhet. 
De fastställda rollerna i familjen var att Tommie var tänkt som övertagare av 
Gustavs verksamhet, vilket också underbygger dotterns osynlighet. Lena har 
blivit osynliggjord så många gånger och kämpat så hårt för att få igenom sina 
idéer, hon förstår inte vad som gjort att allt blivit på detta sätt, situationen är 
stressande för henne (Franklin, 1999).  
 Lena jobbar numera med Gustav, hon börjar synliggöras och han tenderar 
att se hennes insatser. För Lena betyder det stor tillfredsställelse, men att 
Gustav tidigare sett utan att se förbryllar henne mycket.  
 

Dialog (1) Lenas möte med (o)synlighet 
Lena har fått läsa skriften om sin (o)synlighet och jag ber henne berätta för 
mig om sin upplevelse av skriften.  
 

Ja, alltså jag tycker att det var väldigt bra beskrivet och det kom 
fram alla de här sakerna som jag kände och som, som jag nu, nu när 
du har beskrivit det, kan se det så tydligt att det var ju så det var. 
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Men i den stunden var det ju inte, var det ju inte klart, eller det 
liksom hände ju bara saker hela tiden som ledde till det ena och det 
andra då va. När man läser det så här i skrift och till och med du får 
fram känslor så att jag till och med gråter när jag läser det [Skratt] 
ja, det är kanon, det är liksom, det är så. Så det kändes. [...] och sen 
kan jag ju tycka då att i en förlängning så tänker man ju på det ännu 
mer och liksom, synd att det blev så, att vi inte pratade med 
varandra, att vi inte tog upp vissa saker när de kom och sådär. Det 
kan jag tycka idag, men samtidigt tycker jag att det är skönt, så det 
är rätt skönt att det är som det är också. 

 
På frågan om förståelsen för hennes situation har påverkats eller/och hur det 
har påverkat hennes sätt att se på saker i efterhand svarar hon: 
 

Ja, delvis har det gjort det, för när du kom till mig första gången då 
kunde jag känna en  väldig ilska, över vissa saker, eh, och du har ju 
gjort min syn liksom lite vidare kan man säga. Då att jag kan, och 
det kunde jag ju tänka lite då med, för att som jag sa - kände aldrig 
att  dom va, att dom gjorde aldrig alltså, att det här hände med vilja 
eller så va, utan det, det var nånting som hände bara. Jag har fått en 
vidare syn på, på det hela tror jag. Så att jag har ingen, jag känner 
ingen ilska eller så idag, det gör jag inte. 

 
Jag ber henne berätta om hur hon kände ilskan förut, hon säger: 
 

Ja, att jag blev eh, ja som du beskriver osynlig för att jag, jag fanns 
ju egentligen inte där fast att jag gjorde alla dom här sakerna, men 
det kom aldrig fram till kunder eller till någon som, man var bara en 
sån liten fjutt nånstans [Skratt], så va. Åh, men det är ju min tanke, 
 min känsla. 

 
På frågan vilken betydelse det har för henne att få se sitt liv beskrivet i skrift, 
säger hon: 
 

Ja, jag tycker att det har stor betydelse. Och att jag kan läsa det, jag 
läste det högt med, alltså det står väldigt tydligt hur min känsla ser 
ut, jag skulle inte ha kunnat beskriva den bättre, för att det är så det 
kändes liksom. De här känslorna och liksom hur det hela blev och 
så. Så det, text var väldigt, alltså det blev väldigt klart. För i tanken 
blir det inte lika, alltså det här har jag ju gått och funderat på 
jättemycket, men jag kunde inte tänka i de banorna riktigt, så 
liksom, klart och precist att så måste det vara. 
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Dialog (2) Vad hände med Lena? 
Jag blev inbjuden till ett öppet hus hos Lena, hon skulle inviga sin nybyggda 
ateljé, det ska tilläggas att det är ett helt hus som är byggt. När jag beundrat 
betraktade huset sa jag till Lena: vilket fantastiskt hus! Hennes kommentar lät 
inte vänta på sig: "ja, det här blev till tack vare att vi hade börjat prata." Detta 
var en kommentar som gjorde mig oändligt nyfiken och som ledde till 
ytterligare ett möte och en intervju.  
 
Vi sitter på mitt uterum och det är en härlig sommardag. Jag frågar henne: har 
(o)synligheten betytt någonting, har den gjort något, framkallat något eller vad 
har hänt? 
 

Ja, helt enkelt så har det ju gjort att jag började tänka på vad skulle 
jag göra fortsättningsvis? För där hade jag gått i den där verkstan 
hemma hos mamma och pappa och liksom bara jobbat på, och inte 
funderat så mycket på vad ska hända sen, eller fortsätta såhär eller 
jag gör det här så länge så får vi se vad som händer, jag kanske ska 
göra något helt annat. [...] men då, när du kom och gjorde den här 
intervjun så efterhand började jag ju fundera på JAHA, vad ska jag 
göra fortsättningsvis, jag måste ju tänka på det för mamma och 
pappa kommer ju inte att leva i all evighet, och jag vill inte köpa det 
där huset, det där stora huset för att ha en verkstad i. [...] ja, då 
försökte jag hyra, då pratade min man och jag, vi pratade och 
pratade och pratade, så vi kom fram till att vi skulle testa om vi 
kunde hyra ett ställe. Men, vi kollade runt lite och så, och försökte 
här i byn men nej, och hittade inget och ju mer vi såg att det blir ju 
inte så billigt att hyra heller, och vi har ju en stor tomt, mm, vi 
kanske ska bygga då, jag måste ju ha min verkstad någonstans.  
  Ska jag fortsätta med detta så måste jag ju vara nånstans liksom, 
och jag kunde inte tänka mig någonting annat för, det är nog eget 
 företagande för mig, det är svårt att ha någon över sig som 
bestämmer. Nej, så vi började diskutera det här då, att vi bygger, 
vad ska det kosta, hur kan vi göra och, sådär. Så det växte ju fram 
sakta men säkert, att det är klart att vi ska bygga och det sa ju de 
flesta, i alla fall de som vi pratade med att det vore väl en god idé att 
göra det, och att man sedan då när man inte längre har en verkstad ja 
då har man ett hus på tomten som man antingen kan hyra ut eller 
flytta in i eller [skratt] eller nåt då va [...] jag var ju lite sådär, du vet 
jag är ju lite försiktig av mig, ja, ska vi klara av det och, då insåg vi 
att vi behövde göra det mesta själva. Vi kollade med banken om vi 
kunde få låna till material och sådär men på nåt vis så tänkte vi att vi 
gör det mesta jobbet själva, och det är ju rätt tufft, att bygga 
samtidigt som man jobbar, men som sagt jag har ju min man då, 
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som är fantastisk på saker och ting, Han har ju verkligen hjälpt mig 
jättemycket i detta, och liksom pushat och det var ju han som gav 
mig det sista bara, att det är ju klart att vi ska bygga, så ja, så sen har 
jag känt att det fanns ju bara det [...] men det behövdes ju att någon, 
som du då, kommer där och säger, att fråga en massa saker, 
ifrågasätter och hur känner du i det här och att jag - liksom jag 
märker ju att jag kan en massa saker plötsligt. Som när jag har gått 
med min morsa och min bror i den här verkstan tidigare inte har 
känt att jag har kunnat, för jag har inte provat på det. Utan jag har 
bara gjort min del, det är det jag har kunnat liksom. Men nu så fick 
jag chansen då, dels för att min bror slutade, och att pappa inte 
orkade ta så mycket jobb, så blev det bara så automatiskt så att jag 
provade på de här sakerna, jag kunde väl prova, kan jag inte så kan 
jag inte. Ju mer jag gjorde det desto mer lär man sig, och nu känns 
det liksom - jag kan det. Det var ju inget man kände innan att man 
kunde, men som sagt jag hade inte heller provat på det. 

 
Vad hände när du fick möta din (o)synlighetsberättelse? 
 

Ja, det är svårt att förklara, men jag såg ju mig själv som nån, som 
bara som, [skratt] jag vet inte hur jag ska förklara, nån som inte hade 
nån kunskap egentligen. Men när jag läste det där så blev det väldigt 
självklart att det kunde jag ju och jag hade en stor del i det hela men 
att det inte sades, så det har man ju fått mata in i sitt huvud själv. 
Efterhand som min pappa har sett att jag har kunnat, och gjort det 
ena svårare jobbet efter det andra - sånt som han inte vill ta sig an, 
som han tycker är knepigt, så tycker och säger han att det är jättebra, 
jättefint det här, du kan ju säger han. Jo, ju mer det har blivit så, då 
har jag matat in det i huvet att ja, jag kan nog. Sen finns det alltid 
saker man stöter på som man inte vet och man ger sig in i något man 
inte vet, men hittills har det gått bra. Men så är det väl för alla [...] 
jag blev ju plötsligt en vuxen kvinna, eller vad jag ska säga, jag blev 
plötsligt från att vara nån liten sak till, större. 

  
Du berättade förra gången att du fick en känslomässigt stark reaktion av 
texten, har den påverkat dig på något sätt? 
 

Ja, det kan den säkert ha gjort, jag kanske kände så då, jag kan inte 
riktigt säga det, men att jag skulle banne mig visa att jag kan, så det 
var kanske det - förbannelsen som gick över i att göra  [skratt]. Att 
våga - att våga prova, jag tror det, det är så det känns. Bara på det 
här sista året så har jag gjort saker som jag aldrig någonsin trodde att 
jag skulle göra, jag vet inte, det har varit liksom, det är som jag 
säger - det har varit: kvinnor kan bara putsa, för så har det varit i 
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min familj, min mamma putsade bara, hon gjorde inget annat, i 
verkstan menar jag [...]. Det har varit så att de enkla jobben gör 
kvinnan, och det svåra det kan mannen. Det är väl det jag har vuxit 
upp med liksom, men sedan har ju inte det varit något intresse för 
mig heller. Det är väl antagligen för att jag har liksom haft det att 
jag kan nog inte - så därför har jag inte haft det intresset, viljan att 
lära mig eller så. Men jag har ju hela tiden varit med i detta och sett 
när både pappa och sen också min bror har gjort sniderier och det 
sitter i mitt huvud. Nu när jag ska göra någonting så vet jag ju hur 
jag ska göra, för det mesta vet jag, jag har varit med. Min bror sa 
ofta det att: du kan väl prova? Du kan väl prova att göra nånting, 
men nej, jag kände inte för det alls. 

 
I ditt företagande kommer du att bli mer synlig än tidigare, hur kommer det att 
kännas tror du? 

 
Jo, det känns bra [skratt]. Det känns och det känns bra! Men det har 
ju också liksom vuxit fram kan jag säga, för att sätta sån text på 
bilen tex. funderade jag, ska jag det? Alla ser mig! Alltså då måste 
jag stå till svars också, för att var jag än är, så kommer folk fram och 
frågar: åhh vad gör du? Kan du göra det och [...] alltså hela tiden att 
va, available. 

 
Det innebär något annat för dig att du sätter namnet på bilen? 
 

Det känns som att, ja, nu måste jag verkligen ta mitt ansvar, nu 
måste jag göra de här sakerna, nu är det ingen återvändo, men det 
känns bra så. Det är en skillnad, och just att ja, jag blir nån som 
ingen har sett förut, alltså, det känns jättekonstigt! [Skratt] Jaaa, jag 
blir liksom en bland alla, för jag har liksom känt mig sådär som en 
liten grå mus, beige så [skratt] plötsligt sätter jag på mig kläder med 
färger på, [skratt] ja, det kommer liksom saker och ting hela tiden 
känns det som. 

 
Den nya synligheten i din profession har inneburit en ny framtoning? 
 

Jaa, och att jag liksom, folk kommer till miiig och vill ha något 
gjort, det känns väldigt stort, det känns jättestort och jätteroligt, och 
faktiskt lite pirrigt och nervöst. Visst man kan säga nej, kan man 
inte göra ett jobb kan man säga nej, men man vill helst inte det 
 [skratt]. 

 
En utmaning? 
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Jaa, för det behöver man och det känns ju också jättekul. När man 
tar sig an ett jobb som man inte gjort förut och klarar av det då, för 
det kan vara en process. Man kan hålla på med en grej länge, och se 
det växa fram och när det är klart då kanske man, många nätter när 
 man ligger vaken och funderar om hur ska jag lösa det? Hur ska jag 
få till det? Så det bli snyggt och sådär va, men sen när arbetet är 
färdigt, då känns det så skönt och jag klarar av det, och så var jag så 
orolig innan, och så var det inte så farligt, nej. 

 
När du möter kunden - vad händer då? 
 

Ja, för det mesta är alltid kunden glad och nöjd och så va, då känns 
det jättehärligt, jag vet  inte vad jag ska säga [skratt] men det känns 
jättehärligt att ha klarat av det, och gett kunden en produkt som de 
vill ha i sitt hem, det tycker jag är jättemysigt. 

 
Hur känns det för dig när du har en grej som du känner dig nöjd med och 
kunden kommer, hur beskriver du det scenariot? 
 

Ja, det är ju glädje, skönt att den är klar, skönt att kunden är nöjd för 
det ser man ju oftast väldigt tydligt. Då tänker jag att nästa gång vet 
jag precis hur jag ska göra, nästa gång gör jag såhär med en 
liknande sak då. Man utvecklas hela tiden och vågar göra lite 
 annorlunda saker, för jag är ju sådär att kunden kommer med en 
artikel och så vill jag att artikeln ska bli helt annorlunda då. Många 
vill ha det exakt lika som tidigare, man vill ju liksom göra nån kul 
grej av det, utveckla. Är kunden nöjd då när jag själv har givit 
kunden råd, om kunden då blir nöjd känns det ju ännu bättre liksom. 
Vissa saker ska man bara göra så som de är, men vissa grejer kan 
man förnya och få till nåt klatschigt och roligt, då är det jätteroligt 
om kunden tycker det när de får tillbaka produkten liksom, i ett helt 
annat skick då, det känns, jaa underbart.    

 
När du är ute bland vanliga människor och kör din bil och du har ditt företag 
kommer det att bli en helt ny värld för dig? 

 
Joo, det kommer det nog att bli, man märker ju av redan att ehh, vad 
alla tittar, tittar på bilen och kollar och sen nu då, alltså i byn vet väl 
alla nästan nu vad som kommer att hända där. Alla undrar när jag 
ska öppna, vilka öppettider ska du ha och vad ska du ha, vad ska du 
sälja och så, dom är jättenyfikna och vill ju alltså, tycker att det ska 
bli roligt att det händer nåntingen. Lite besvikna kanske jag gör dom 
när jag säger att det inte kommer att bli någon affär direkt, men jag 
är där och jobbar och de är välkomna att komma och köpa olika 
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grejer och så. Det kommer nog att bli annorlunda, alltså det där man 
följer ju med i det hela tiden på nåt vis, men om jag tänker tillbaka 
för ca 5 år sedan när jag startade själv, så har det ju hänt en massa 
saker, då var det ju inte på den nivån som det är nu [...] så det känns 
bra och jättekul och samtidigt, som jag säger hela tiden, så där lite 
pirrigt och nervöst och lite spännande. Vad ska det bli av det och 
[...] sen är det, det här också som jag kanske måste lära mig lite att 
vara öppen och lyssna och vara såhär flexibel att man, ja man kan ju 
utöka sig, så att säga, ja, och inte köra i det gamla spåret utan att 
man ska hitta nya möjligheter och vägar och då måste man prata 
mycket med folk och liksom sådär va, och vara lite nyfiken. Så det 
är det jag måste jobba med [skratt]. 

 
Om vi summerar från första gången vi träffades och du sedan fick möta 
osynlighet och idag så är du väldigt synlig, i ditt företagande och som 
företagande kvinna och som helhet om du lite kort skulle beskriva det. 
 

Ja det känns som en fantastisk resa, alltså jag känner mig från att 
bara vara nån liten ... 

 
Fjutt kommer jag ihåg att du har sagt! 
 

[Skratt] JAA, så känner jag mig som en stor utslagen blomma, eller 
[skratt] jag vet inte hur  jag ska förklara det alltså, från en liten 
knopp då da. Och samtidigt nu så vill man ju att det ska hända mer 
och att jag nu äntligen ska få komma in i min ateljé och inreda där 
och göra det precis så som jag vill ha det och känna att det här är 
min verkstad och jag får göra vad jag vill. Ja, nu får man göra som 
man vill liksom, nu behöver jag inte tänka på nån annan utan nu kan 
jag gå ut och in som jag vill liksom, och förhoppningsvis få många 
kunder. 

  
När vi hade avslutat intervjun satt vi kvar och pratade lite till. Nu kom det 
fram ytterligare saker som vi inte pratat om tidigare. Om du skulle beskriva 
vad (o)synligheten gör med dig, vad skulle du säga då? 
 

Jo, det jag liksom kunde känna då, när jag fick det på pränt allting, 
så var det ju, JAHA det är såhär det är, det var ju hur mitt liv såg ut 
kan man säga. Neej, så vill inte jag ha det och det var väl på nåt vis, 
man behöver att nån säger nånting eller att ja, att man på nåt vis får 
se hur ser mitt liv ut för att, alltså man är ju inne i sina egna hjulspår 
och snurrar runt, hela tiden [...] och det ena ger det andra då liksom, 
när man äntligen kommer ur det där [skratt]. Nej, det var fantastiskt, 
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att få läsa det samtidigt som man blir sådär - arg på vissa ställen ju, 
ja, och liksom - fasen att det är såhär. 

 
Vad blev du arg på? 
 

Men, det är ju det här som jag hela tiden har varit arg på som jag 
innan i familjen, inte var så mycket värd, det är ju det i det stora hela 
som är den väsentliga grejen som kommer fram så tydligt när jag 
läser det här och att jag, nej, så ska det inte va. Jag tror att ilskan 
blev startpunkten på nånting, nånting som jag ville förändra liksom, 
och det var den som hjälpte till att få mig att göra det. Sen har det 
ena gett det andra, det har liksom blivit, det har gått åt det hållet som 
jag har velat på nåt vis. Fast det visste jag inte från början att jag 
exempelvis skulle bygga en ateljé, nej. Men nånting var ju tvunget 
att hända liksom, och det där är ju jättesvårt att förklara hur, det blir 
ju för att man får några tankar i huvet, en text och tankar i huvet och 
så ligger den där och bearbetas och så blir det nånting. 

 
Den är med hela vägen? 
 

Mmm, det är den ju absolut, och det var ju egentligen inte förrän de 
sista månaderna jag har tänkt så, liksom det jag sa till dig på festen 
att det var ju där det startade liksom, dom tankarna om att ha ett eget 
- för att, visst eget hade jag ju, men vara i mina föräldrars 
 verkstad, där fanns allt och jag behövde inte, men det där växte fram 
mer och mer att neej, jag vill ha nåt eget liksom och göra nånting av 
det här då, att gå där i alla år liksom, det ville jag inte. 

 
På frågan om familjemedlemmarna sinsemellan har pratat med varandra om 
deras respektive möte med (o)synlighet säger Lena att det är märkligt, för 
ingen av dem har varken nämnt eller på något sätt tagit upp ämnet alls.  
 

Lenas roller 
De roller och den fasad familjen visar gentemot kunder, tolkas som om barnen 
är Gustavs anställda. Med det kan sägas att tolkningen frammanar syskonens 
osynliga roller och därmed också deras beroende. Även inne i företaget, 
mellan Gustav, Lena och Tommie, pågår en strävan efter roller som 
oberoende.  

När Lena får ta hand om utleveranserna sker en omdisponering av rollerna 
helt plötsligt, hon blir därmed synlig men beroende av att Tommies agerande 
skapar en synlighet för hennes roll. 
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Lenas roll i syskonens gemensamma företag är i mångt och mycket 
osynlig. Den enda gång hon egentligen blir oberoende är vid de tillfällen hon 
själv osynliggör sin roll och fysiskt försvinner från företaget (Barrett & 
Moores, 2009b).  

Lenas roller i familjens företagskonstellationer har varit osynliga och 
beroende, så blir det också i anställningen på Pallen som slutar med en 
uppsägning. Inte förrän hon ensam arbetar tillsammans med Gustav börjar en 
förändring ske då hennes roll tenderar att försättas mot synlighet och 
oberoende (Hollander & Bukowitz, 1990). Men hon förbryllas av att 
företagets fasad fortfarande påverkar pappan så att "han ser utan att se" (Vera 
& Dean, 2005). 
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Tommies (o)synlighet 
Tommie blir synliggjord av Gustav med en förväntan om att han ska lära sig 
yrket och så småningom ta över hans verksamhet. Relationen till Gustavs 
företag är en balansgång för Tommie som å ena sidan inte vill göra illa sin 
förälder, men samtidigt vill han driva företag. Gustavs vägran att släppa 
kontroll och beslutsrätt blir ett osynliggörande av Tommie (Haberman & 
Danes, 2007; Miller et al., 2003).  
 Tommie drivs av en längtan att få göra nya saker och att starta igång nya 
projekt. I de gamla projekten förhåller sig Tommie osynlig, för att istället 
förhålla sig väl synlig i de nya projekt som dyker upp. Tommie går ut och in i 
(o)synlighet och i sin konkurs kan hans situation ses som en påtvingad 
osynlighet som beror på omständigheter utanför hans egen kontroll. I 
familjehemmet har Tommie varit synlig genom att finnas till för andra och 
samtidigt vara en driven entreprenör. Denna synlighet får ett abrupt slut och 
återigen beroende på omständigheter som Tommie inte kan påverka, så 
tvingas han in i en osynlighet. 
 På Tommies gård upprepar historien sig på det sätt att ett synliggörande 
sker av dottern, men ett osynliggörande sker av sonen, som dels inte anses ha 
den rätta viljan och inte heller får samma förutsättningar, det vill säga, samma 
frihet i att utöva sina sysslor (Sundell, 2012). En förväntan om att dottern ska 
ta över familjeföretaget skapar en synlighet för henne men också ett 
underbyggande av sonens osynlighet. 
 

Dialog (1) Tommies möte med (o)synlighet 
Tommie har fått läsa min tolkning av hur hans (o)synlighet ser ut. Jag ber 
honom att berätta fritt om hur han upplever det han läst.  
 

Den första tanken när jag läste det – att jag ville bli synlig eller blev 
synlig i sådana situationer och osynlig då när jag slutade med en 
sak, första tanken var ju att är det något som driver mig, det här med 
synlighet och osynlighet? Det satte ju griller i huvet på mig  hela 
den dan.  

 
Vad tänkte du? 
 

Ja det var ju, ja först då så var det ju om jag skulle vara nån mer 
egoistisk eller att jag skulle tänka så mycket på mig själv då, att jag 
ville komma i såna situationer att jag ville synas, eller så, den var ju 
den första tanken. Är det då inte själva projekten som driver mig 
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 då eller är det min egen personlighet eller person som vill liksom 
komma fram då och synas? Sen så tänkte jag ju vad min fostran har 
gjort i detta då. Om jag skulle varit för lite synlig när jag växte upp 
så jag ville synas, så jag strävade efter det då, och vilja synas så att 
detta i en förlängning också vill erkänna att jag syns då. För det är 
klart att när man var liten då höll jag på med väldigt mycket olika 
grejer, jag pusslade och satt mycket, då hade man ju inte internet 
och alla de där bitarna, jag var mycket för mig själv också och 
plockade med saker och byggde lego och modellbyggen och allt 
möjligt jag kunde sitta timmar, timmar, timmar och jag gjorde ju 
saker, jag presterade saker jag hade en tågbana en stor som jag 
byggde med landskap och allt och engagerade mig mycket och då 
kan man ju tänka att jag blev ju duktig då i mina föräldrars 
tankegång, och vad bra och vad mycket du kan göra och det om det 
då sporrade mig till att hela tiden vilja prestera saker för att synas, 
alltså, så det var många tankar runt omkring det men det som var 
mest skrämmande var ju just om det är min egen person som gör att 
jag vill synas, som person, det var väl lite.. [skratt]. 

 
Behöver det vara negativt? 
 

Nej, det behöver det väl inte egentligen, jag bara tänker: är jag så 
egoistisk tänker jag, att jag behöver framhäva mig själv i så många 
situationer och komma främst då för att synas? Och då kände jag väl 
inte riktigt igen mig själv heller, jag upplever väl mig själv som en 
väldigt snäll person och att jag ibland är för snäll, man blir ju nästan 
dum med då kanske. 

 
Jag frågar honom om det istället skulle kunna vara så att det är driften i 
projekten som gör honom synlig och inte tvärtom? 
 

Det är dom bitarna som jag inte riktigt kan säga, vad är det som, 
men allting som jag kunde prestera med mina händer när jag var 
liten, ser jag ju en koppling till nu. Alltså det finns en spänning, för 
det första så börjar man inte på med nånting om man inte tror att 
man klarar av det, så det måste vara grunden att man vet av 
erfarenhet, eller av saker man har gjort innan att det här löser jag på 
ett eller annat sätt och då ger man sig in i det, om det är det som 
driver en så känns ju det bättre så att säga, att det är projektet som 
driver en eller, men ja, jag vet inte, [skratt] det blir i alla fall griller i 
huvet på en så jag tänkte, man vet ju inte riktigt vad. Det blir ju en 
annan vinkel, man har ju tänkt hela tiden att jag ska göra detta för 
det behövs eller det saknas, eller om man tänker här hemma så 
tänker man ju utifrån vad man själv vill helt och hållet då, hur man 
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vill ha det hur man vill göra, lägga upp saker och ting och så går 
man och funderar och så sätter man igång nånting [...] sen kan man 
väl tänka då som nu, när man får mera ansvar på arbetsplatsen som 
på Pettersson & Bendel och där har man ju haft en position som en 
vanlig arbetare, men där ser ledningen att man har potential att 
kunna va i andra positioner och då har de ju satt mig nu då till att ha 
ansvar för putsavdelningen och vara första avdelningen som har 
kontakt med kontoret då, och igångsättning av produktionen och 
likadant iordningsställande av mallar och prototyperna och allt detta 
då. Så på nåt sätt så måste ju andra se liksom om de då handlar om 
en träning då i situationerna som gör att man tänker i dom banorna 
eller hur dom ser det, det vet jag inte riktigt, man är ju den människa 
man är. 

 
Jag menar att de ser ju dig och ditt arbete och det du genererar, och det i sin 
tur genererar en ökad synlighet. 
 

Ja, det är klart i dom situationerna så söker man ju inte efter det 
själv, det gör man ju inte, men sen å andra sidan när man får frågan, 
det var ju en man som kom dit och skulle göra en omorganisation i 
företaget för att det fungerade dåligt då, så att jag fick ju en 
tillfrågan för den positionen och det var ju inte lång betänketid för 
det var ju i princip med en gång som jag sa ja. Men det är ju en svår 
situation med att ta ansvar och en del människor förankrar sig 
kanske eller får man med sig med en gång, och en del tar längre tid 
och får man vara försiktigare med så att säga. Man ger sig ju in i 
synlighet och rätt så hastigt och rätt så impulsivt och så där, det kan 
jag ju tänka mig. 

 
Sporrar det dig nu i ditt arbete? 
 

Det sporrar mig, men det skrämmer mig också lite, för att det 
handlar om mer ansvar, jag har ju alltid sagt det att man är ingen 
chef eller nåt utan jag har hela tiden tänkt att det handlar om ansvar, 
så att ha ansvar för ett område det är det som min grundtanke ligger 
på, inte att vara nån som bestämmer. 

  
Så synlighet blir lika med ansvar? 
 

 Ja, och det är ju kämpigt många gånger. 
 
Hur menar du då? 
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Ja, det blir en tyngd, bara för att jag är så noga själv med saker och 
ting som jag gör, och vill ha det på ett visst vis och så, man är väl 
inte riktigt alltid nöjd och sådär, man kan alltid göra saker och ting 
bättre. 

 
Är det synligheten som blir jobbig då, att det är jobbigt att bli synlig för att 
man har ett ansvar och att det också finns en större kritik till sig själv? 
 

Eller också att det är mitt ansvar att lösa det. Och då handlar det 
mycket om att jag tar det på fullt allvar, och man går in i tankarna 
mycket och hur ska jag lösa detta, hur ska jag fixa detta? [...] allting 
fungerar ju inte, det kommer en arkitekt och han ska ha de så och så, 
och vi hjälps ju åt och det är ju en annan kille som kör med 
maskiner mycket så han plockar fram mallar och så, så vi diskuterar 
oss emellan och försöker få fram ett resultat, men det kommer ju 
alltid saker och ting i vägen, eller som sätter käppar i hjulet för att 
det ska funka. Då är det ju ens ansvar att lösa det om man har en sån 
position, men visst, men det är ju en bit, det är väl lite jobbigare att 
ha en sån position på ett företag, än vad det är hemma då med det 
egna, då har man ett ansvar hela vägen och det känns mer 
avslappnat, det är nog gentemot andra människor på nåt sätt.  

 
Att du blir synlig gentemot andra människor? 
 

Ja, att jag är sårbar för kritiken då, jag har brytt mig väldigt mycket 
om människor då, vad de tycker och tänker. 

 
Om de är kritiska så känns det ? 
 

Ja, det känns nog, jag har inte svårt att ge kritik själv, själv känner 
jag att jag kan dela väldigt mycket på personen ifråga och det dom 
gör, en del blir väldigt arga, och tar det personligen. Det handlar inte 
om dig som person utan om denna grejen som vi ska göra nu och 
fixa den så bra som möjligt, och då kan man ju bolla ska man göra 
så eller så. 

 
Kan du tänka så när det gäller ditt eget material? Som du gör och producerar? 
 

Jag har ju bara mig själv då att tänka gentemot, och jag grunnar ju 
väldigt mycket då, jag är ju i tankarna dag och natt liksom. Hur jag 
ska lösa det och ibland får det ju vila så att jag lägger det åt sidan, 
du vet i snidarverkstaden där man gjorde olika arbeten, då kom ju 
folk med både möjliga och omöjliga bitar med bara en bild eller 
skiss, och försöka lösa olika situationer och hur ska jag sätta fast det 
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här då. Praktiskt men gentemot kunden så var det ju en jobbig 
situation när man skulle lämna över, och det har det alltid varit, 
liksom för mig, att jag inte har varit riktigt nöjd för jag ser alla dom 
bitarna som skulle kunna varit bättre, och då har man en osäkerhet 
inför kunden om det skulle bli accepterat eller inte då. 

 
Hur gjorde du då? 

 
Då blev jag orolig och helst av allt hade jag inte velat vara där, så då 
hade jag velat vara nån annanstans. 

 
Osynlig? 
 

Ja, Javisst! Men det är nog personen ifråga jag vet inte vad det har 
att göra med, eller att det har tyckts mycket innan, jag vet inte. Men 
alltså att börja på med saker och ting jag tror, jag vet inte om andra 
människor skulle vara på samma sätt, om det handlar om att  kunna 
våga? Om det är en bit i mycket, alltså för det är ju klart att man 
måste ju våga, men man måste ju också ha kunskap i att man tror att 
man klarar av det, om det har med erfarenhet innan att göra eller vad 
det har med att göra. 

  
Hade inte lågkonjunkturen kommit hade det ju blivit på ett annat sätt, med ditt 
företagande och så vidare, men nu när du är på din gård finns det så mycket 
olika projekt som du kan göra och det finns en möjlighet för dig att vandra ut 
och in i (o)synligheten med dina olika grejer som du gör i dina projekt och du 
kan styra det själv, hur du väljer att göra. 
 

Då är man ju, på nåt sätt är man ju både synlig och osynlig då i den 
här situationen, jag menar som jordbruket där vet dom ju att det är 
Tommie som bor där och han gör så och så, och dom som kör förbi 
de säger ju ofta att här har alltid varit nåt på gång hela tiden ända 
sedan vi flyttade hit. Det är alltid nåt och det ändrar sig ju hela tiden, 
det har ju min far och hans syskon också sagt då när dom har 
kommit så där är man synlig på den platsen, så då blir man osynlig 
och synlig i de smågrejer man gör på den platsen, i de olika 
projekten och där har man ju flera på gång samtidigt. Jag vet inte 
om man är på snudd på arbetsnarkoman då med i att det kommer in 
också då med att man har svårt att va still, jag vet ju när helgerna 
kommer och så, så måste jag ju veta att om jag ska göra det i lagårn, 
så måste jag ha grejer så jag kan fixa det, eller är det nåt annat nån 
annanstans som är på gång, då vill jag ha grejer till det så jag kan 
göra det. Då ger det liksom en trygghet men då är det lite grann 
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skrämmande med, att man inte kan vara still och de, det vet jag min 
fru säger också att jag inte kan lugna ner mig och så va. 

 
Måste det vara något som är negativt? 
 

Ja, jag tänker att jag missar en del som familjefar och ta hand om 
mina barn, och dom bitarna då under hela uppväxttiden så att säga, 
det kan man väl fundera på, om jag är en sån människa så jag inte 
kan vara still, så jag måste ha något på gång hela tiden och den 
möjligheten. Om dom hade gått med mig mer, engagerade i mitt, så 
kanske det hade vatt mer gemenskap men är dom inte intresserade 
av det jag håller på med, så blir det inte så mycket gemenskap. Det 
är väl en nackdel i så fall, jag tänker kanske, det har ju vatt att vara 
igång hela tiden, det har ju vatt det stora i ens liv, det är det som är 
spänningen på nåt sätt. 

 
Samtidigt kan man relatera det till en trygghet, för barnen, det finns ju hela 
tiden nånting här som de skulle kunna göra, om de vill det, se till att det finns 
en grund att stå på, det vet jag att du har pratat om, nånting att ta över, man 
bygger upp nånting, för att det ska finnas nåt som är beständigt som är kvar. 
Som har ett värde också. 
 

Ja, visst, men det är klart det har blitt mycket funderingar [skratt], 
Jag har inte alls tänkt i såna tankegångar. 

 
Hur har det påverkat dig och dina tankegångar sedan du läste skriften? 
 

Grejerna jag gör är lika intressant och skoj och så, det är väl mer 
gentemot hur man har sett sig själv som person, som har förändrats, 
jag tänker väl lite mer då varför vill jag finnas i detta, hur kom det 
sig och lite mer vad är det som driver mig och såna tankar då. 

  
Har du kommit fram till någonting? 
 

I början när man gjorde saker och ting det var ju mycket för att man 
ville ju göra saker och ting till sig själv, alltså jag vet första snideriet 
jag köpte, det köpte jag innan jag var 18, det snideriet gjorde jag helt 
i ordning till mig själv. Annars var det andra trägrejer och sånt ju, 
men det blev ju att nån annan såg det och så sa dom ju, men det kan 
du väl göra till mig med. Just att göra saker och ting med mina 
händer har ju aldrig varit några problem. Det har funkat bra på det 
viset, det vet jag när jag gick i slöjden i småskolan med, lärarinnan 
sa till mamma att: Tommie är inte så duktig alltid på att läsa och 
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skriva, men han kan i alla fall jobba med sina händer, sa hon, och 
det har väl liksom vatt det som, det är nog en personlighet tror jag. 

 
Angående barnen och att tillbringa tid med dem, tror du att de upplever en 
missad tid på samma sätt som du själv upplever det?' 
 

Jag vet inte, det är nog olika vem man pratar med. 
 
Om du går tillbaka och tittar på din egen uppväxt och din egen pappa? 
 

Det var ju arbete han höll på med, det är ju klart att jag pysslade ju 
med mycket själv, jag tog ju tid och började med egna grejer då, 
men det gjorde väl inte alla syskonen. Jag vet inte, det ser jag väl 
här med min dotter hon är ju mer sån som tar itu med egna projekt 
då, men min son är det ju inte. Man kunde gjort annorlunda då, jag 
vet inte, man har ju blitt den man är så att säga, det är väl situationen 
som har gjort att man har, att man har blivit så här. Jag tänker på 
mitt företag när det kursade, det var ju rätt jobbigt, det var ju ett hårt 
slag liksom, men ändå fortsatte man ju liksom med det här med 
företag när det har vilat och lagt sig. Jag menar ändå fanns det ju så 
mycket hos en med drivkraft och ändå ha nånting att styra över, det 
kan ju inte vara kontrollbehov det heller egentligen, när man är 
egenföretagare, jag vet inte, att man behöver styra och att man vill 
ha koll på saker och ting, det här med att synas och den biten är nog 
rätt så, rätt så stor kanske. 

 
Om du kan plocka med dig nåt av det här framåt vad känner du då? 
 

Ja, det är klart att man tänker ju lite mer nu, varför gör jag detta 
eller, varför tar jag itu med det här? [...] jag vet inte om det är det att 
jag bryr mig om människor då att det skulle driva mig, eller om det 
är för att synas eller frustration över att det inte blev nåt av det? Det 
har ju varit flera såna där grejer som man har tagit itu med, det har 
behövts liksom, ingen har tagit tag i det [...]. 

 
Är det viktigt för dig vad det är som driver dig att synas, att du bryr dig om 
människor eller om det är en inneboende kraft att få saker genomförda som 
driver dig? 
 

Att vara synlig om det är det så blir det ju en annan känsla av att, det 
skulle jag inte vilja. 

  
Om det är ett resultat? 
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Ja, alltså man, det är ju hela tiden den tankegången att inte vara chef 
eller nån som sitter över och bestämmer utan mer någon som är en 
del i kuggan som har ansvar för en bit bara för att sammanhålla 
saker och ting för att det ska fungera. Så den biten att bli synlig är 
lite skrämmande för mig om jag är, för jag vet inte det riktigt själv 
ännu, om det är det som är rätt så i fronten att det är det som driver 
mig framåt att vilja synas? [...] Bryr sig om människor gör man ju 
rätt så mycket, i det är det väl också att man har svårt för att möta 
människor och vad de tycker. 

 
Tycker du att du bryr dig för mycket om vad dom tycker? 
 

Ja, det blir jättejobbigt för mig. Jag har ju haft svårt för att ta betalt, 
Lena har ju vatt mycket bättre på det, så den biten skulle jag ju inte 
krabba med över huvud taget. Den skötte hon ju då sen, när vi hade 
det ihop så funkade det ju mycket bättre. 

  
Kan du se nåt positivt i det här som du kan plocka med dig? 
 

Ja, alltså just själva medvetandet tror jag ju är bra alltså, det är 
nånting som jag tror får upp det tydligare, alltså jag har ju inte tänkt 
i såna här banor över huvud taget innan, och det har ju gjort att man 
[skratt] har ett nytt område att tänka i, men vad det blir av det vet 
jag inte riktigt, det kan man nog veta efter ett tag. 

 
Tror du att du kommer att få nytta utav det? 
 

Ja, mycket möjligt, mycket möjligt, man ifrågasätter sig själv mer, 
saker och ting och varför man drar igång det, men nu är man ju inte 
så spontan som man var förr. Det handlar ju om åldern tror jag, att 
man tänker igenom saker mer, man ska ha tid att göra det, man har 
ju fortfarande grejer på gång och så [...] det är ju en ny situation och 
Lena hon pratade om att hon skulle ta över grejerna hemma i 
verkstan och hon pratar med mig om det och jag känner ju inte nåt 
om själva sniderierna men kunskapen har jag ju, den kan ju ingen ta 
ifrån mig, på det viset. Annars känner inte jag nån svårighet i att nån 
annan tar över ett område som jag har hållit på i, konkurrens eller på 
det viset då syskon emellan, det känns ju bara bra om det är någon 
som vill fortsätta. [...] Jag hade väl alltid lite svårt för pappa och att 
jag fortfarande jobbade hemma, att jag inte var nån själv liksom, 
utan att det var han. Jag stod inte på egna ben på nåt sätt, jag var inte 
vuxen, kändes det ju lite som. På nåt vis har ju detta blivit nåt som 
man själv fått bygga upp, det var ju ingenting när vi flyttade hit, det 
var ju en generation tillbaka och omodernt och en väldigt liten gård 
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på denna orten och nu har jag hand om allt i byn så nu är det 50 
hektar, ändå ett litet ställe och ändå fått ansvar för hela det området 
då att ha det öppet och så.  

 
Det är intressant hur du upplevt det du läst. 
 

Det är lite svårt att koncentrera tankarna, på sikt, det är väl en 
medvetenhet som har öppnats hos mig då, man tänker ju vad det är 
som driver mig det är väl den stora biten, det är svårt att veta. 

 
Det är ju positivt om man kan se nån användning i det? 

 
 Ja, jag tänkte att man skulle kunna göra det som arbetsgivare då 
[skratt]. 

 
Familjeföretagare? 
 

 Jag har tänkt det med. 
 
Har du? Hur har du tänkt då? 
 

Nej, men det är ju hur man skulle kunna lägga upp det för, då måste 
man ju få fram vilka saker som driver, det kan ju vara både positiva 
saker i uppväxten som kan göra att man tänker affärsmässigt då, 
med att driva företag. Jag har ju tänkt också då att vara synlig som 
liten och osynlig som liten, det handlar ju också om att man måste 
lägga ut en viss linje eller krok då för att kunna dras åt ett håll som 
man vill ha personen ifråga. Jag vet inte om det skulle va nåt, jag 
har inte kommit så långt ännu i tanken, eller om det är möjligheterna 
som ger det [...] det är lite konstigt ibland nu kan jag tänka ibland på 
Pettersson & Bendel, inget av hans barn vill ta över företaget, jag 
vet ju inte hur dom är i andra saker det kanske är själva det företaget 
som inte känns, alltså en avigsida tänker jag kan vara ibland. Om 
man längtar mycket efter sin far och han bara intresserar sig för 
företaget, att få en avigsida gentemot företaget då, nästan en hatisk 
bild utav ett företagande eller just det företaget. 
  [...] det är ju som en annan då nästan blir misslyckad då, att min 
son kanske inte är så intresserad av jordbruk, vad har jag då gjort för 
fel? Som gör att dom då inte är intresserade av det, men jag tror ju 
att farsan var ju rätt ettrig, när det gällde saker och ting och att det 
skulle vara på ett bestämt vis, och jag var ju arg många gånger och 
gick därifrån och struntade i detta. Jag har väl egentligen varit 
likadan mot min son, att det måste vara på ett visst vis, och inte 
tänkt mig för där eller sett det för situationen och engagemanget är 
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så ivrigt så att säga, så det går ju för långt. Jag tror ju liksom att det 
handlar om att man måste vara visst sammansatt och hålla ihop för 
det gjorde ju jag, jag höll ju i ändå till slut, bet ihop, varför, det vet 
jag inte. Min son till exempel, gör ju inte det då, sen kan det ju 
ändra sig med, så visst har man funderat och så, hur det kommer sig 
och så, men det är intressant är det. 

 

Dialog (2) Vad hände med Tommie? 
Vi sitter i Tommies kök och börjar prata om vad om har hänt sedan vi talades 
vid senast. 
 

Ja, nu när jag läste det igen, så kom jag ihåg vad det handlade om 
jag tänkte, om det var därför man försökte bli synlig att det var 
därför man gjorde projektet och så va, varför man ville bli synlig 
men jag tror inte att jag är, nej, för jag bryr mig inte så mycket om 
det egentligen om vad folk tycker i det avseendet om jag gör nåt 
eller inte gör nåt eller så. Utan det är nog mer att jag vill, jag vet inte 
förresten vad det är jag vill, om jag vill bygga mig nåt eller skapa 
nåntingen, ehhh som jag själv känner mig tillfredsställd med.  

 
Hur tänker du då? 
 

[...] osynlig det blir man ju när man inte orkar med riktigt, eller när 
man är färdig med den grejen, så vilar det ett tag, men sen är man 
tvungen att ta itu med nåt annat eller tvungen, det blir att man tar itu 
med nåt annat. 

 
Jag frågar honom om han tänker att det är projekten som leder till synlighet 
eller om synligheten frammanar projekten? 
 

Ja, jag har funderat på det med, jag tror att jag gör det, ja inte för att 
bli synlig, det tror jag inte. 

 
Jag frågar honom om synligheten mer är en effekt? 
 

Ja, den är effekten av det, ja, visst det är den. Sen vad man leds in i 
så tänker man att saker och ting är, om man har en tro så är det lite 
grand att saker är förutbestämt och att man, och man känner att man 
vandrar på en väg som är utstakad så, och man känner att man är på 
den vägen så blir det ju saker man möter och det kan ju också 
kännas lite spännande, om man nu kan se det så. Man vill ju känna 
att man har en uppgift här så det inte är meningslöst på nåt sätt, sen 
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är ju familjen viktig och såna bitar och så, men just det man gör har 
ju vatt viktigt för mig, det har det ju och är fortfarande. Man vill ju 
hela tiden göra saker. Jag har sagt till min fru att det blir det sista 
stora projektet, men jag vet inte [skratt] vi får väl se. Det handlar ju 
om pengar med när man satsar och nu i första steget hade vi ju 
snickare som gjorde nytt utvändigt och så, det har ju kostat över en 
miljon och då är inget gjort invändigt, det har jag tänkt göra själv då. 

 
Vad har ditt möte med (o)synlighet fört med sig för dig? 

 
Jag tänkte ju mycket på det då när vi hade samtalat om detta med 
synlighet och osynlighet. Jag funderade mycket på det, men sen så 
när det hade gått ett tag så var ju det borta så att säga, men man 
fortsatte att vara den människa eller den personen man är. Men man 
reflekterade i den stunden, det gjorde man ju. Om det var så varför 
man gör det, det har man liksom inte reflekterat över innan, varför 
man gör dom bitarna så. Utan det har ju bara varit sättet, alltså man 
är ju sån. Det har ju varit naturligt, hade man varit på annorlunda vis 
hade man ju inte gjort så [skratt]. Alltså jag vet inte hur andra 
människor är egentligen och så, för jag – ja jag vet inte. Jag har ju 
inte vatt så, jovisst man har ju vatt social och umgåtts mycket med 
människor men jag har ju umgåtts väldigt mycket med mitt arbete. 
Det är ju naturligt att jag har inte direkt haft någon tid över till 
annat, eller så mycket annat. Jag håller mest på med mitt och det är 
kanske egoistiskt jag vet inte, jag har inte funderat på det [skratt], 
men – ja, man tänker ju hela tiden på vad jag ska göra och hur jag 
ska göra och engagerar mig själv och andra i det med. Men så vet 
jag inte det tar ju emot mer och mer och så men, ja. Arbetet på 
Pettersson & Bendel har ju också gjort att man har utvecklat sig i 
dom bitarna, det är en ny spännande bit som inte är så utsatt. Jag är 
lite mer skyddad där. Man tänker nu när man börjar bli lite äldre och 
så, då känns det ju tryggare då att vara på ett sånt ställe men ändå får 
man utveckla, jaa, växa i idéer och tankar man har och bygga nåt 
fast i lite mindre skala då. Det liknar ju det jag hade i mitt egna 
företag fast med andra material då. Min erfarenhet gör att jag ser ju 
på grejerna hur de ska utföras. 

 
Jag frågar Tommie om han tänker på (o)synlighet i sitt jobb idag eller 
gentemot sina barn på sin gård? 
 

Ja, alltså jag tänkte ju mycket på det då. När vi samtalade om det 
första gången. Men sen har det ju försvunnit, alltså när du ringde 
kom jag inte ihåg vad vi hade pratat om direkt, så det var ju borta 
då. 
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Har det fått några effekter för dig? 
 

Nej, inte vad jag kan tänka mig. Alltså man tänkte mycket på det 
just när det kom upp då, men sen så tror jag att det trillade tillbaka 
igen i samma spår så att säga. Men dom arbetskamraterna på jobbet 
och så, jag kände väl inte mer att jag har inte strävat efter att ha nåt 
ansvar eller så, jag vill inte se mig som nån chef eller mellanchef 
utan jag vill ju se mig som ansvarig för nåntingen. Alltså jag är ju 
lika medarbetare som nån annan, det har väl med min personlighet 
att göra tror jag, jag vet inte men.. Det var väl mer att jag kände 
ansvar för företaget som sådant och chefen jobbar där fortfarande 
han är väl 67 nu. Han skulle gå i pension men det har han inte gjort 
än. Det är mer att man vill se att det funkar, jag kan axla det likaväl 
som om det hade vatt mitt eget liksom på nåt sätt. Det är ju 
inspiration och såna saker sen har jag inte insyn i alltingen i 
ekonomi och så, det retar mig ju lite grand ibland. För jag är ju 
intresserad av sånt då. Men, det har jag ju inte med att göra [skratt]. 
Man vill ju att saker och ting ska funka då, hela vägen när man gör 
grejer. 

 
Det har väl varit din ledstjärna hela tiden - från början till leverans, det har 
genomsyrat din berättelse som jag har läst. 
 

Ja, ja, Ibland tar det ju tid när man börjar och gör nånting men man 
vill ju slutföra det även om det tar lite tid. Jag har inte påbörjat nåt 
och inte avslutat det - det tror jag inte. Det har vatt så sen jag var 
liten, jag byggde en båt en gång och det tog rätt lång tid, jag hade 
veckopeng och köpte en skiva och fick ihop pengar till det, sen 
skulle det va mässingsskruv. Jag har ju många grejer på gång 
samtidigt så. Många håller på att flacka lite hit och dit och så för 
mig har jag känt att jag har kört en linje liksom. Den har jag byggt 
på hela tiden, på nåt sätt ger det både fasthet och trygghet och 
ekonomi och allt liksom. Så jag vet inte det är väl hur man är mä 
lite. Jag har lite svårt att se mig själv utifrån [...] man kan väl tänka 
att då när frågan på jobbet kom när man skulle bli arbetsledare då 
kan man säga det att då blev jag synlig, men alltså jag såg det inte 
på det viset utan det fanns en uppgift som skulle fyllas utav nån, för 
att det skulle fungera och frågan kom till mig och jag sa ja. Jag vill 
att det ska fungera och är engagerad. Som ett exempel om man 
skulle tänka att man går in i det för, alltså jag gillar inte dom som 
blir chefer för att: nu har jag kommit nån vart. Eller nu har jag fått 
en ställning eller  nu har jag kommit så här långt eller det är så 
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många som har sökt det för att liksom nu är jag nån. För mig är det 
inte så. 

 
För dig är det uppgiften och för andra kan det vara synligheten? 
 

Ja, om man ändå kunde leva kan jag ju göra nåt för grejens skull 
utan pengar, för byggandet, entusiasmen och för skapandet, att 
komma nån vart med det man gör liksom. Så är det ju här med, det 
är inget lönande att sätta igång och bygga sånt det är bättre att spara 
pengarna [skratt] eller göra nåt roligt för dom på det viset. Men 
plöja ner det här, jag vet inte, men sån är jag på nåt sätt. Man får 
hålla igen ibland och spara lite för att göra saker och hade man haft 
mer pengar hade man gjort mycket mer. Sen är det inte det att man 
snålar mycket, det är det inte. 

 

Tommies roller 
Tommie byter roll tämligen ofta, såväl i sina företag som i sina anställningar. 
Problematiken med rollen i samarbetet med Gustav består i att båda strävar 
efter rollen som oberoende och att ingen är villig att ge efter. Lösningen för 
Tommie har inneburit att starta egna bolag. När Tommie bestämmer sig för att 
lämna samarbetet i familjeföretaget, så vänder Gustav och vill lämna över den 
oberoende rollen helt till Tommie, Gustav betonar att Tommie har specifika 
kunskaper (Sundell, 2012). Slutligen mynnar Tommies olika roller ut i en 
anställning och en egen rörelse vid sidan om. I rollen som arbetsledare är han 
mer synlig, men anställningen känns mer trygg och skyddad än det egna 
företagandet. Synligheten rollen medför är inte lika utsatt, han är en del av en 
enhet. I Tommies berättelse kan historien ses återkomma - dottern Karin lever 
sin farmors barndom i någon mån, det innebär att hon likt Signe jobbar med 
sin far i skogen. Även Tommie upprepar historien - han kör med sin son 
likadant som Gustav gjorde med honom.  
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Familjen Limes metodprocess 
I följande del visas analysen av familjen Limes metodprocess. För att 
underlätta förståelse och läsning delas stycket in i de tre delarna: pre-dialog, 
dialog och post-dialog, stycket avrundas med en sammanfattning. 

Pre-dialog  
Hantering av (o)synlighet i vardagen  
Lena och Tommies hanteringen av (o)synlighet i familjeföretagets vardag är 
komplex såtillvida att Lena blir osynliggjord av såväl Tommie, Gustav som av 
kunder och hur det ska bemötas blir problematiskt. Tommie försöker att 
uppmuntra henne till utveckling genom nya sätt att jobba, men hon väljer att 
avstå, en slags lågriskbeteende som präglas av ett påverkat självförtroende 
(Salganicoff, 1990; Klein et al., 1998; Simpson & Lewis, 2005; Toynton, 
2007). Även om Lena försöker dramatisera (Goffman, 2014/1959) runt sin roll 
och vägra osynlighet genom att synliggöra sig själv (Feldman, 2008; 
Hollander & Bukowitz, 1990), kommer hon inte hela vägen fram. Det bidrar 
till att hon ser på sig själv genom en betraktandeattityd (Scotland-Stewart, 
2007). Hon menar att Gustav "ser men ändå inte ser", vilket skapar en 
maktrelation som hon inte kan styra (Amster, 2008). Den marginalisering som 
sker av Lenas insatser gör att hon blir den länk som genom hennes osynlighet 
skapar synlighet för Tommie (Cole, 1997; Franklin, 1999; Brighenti, 2007). 
Osynliggörandet bidrar till en situation där hon absorberas och utestänger 
världen (Lindberg, 1997), går hem från sin tjänst, mår dåligt och slutar att 
träffa människor (Franklin, 1999; Bell-McDonald & Harvey-Wingfield, 
2009).  
 Tommies problem med synlighet som en fälla, visas genom att han istället 
osynliggör sig och använder osynlighet som en strategi för att slippa hantera 
situationer som är påfrestande (Toynton, 2007; McDonald et at., 2008; Barrett 
& Moores, 2009b). Det blir ett sammanbrott i vardagen i hans försök att orka 
med andra människor (Scotland-Stewart, 2007). Synligheten ökar hans 
känslighet för kritik från kunden, men också för de egna förväntningarna 
vilket skapar oro, ängslan och stress (Klein et al. 1998; Franklin, 1999).  
 Gustav är den osynliga resurs som finns tillhands för Tommie och Lena, 
han är även den som oberoende synliggör Tommie, vilket kan ses som en 
process där sociala normer får bli regelverket för synligheten (Langhout, 2005; 
Brighenti, 2007; Peña, 2007; Deener, 2010). 
Signe hanterar (o)synlighet på sitt eget vis; hon är osynlig i familjeföretaget 
och även då hon hjälper Gustav i hans tjänst på SJ, men i sin profession som 
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kokerska och på fritiden är hon väl synlig. Hon skiljer på att vara synlig och 
att framhäva sig själv, där det senare framstår som något negativt (Langhout, 
2005; Barrett & Moores, 2009b).  

Dialog 
Hantering av (o)synlighet i kodningsprocessen  
I denna familj blir hanteringen av kodningsprocessen (Freire, 1974) tämligen 
komplicerad, det abstrakta med (o)synlighet som fenomen går aningen stick i 
stäv med det religiösa uttryck Signe och Tommie kommunicerar. Både Signe 
och Tommie poängterar det viktiga av att inte framhäva sig själv och i 
diskussionen om synlighet tolkas det just som ett sådant. För Tommies del 
skapar dialogens process med den avkodade situationen (Freire, 1974) en 
motsättning i honom där också en argumentation om varför han vill vara 
synlig uppkommer, och vad som är drivkraften för synlighet blir en viktig 
punkt. Gustavs relation till (o)synlighet är tämligen naturlig, han ser 
fenomenen som kopplade till sin religiösa tro och medvetandegörande-
processen blir istället en inspirationskälla till en ökad insikt. För Lena blir 
kodningsprocessen en start på något nytt: en ökad förståelse för sina egna 
känslor, en förklaring till varför situationen blivit som den blivit och dialogen 
öppnar också upp för ett nytt sätt att tänka. För Lena banar den nya 
verkligheten väg mot en kritisk medvetenhet och agerande (Freire, 1970). 

Vad betyder (o)synlighet för familjen 
För Signe har (o)synlighet kommit att förknippas med att vara social men 
blyg. Gustav finner det naturligt att ibland är det som görs, synligt och ibland 
osynligt, men det är målet med företagandet som är det viktiga. Lena tycker att 
synlighet är ansvar och osynlighet har för henne inneburit ilska (Lamble, 
2009). Synlighet handlar även för Tommie om ansvar, och att bli sårbar för 
kritik (Klein et al., 1998). (O)synlighet handlar om att inte orka med den 
aktuella situationen eller att ett projekt är färdigt (Scotland-Stewart 2007). 

Begränsade situationer - oprövade möjligheter 
Familjen Lime omfattas av begränsade situationer (Freire, 1970) som kan 
identifieras av samhällets juridiska och sociala regelverk (Peña, 2007), men 
också den inneslutning det innebär genom deras kristna tro. De 
generaliserande attityder (Freire, 1970) som familjen omges av visas från 
samarbetspartners som förgivet tagna uppfattningar (Goffman, 2014/1959) om 
vem som bestämmer i företaget. En kvarleva av traditionella könsmönster att 
söner ska efterträda och ta över familjeföretag (Curimbaba, 2002; Haberman 
& Danes, 2007; Sentuti, 2009), präglar samarbetet mellan familjemed-
lemmarna, istället för att utröna syskonens engagemang och lämplighet för 
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uppgiften (Sundell, 2012). Lena, Signe och deras insatser blir i sammanhanget 
osynliggjorda vilket också innefattar en oprövad möjlighet, det vill säga deras 
kapacitet i familjeföretaget har inte testats fullt ut vilket innebär ett 
begränsande av deras handlingar. Dock är det så i Lenas fall att Tommie 
backar upp och stöttar henne och vill att hon provar olika sätt i produktionen 
som hon tackar nej till. Samtidigt säger hon själv också att hon inte varit så 
intresserad. Därmed kan sägas att Lena och Signe dels blir till objekt vilket 
tvingar dem till anpassning istället för integrering i företagets miljö, en 
objektifieringen som även omfattar Tommie som bli synliggjord mot sin vilja 
(Freire, 1974), men i familjeföretagandets dubbelhet (Tagiuri & Davis, 1996) 
kan också framhävas ett nej-sägande till de möjligheter som erbjudits (Vera & 
Dean, 2005). 

Post-dialog 
Uttryck av handling eller känslor 
Postdialogen i familjen Limes genomgångna metodprocess ter sig lite olika för 
familjemedlemmarna. Signe visar inget uttryck av handling eller känslor ur 
processen, däremot upplever hon att hennes livsberättelse och dialog skapat en 
historisk tydlighet.  
 Inte heller Tommie har påverkats av processen, han var efter första 
dialogen väldigt engagerad, men hade totalt glömt vad vi pratat om vid dialog 
(2)  
 För Gustav har processen inneburit en tydligare väg och diskussionerna har 
lett fram till en hjälp både andligt, lekamligt och varit en inspirationskälla för 
honom.  
 Den familjemedlem som påverkats i högst grad av processen är Lena. 
Redan i dialog (1) beskriver hon starka känslomässiga upplevelser och det 
framkommer hur hon blir rörd till tårar av sin berättelse om (o)synlighet. 
Dialogen inleds med en reflektion över hur hennes fortsatta liv skulle te sig, 
texten framställde hennes liv på ett klart sätt och med det insåg hon att det inte 
var så hon ville ha det. Den ilska (Lamble, 2009) Lena har känt tidigare kunde 
hon lägga åt sidan, den övergick istället till ett agerande där hon vågade prova 
och visa för sig själv och sin omgivning att hon kan - en insikt om att hon har 
den kunskap som krävs (Freire, 1970). Lena har känslan av att ha förändrats 
från en "fjutt" till att bli en utslagen blomma - hon blir någon. Agerandet 
kännetecknas av att: hon bygger sin egen ateljé, hon byter färg på sina kläder - 
från beige till mer färgglatt, hon blir synlig med dekaler på sin bil och hon 
vågar utmana synligheten som för henne handlar om att ta ansvar (Hollander 
& Bukowitz, 1990). 
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Conscientização 
Läroprocessen som leder fram till en kritisk medvetenhet har samtliga 
familjemedlemmar gått igenom (Freire, 1970). Den som dock ger uttryck av 
att ha kommit ända fram till en ny kritisk medvetenhet är Lena. Tommie visar 
processens motsättningar genom sin diskussion om orsaken till synlighet, dock 
avstannar processen och han återgår till sin ursprungliga verklighet och 
verkliga medvetenhet, utan någon kommunicerad påverkan. Signe visar ingen 
förändring alls, emedan Gustav har fått inspiration.  

Familjen Lime en sammanfattning 
Signes upplevelser av (o)synlighet är något nytt. Hon har aldrig tänkt i banor 
av (o)synlighet men hon säger att det är något hon verkligen kan acceptera. 
Det finns ett par aspekter i livet som är viktiga för Signe: dels att inte 
framhäva sig själv, men också att ha roligt. Det innebär att varken det 
monetära eller strävan efter titlar är det mest väsentliga för henne, det roliga 
gör henne synlig. Signe har en mängd olika roller och vad som kännetecknar 
dem är att de självvalda (mamma, artist, konditor) är både synliga och 
oberoende, emedan de pålagda rollerna (hjälpreda) är beroende och i de flesta 
fall osynliga.  
 För Gustav är familjeföretagande att uppfylla de mål som är uppsatta och 
att kunderna är nöjda. (O)synlighet för Gustav är tätt förknippat med hans 
djupa gudstro, det osynliga är det som finns men som inte kan ses, exempelvis 
de människor som dött och återuppstått. Medvetenhet om (o)synlighet skapar 
en tydligare insikt om de vägval som behöver göras. Gustavs roller är 
oberoende, och han väljer osynlighet lika ofta som synlighet i relation till vad 
rollen innebär.  

Lena har under sitt samarbete med familjen känt en stor frustration över 
saker hon inte förstått. Detta har lett till ilska, en ilska som hon kunde lägga 
bakom sig då hon mötte sin (o)synlighet. Hon fick se hur hennes känsla såg ut 
och tankar blev sorterade. Mötet med (o)synlighet har satt spår hos Lena, hon 
förändras från att vara en liten sak till något större. Att vara synlig blir i mångt 
och mycket att kunna stå till svars, att ta ansvar. Så länge Lena är engagerad i 
familjens företagande är hennes roll beroende och osynlig, det sker inte någon 
förändring förrän hon slutar och återupptar det egna bolaget.  

Tommies möte med (o)synlighet handlar i stora delar om tveksamheten 
runt synlighet, om synlighet är en drivkraft i sig, eller om det är ett resultat av 
en syssla. Synlighet är problematiskt även på andra sätt, exempelvis att 
synlighet gör individen känslig för kritik. Att skilja på sak och person är inte 
problematiskt så länge kritik ska ges, däremot frammanas osynlighet vid de 
tillfällen då kritik ska tas emot. I familjens företagande och samarbeten strävar 
Tommie hela tiden efter oberoende, men inte nödvändigtvis synlighet. Det 
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skapar en inre strid i bolaget om vem som ska inneha oberoendet över den 
andra.  
 I denna familj visas traditionella strukturer som en kvarleva från gamla 
tiders tänk. Det finns ett par sidor som kan lyftas fram, dels att könsstrukturer 
kan vara rådande där sonen är tänkt som efterträdare redan från början och att 
dotterns arbete marginaliseras. Men med tanke på Gustav och Signes uppväxt 
där alla fick hjälpa till oavsett kön, ser jag att Gustav väljer sonen utefter hans 
färdigheter och kunskaper. Till detta ska läggas att Lena blivit socialiserad på 
ett annat sätt än Tommie, vilket då skapar andra förutsättningar för att 
genomföra hantverket, men det är ändå så att tillfällen till lärande givits Lena 
som hon avböjt och att hon inte alltid visat sig vara så intresserad. Tommie 
reproducerar tillvägagångssättet i socialiseringen av sina barn på gården, där 
dottern, till förmån för sonen, är den tänkta efterträdaren. I Signes fall tycker 
jag att en diskussion om monetära värden och titlar behöver tas upp. Hon 
berättar tydligt och ingående om dels vad hon uppskattar och även vad hon 
tycker är roligt. Signe backar upp verksamheten utan lön eller titlar, men 
betonar att det viktiga för henne är att ha roligt. Gustav, Tommie och Lena är 
lika viljestarka vilket frammanar en maktkamp, resultatet blir att Tommie 
startar egna företag och så även Lena. Fasaden utåt visar en bestämd 
företagsledare med en tänkt efterträdare i sonen och en hustru och dotter som 
är osynliga. Religionen har stor inverkan på familjemedlemmarna och 
aversionen mot att framhäva sig själv påverkar säkerligen (o)synlighet, men 
jag finner ändå att de faktiskt genomför det de vill, med undantag för Lena. 
Hon fann istället sin plats först genom avhandlingens interaktiva kritiska 
process. 
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Familjen Orange - (O)synlighet och roller  
Tyras (o)synlighet 
I beskrivningen av sin anställning som universitetslärare framkommer att Tyra 
under flertalet år varit ansatt av chefer och anställda. Tyra blir synliggjord 
vilket leder till en supersynlighet då hon får kritik för sin klädsel vilket 
resulterar i att hon själv osynliggör sig och helt enkelt inte går till fikarummet 
mer (Bell-McDonald & Harvey-Wingfield, 2009). Kritiken har fortsatt och i 
ett fall hotar Tyra med att gå till jämställdhetsombudsmannen för att ha varit 
utsatt för mobbing av sin chef. Efter att ha lovat att inte genomföra processen 
och ändå bli baktalad, så osynliggör hon sig och säger upp sig. Trots detta 
scenario, blir hon ombedd att komma tillbaka till skolan och jobba, hon gör 
det på konsultbasis och även här blir det diskussioner om hennes arvode och 
ett osynliggörande sker återigen. Denna svåra period i Tyras yrkesliv av 
ständigt (o)synliggörande slutade med en sjukskrivning. I två månader låg hon 
och tittade i taket och allt såg svart ut (Asplund, 1987a).  
 När det gäller familjeföretaget har ett antal liknande händelser uppstått 
även där. Osynliggörandet har bestått i att bli betraktad som sin mans fru men 
också i hög grad att inte få vara synlig alls. I sitt arbete med pälsbehandlingar 
runtom i Sverige, framstod hon med sina kunskaper som veterinär inför 
kunden, trots att hon aldrig påstått sig vara det. Personalen i familjeföretaget 
blev upprörd och poängterade hennes position väldigt noga, det skapar ett 
motstånd mot att hon ska bli synlig med en högre titel än den som är hennes 
formella. 
 Föreståndarinnan på familjeföretaget var en av de personer som var mest 
aggressiv mot Tyra, något som Tage tog personligt. Detta osynliggörande 
skapar också ledsna känslor för paret, vilket Tages högra hand Eva, 
uppmärksammar. Den ståndpunkt Eva tar, gör att hon hamnar i en synlig 
position mellan makarna och personalen, denna synlighet genererar i sin tur en 
utsatt ställning (Cole, 1997).  
 När det gäller Tyras synlighet är hennes medvetenhet hög, framförallt i 
relationen till kunden. Hennes vackra yttre och hennes klädsel har väckt 
uppmärksamhet vilket har fått henne att agera. För att hantera situationen har 
hon valt att avstå privat klädsel i sitt jobb, detsamma gäller med makeup som 
hon har tonat ned. Hon beskriver hur hon blir ett med sin yrkesroll och hur den 
förändrar betraktelsesättet från kunden. Tyra gör därmed tvärtemot vad 
Curimbaba (2002) visar om familjeföretagande kvinnor, hon framhäver sin 
professionalitet istället för sin femininitet.  
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Dialog (1) Tyras möte med (o)synlighet 
Jag besöker Tyra på hennes jobb och vi tar plats på hennes kontor. Jag ber 
henne berätta om sin upplevelse av (o)synlighet.  
 

Jag fick en känsla av att det är alldeles för mörkt det här, så att jag 
bara klagade hela tiden, att jag var utsatt för det ena och det andra 
hela tiden, men ändå är vi framgångsrika. Så där att man kommer 
fram med det, men det här med att dunka huvudet i väggen gång på 
gång, gång på gång och det enda som övervinner detta är att man är 
en stark personlighet. Och sedan den här backupen hemifrån. 

 
Jag säger att mitt i allt det här kommer ju osynligheten in. Jag får hela tiden 
känslan av att du ska inte synas, du får inte synas? 
  

Fast det här budskapet får jag inte från min man. Han försöker 
verkligen backa upp mig, men å andra sidan är det också lite så att 
även om han är en väldigt vidsynt person om man tänker tillbaka på 
alla de här åren, så är det jag som ställde upp. Och där från början 
att ställa upp, och ställa upp, så om du jämför så det här med 
synlighet, gjorde mig inte nånting för det är klart att det är han som 
ska tjäna mer pengar, det är han som är mannen som alla uppskattar. 
I det här samhället även i Sverige trots att vi har stor jämlikhet, ja så 
det kände jag och många gånger kände jag mig som att det var långt 
borta. Men å andra sidan jag har själv deklarerat, jag tror inte vi 
pratade om det, att jag ville inte jobba med honom.[...] ja, det tror 
jag att det är just på grund av att folk ska värdesätta mig personligen 
för vad jag uträttar, vad jag gör och sådär, så det här det förstod han. 
Men sen blev det ändå så att vi jobbar tillsammans, inte tillsammans 
jämt och ständigt, men alla har sina egna uppgifter. Men nu är han 
så trött och försöker trappa ner, då kommer jag, nu blir jag mycket 
mer synlig.  

 
Jag frågar henne: vad händer? 
 

[...] ja, jag sa till vår högra hand [Eva]att jag är så trött på att jag inte 
syns nånstans, utan det är alltid bara hjälpa till och backa upp. Nu är 
det dags att jag, och det tror jag är att jag fått vingar av att 
produkterna går så bra med långtidsinkomster så där, så får man 
mycket mer synlig uppskattning via alla de här passagerna. Alltså 
folk skriver om dom, inte bara min man utan om mig, det var också 
som du skrev att det kommer mer folk från långa vägar, så det här 
känns jättebra. 
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Då kan man säga att den ena delen av verksamheten som du inte håller på så 
mycket med, den har backat lite grand. Så har du fått en större synlighet i din 
verksamhet och ditt arbete och det börjar att ta plats över tid, så finns det en 
plats för dig att bli mer synlig i det?  
 

Mmm, och det var väldigt bra, jag träffade en gammal vän som sa 
till mig, som har skickat en hel del kunder, som sa så här att: du står 
aldrig där framme och jag å jag å jag. Utan jag har alltid stått i 
bakgrunden och jag vill inte gå ut nu heller att: här kommer jag, den 
duktiga, det är inte min stil heller. Men det är klart att jag blir 
jätteglad om dom uppskattar det man gör om dom skickar kunder, ta 
med sig sina syskon och mamma och allt, för då har de hört, till och 
med mina studenter som jag har utbildat går runt nu och gör olika 
behandlingar. Så sa en utav dem som kom till mig : jo vi kunde gått 
till henne men varför ska vi gå till eleven när mästaren finns [skratt]. 

  
Men hur känns det då ? 
 

Det känns så att jag får gåshud, det är klart att det känns. Det känns 
fantastiskt - det kunde kommit för 10 år sedan [skratt], nu e det så 
att jag blir också äldre. Det är 2, 3 år, sen är jag pensionär. Jag 
kommer inte att lägga ner den här verksamheten utan snarare 
tvärtom, jag har så mycket i bagaget och då blir man lite mer synlig 
och synligheten finns också i det att man, det finns ett talesätt som 
säger att: syns man inte så finns man inte. Och min kollega är så 
fruktansvärt kreativ så vi passar ihop som hand i handske, nu har vi 
kommit ut mycket via face Book, jag har fyra olika linjer i face 
Book, och han hjälper mig att marknadsföra mig så tiotusentals folk 
ser det vi håller på med och det som jag gör. Det är inte så jättestor 
tillströmning ännu så länge men det kommer på sikt. 

  
Vad kände du när du läste texten? 
 

Sammanfattningen gjorde att det blev lite mer utkristalliserat, visst 
jag gick parallellt med forskning och högskola under en viss tid men 
absolut, det är så. Jag fick nästan en känsla av att jag bara gnällde 
hela tiden [skratt] det är så kolsvart allting med det är det inte.  

 
Jag plockade ut de sekvenser där jag kunde se att (o)synlighet fanns, hur det 
ser ut. Vad händer med dig när du får se det i texten? 
 

Det stämde och det står jag för, så var det. Utvecklingen som har 
skett under alla de här åren, det gör en förhoppningsvis lite visare 
och det får jag tillbaka nu i min undervisning i det här 
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sammanhanget. Förr i tiden så var det här ingenting det var bara 
blaha, blaha men vetenskapen har avancerat så otroligt mycket, i 
och med att jag har så lång erfarenhet både praktiskt och teoretiskt 
då och alla kurser jag gått under årens lopp. Nu har jag verkligen ett 
paket som jag kan erbjuda till en nybörjare så att de inte går på 
samma nitar som vi och det får man också väldigt mycket positiv 
feedback för. Det är så bra att du delar med dig av dina 
misslyckanden då med alla djuren och kunden - det här med rollspel 
där kunden säger vad som helst och du kan inte bara skicka iväg 
dem, då är hela din verksamhet krackelerad, det här blir lite mer 
synlighet, lilla jag.  

 
Handlar det om arbetet över tid, den erfarenhet du tillskansat dig eller en 
kombination? 
 

En kombination absolut, det är att kunskap ger makt och kunskap 
ger en trygghet och det jag känner är att jag lägger inte ner 
kunskapssökandet jag är en forskartyp så det gör jag, och det 
kommer jag att fortsätta med och det fyller på mer och mer det 
bagage man har med sig. Och för det får jag mycket respekt och 
återkoppling om att man inte pratar i nattmössan, men nu är man 
nästan i pensionsålder. Det undrar jag om en kvinna som är 
utlänning [skratt] ska kämpa så länge [skratt] allvarligt talat, min 
summering av det här är att okej, den här osynligheten har sitt pris 
men jag var väldigt ledsen då för det som hände, men jag tror 
faktiskt att jag har fått tillbaka mycket av det man har offrat, det är.. 
[snyft]. 

 
Det är en hjärtesorg man får bära med sig, man får försöka hitta andra vägar? 
  

Ja, annars är det inte så att jag gräver ner mig i det här, sen tar jag de 
här små glimtarna som jag har skrivit, två artiklar med en professor i 
öst. Men alltså det här är, när vi skulle fortsätta det här - då dör han! 
Så han dog och det rann ut i sanden, så det är inte meningen att jag 
ska doktorera [skratt] det är så tragikomiskt så det är inte klokt, ja 
så, så är det så jag ska inte göra det. 

 
Känner du att du får lov att vara synlig nu och kan vara synlig och att du kan 
gå ifrån att bara vara någons fru, till att vara din egen med en egen del i 
verksamheten?  
 

Det kan jag absolut känna och det ser jag till, och den här tiden, nu 
kände jag att nu är måttet rågat. Jag måste bara säga att om detta är 
något som initierades av dig och ditt sätt att tänka och ämnet som du 
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kommer att ta och fördjupa dig i ännu mer, så det kan hända att det 
gav lite skjuts också. Men det är mycket annat också som händer i 
hela världen med ekonomin och att man får lite rätt då hur man hade 
tänkt sig i det långa loppet och då känner jag: nej, när om inte nu? 

 
Och då tar du ett steg fram och då blir du synlig? 
 

Ja, så är det nu [skratt] så det pratade vi om också hemma att det är 
ett väldigt bra ämne som du tar upp, så det önskar jag verkligen att 
du kommer långt med, den här frågeställningen den tror jag behövs. 
Om man hade kommit fram till den här insikten då, att man har 
verkligen så mycket kraft att man vill träda fram och bli synlig - det 
här då vår högra hand [Eva] stod där alltså, jag blir så trött på det att 
jag backade upp där, det är just nu det, är värt det som man gör, det 
är värt allt man offrar, allt man gör och ja, nu kör vi.  

 
Spännande, vad är det du kan ta med dig av det här på din resa framåt ? 
 

Nej, alltså det ser jag i de sista utvärderingarna att jag blir bättre på 
att entusiasmera alla som jag utbildar. Jag ryser när jag läste detta 
och att upplevelsen var att jag peppade henne så in i bomben och 
hon som är en jätteduktig tjej med företagsamhet och allt då, skulle 
hon vara en del av sin mans verksamhet som inte har med det här att 
göra? Då sa jag, för guds skull gör inte det, utan bilda ett eget bolag 
och kör din bit. Nu har hon bildat nytt och ska jobba med sin dotter. 
Det är klart att det hjälper lite att man kan bolla lite med sin man, 
det är inte så att jag själv, utan att vi tillsammans byggde upp det 
här. Men han var inte heller själv. Han vet knappt inte vad jag gör i 
de här bolagen mer än att jag säger att nu åker jag och ska ha 
utbildning, jaha, lycka till [skratt] och jag står inte heller där och 
stampar och redovisar, utan okej det är jättebra. Och det är just de 
här som man peppar, så det är en kvinna som är företagande som har 
den här riktiga företagsamheten. 

 
Kunde du känna att du fick en helt annan syn när du läste texten? 
 

Javisst, det är klart! Dels är det en aha-upplevelse och sen är det det 
här att nu jäklar, nu ska jag, och just det här med negativiteten alltså 
ursäkta [skratt]. 

  
Skulle man kunna säga att du gick från negativitet till handling? 
 

Suck, ja att man verkligen ser: varför kunde jag inte göra det här 
innan? Men jag tror också att det är en process för, jag kom ihåg en 
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gång, vi bråkar aldrig hemma men jag råkade säga nåt till min man. 
Vi hade en oskriven överenskommelse att jag vill inte lägga mig i 
hans företagsamhet, men många gånger var det så faktiskt att alltså 
jag sa till honom att nej, jag skulle inte gjort såhär. DET skulle jag 
inte ha sagt, för det fick jag tillbaka, då kommer det fram den här 
försvarsmekanismen. Men det visade sig att jag hade rätt, för när 
Eva [deras högra hand] har sagt exakt samma sak ja, då helt plötsligt 
tar han emot detta. Så jag har slutat med det här och det jag menar är 
att den biten vill inte jag lägga mig i, då blev jag ännu mer sporrad 
att utveckla det som JAG håller på med. 

 
Det här är jättespännande! 
 

Jag kan bara säga att det här är för min del en massa positiva saker. 
Det var inte det att jag inte vågade, det var inte på det planet. Jag 
ville helt enkelt inte starta igång en fight som är totalt både 
meningslös och inte leder nån vart. Och jag vill inte sätta ner min 
man inför andra, och där tror jag att den feedbacken får vi alltid från 
varandra, eller oss emellan. Men sen är det vissa saker som jag inte 
vill gå vidare med, eller vi kan inte hålla på så här mer. Det var ett 
sånt tillfälle som gällde vår dotter och jag är inte en idiot som tål hur 
mycket som helst. Men när jag ser att det börjar att gå lite sådär, då 
ryter jag i alla fall ifrån, det är jättebra den lilla tiden som jag har 
kvar [skratt]. 

  
Du kommer att hinna uträtta hur mycket som helst, med den energin du har. 
 

 Jo, om genetiken stämmer då kommer jag att leva till 96 [skratt] det 
ger sig - det kommer att ge sig. 

 
Jag är ytterst tacksam för att du har läst min text och jag hoppas du kan ta den 
med dig framåt.  

 
Men det är såhär också det kan jag säga, med hur män ställer sig till 
detta, de berörs inte på samma sätt, eller kan jag vända på steken 
och säga att även om de skulle beröras, så vill de inte erkänna det 
här, de vill inte erkänna. De säger att allt är jättebra hela tiden. 

 

Dialog (2) Vad hände med Tyra? 
Jag frågar Tyra vad medvetenheten om (o)synlighet gjort med henne, om det 
har gjort något och i så fall vad? 
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Det är klart att det gjorde! En sak som jag har pratat med min man 
om är det här med högskolan där det är tre heltidsanställda som är 
sjukskrivna. Han som var min kollega där han gick in i väggen och 
blev sjukskriven och då, då kunde de inte ta in någon annan då på 
nolltid. Bara jag, jag behövde inte förbereda mig eller nånting, jag 
bara ställde mig och sen var det bara att köra. Men där hade jag fått 
mycket mer betalt än vad jag fick som konsult i vårt bolag. Och där 
brast det och jag sa till min man att jag tänker inte jobba för halva 
lönen. Så när det gäller familjeföretaget får du meddela allihopa att 
jag höjer min lön. Så det blev till det dubbla. 

 
Härligt! 
 

För jag har slavat under alla dom här åren för knappt nånting. Så jag 
sa till min man, att du får prata med ekonomiavdelningen med att 
såhär mycket får jag på högskolan och det är hög tid när vi snart ska 
lägga av med alltihopa. 

  
Men det var ju en fantastiskt bra grej tycker jag. 
 

[SKRATT] Ja, det är det som har hänt! Tack vare att högskolan ville 
ha mina tjänster - då blir det jäklar. Nej, men så jag har också börjat 
tappa tålamodet så jag, nej så är det! 

 
Du satte ner foten där ordentligt? 
 

Ja, för mig var det bra i alla fall. 
 

Tyras roller 
Tyra får problem med de kategoriseringar som sker av ett par av hennes roller. 
I sin roll som universitetsadjunkt frammanas en synlighet som inte är bekväm 
för Tyra. Synligheten skiljer sig från det handlingsmönster som normalt visas 
och det skapar en vilja till osynlighet för henne (Toynton, 2007). Då hon av 
personalen i det gemensamma familjeföretaget blir betraktad som sin mans 
fru, kan det sägas att hon blir fråntagen sin yrkesroll. Här sker ett beroende 
osynliggörande av hennes roll i form av att hon inte blir lyssnad på och ett 
påpekande sker om att hennes yrke endast är att vara vårdare (Cole, 1997; 
Bell-McDonald & Harvey-Wingfield, 2009). Även i de situationer hon inte 
håller med Tage, upprätthåller hon familjens status genom att inte ifrågasätta 
sin man (Tagiuri & Davis, 1996). Det blir också ett sätt att agera teammedlem 
och att upprätthålla familjens gemensamma fasad (Goffman, 2014/1959). Som 
ett svar på personalens agerande bestämde Tyra sig för att hon ville bryta upp 
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och istället göra något för sin egen del. Hon startar ett dotterbolag 
(Salganicoff, 1990). Att då kunder uppfattar Tyra som veterinär upprör 
personalen och konflikter uppstår återigen. Även om hon själv inte säger att 
hon är veterinär ifrågasätts hennes agerande som om det vore en 
rollöverträdelse (Goffman, 2014/1959). 

I sin yrkesutövning i dotterbolaget justerar hon sin fasad efter de 
förväntningar kunderna har. Rollen kan med hjälp av den gröna rocken 
förflyttas från att vara personlig till yrkesinriktad, vilket hon anser vara 
nödvändigt för att genomföra sina uppgifter på ett yrkesmässigt och 
professionellt sätt.  
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Tages (o)synlighet 
I sitt jobbsökande uppfattas Tage av arbetsförmedlingen som en person som är 
lite för synlig, det vill säga han är både hurtig, stökig och krävande. 
Myndigheten tycker att han gott stillatigande och lite osynlig kan luta sig 
tillbaka och vänta på att ett jobb ska dyka upp.  
 Efter några år och samägande av firman med en kollega, bestämmer Tage 
sig för att köpa upp bolaget. Han tar fram en arbetsmodell som synliggör 
personalen och deras kompetens. De får arbeta med det som de i första hand 
har läggning för, men också det som de tycker är roligt. Det som händer är att 
individen i gruppen blir synlig, på så sätt att de får arbeta på en nivå som 
överstiger deras formella kompetens vilket skapar företagsfördelar genom att 
individerna blir flexibla (de kan hoppa in när behov uppstår), de får träffa 
kunden (vilket ger dem en möjlighet att synas i sin tjänsteutövning) och de får 
med detta arbetssätt också möjlighet att lära sig mer.  
 Den plats för synlighet som Tage har skapat för sin personal sker inte 
ostraffat. Här försöker kollegorna i branschen att förhindra denna synlighet 
som enligt dem, endast borde tillhöra de högst utbildade. Här talar de om den 
gröna rockens heder för att själva behålla all kunskap och för att också 
bibehålla en ställning i samhället och i sin profession. Ett arbetssätt som går 
stick i stäv med Tages filosofi om att dela med sig av sina kunskaper och att 
på det sättet tillåta personalen att växa och bli synliga.  
 Kollegiet försöker hota personalen genom telefonsamtal och mail, men 
förhåller sig själva osynliga på det sätt att de inte konfronterar Tage direkt. 
Han kommenterar också detta genom att tillägga att "de har pissat in sitt revir 
och vill behålla det till varje pris", men genom hans synliggörande av 
personalen tillsammans med den egen skapade företagsmodellen så "vågar 
han lyckas" med sitt företagande (Goodwin, 1996).  
 Det finns också tillfällen i hans företagande där relationer blivit avbrutna 
och han själv blivit osynliggjord, som då hans kollega blev ställd inför ett 
ultimatum att sluta på familjens klinik för att istället arbeta på den klinik som 
dennes professor var aktiv på. Resultatet av detta blev en avbruten 
jobbrelation, med ömsesidiga känslor av att det var synd att det blev på det 
sättet.  
 Han tycker ibland att han är den alfahanne som alla vänder sig till för att få 
problem lösta. Även i dessa scenarier där konflikter uppstår kommer 
synligheten fram. Här låter han varje individ få tala tills den talat färdigt, på 
detta sätt blir den och dess problem synliggjorda, med resultatet att problemen 
kommer att framstå i den storlek som de är, vanligtvis ganska små.  
 En annan situation där Tage också använder sig av synlighet är gentemot 
sina kunder. I de fall någon kund inte är nöjd med djurens behandling, så tar 
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han tag i situationen och lyssnar till kunden och ställer till rätta, korrigerar och 
kommunicerar. Ett synliggörande som genererar nöjda kunder som 
rekommenderar andra och själva återkommer.  
 

Dialog (1) Tages möte med (o)synlighet 
Tage är en upptagen man och vi kom överens om att vi skulle prata med 
varandra på telefon. När jag ringer ska precis Tage förbereda för en operation 
men han har några minuter att undvara. 
 
Jag är nyfiken på hur han upplevde att läsa sin berättelse om (o)synlighet och 
han säger: 
 

Jag tyckte det var helt okej så, jag tyckte att det är svårt att sätta ord 
på allt men jag tyckte det var bra. Jag tycker det stämmer ja.  

 
På frågan om något inte stämde i texten säger Tage: 
 

Nej, nej, nej, nej du hade ändrat lite förhållanden, men det var bara 
småsaker som inte är viktigt, så det är helt okej. 

 
Har du funderat i dessa tankebanor tidigare? 
 

Nej, egentligen inte, jag har alltid tyckt att det har känts ganska 
naturligt. Jag köpte lite böcker, men jag tyckte inte att de stämde 
med det som jag ville. Däremot hittade jag en liten, liten bok om 
ledaren och som gick tillbaka till den Taoiska filosofin att man ska 
låta saker och ting flöda och man ska ingripa så lite som möjligt. 
Det var utmärkt när jag läste den boken - den var strålande. 

 
Vad kände du när du läste texten? 
 

Ja, det kändes lite känsligt och emotionellt och lite annorlunda, att 
se sig själv utifrån men jag tyckte det var lite konstigt för jag tänkte 
att jag skulle läsa den texten som vilken annan text som helst. Men 
man blir lite berörd av det, men annars det var inget dåligt eller 
positivt utan mer att det var mer känslosamt att läsa. [...] ja, det är 
mer känslomässigt att man ser sig själv eller det hela beskrivet 
utifrån. För man har inte det perspektivet, jag vet ju vad jag har sagt 
men i texten blev det annorlunda så man, jag kan tänka mig också 
att det är som dom som skriver en dagbok och läser den senare, att 
man återupplever det man läser. [...] ja alltså det är mer med 
problemen med personalen och allt och du använder definitioner 
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som jag har jobbat med spontant, där jag inte har tänkt i de 
termerna, men samtidigt så eftersom allt fungerar, så jag tänker inte 
ändra på nåt utan fortsätter som vanligt. 

 

Dialog (2) Vad hände med Tage? 
Tage har mycket att göra i sitt företag och det är stressigt. Jag ringer den enda 
dagen i veckan han är ledig och det är två dagar till semester då hela familjen 
ska åka iväg. Jag vill inte hindra honom i hans planerande och försöker därför 
fatta mig kort.  
 
Jag skulle vilja fråga dig vad har medvetenheten om (o)synlighet gjort med 
dig? Har den gjort något med dig? Jag skrev ju lite grand om (o)synlighet och 
du sa att du tyckte att det var emotionellt att läsa om det. 
 
Tage svarar:  
 

Nej, nej det har inte gjort något speciellt mer att det var en intressant 
vinkel, nej. 

 
Jag frågar: så är det någonting som du känner att du har med dig eller så? 
 
Tage svarar med ett enkelt: 

  
Nej 

 

Tages roller 
Som majoritetsägare och utbildad veterinär är Tages roll i företaget både 
synlig och oberoende. Rollen innefattar också möjligheten att kunna göra 
resten av personalens roller synliga, vilket han också gör frekvent. Dessutom 
utvecklar han organisationen vilket innefattar att personalens roller förändras 
till att ligga över den allmänt accepterade nivån för den utbildning personalen 
har (Goffman, 2015/1959). Det blir inte helt okomplicerat i relationerna med 
det omgivande kollegiet. De försöker att osynliggöra personalens roller, men 
lyckas inte speciellt bra, snarare vänds detta till att bli en för branschen 
etablerad modell för hur roller kan användas.   
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Tildas (o)synlighet 
Som liten mindes Tilda de tillfällen då hon blev osynliggjord gentemot de 
kunder som besökte föräldrarna. Då hon lekte med sina kompisar, fick de lov 
att vara tysta och inte störa och på så vis ta hänsyn till den familjeföretagande 
miljön som var hennes hem. 
 Tilda har valt en annan bana och utbildning än föräldrarna, men hon har 
under årens lopp varit med på mässor och aktivt jobbat med försäljning och 
representation av företagets produkter och tjänster. Det uppstår ibland en 
problematisk situation för henne då kunderna frågar vilken utbildning hon har. 
I den situationen framkommer ett osynliggörande av henne och hennes 
kapacitet, som är kopplat till en frånvaro av utbildning inom det område hon 
representerar (Cole, 1997). Hennes svårighet ligger i att argumentera för sitt 
jobb inför kunderna, när hon utbildar sig inom ett annat område. Den 
motivering som för henne ligger närmast är att hon är dottern i 
familjeföretaget. För att kringgå denna problematik utelämnar hon ibland sitt 
efternamn, och på så vis gör hon sig osynlig, genom att utesluta att bli 
sammankopplad med företaget som en familjemedlem. Dock menar hon att 
det bästa för att få legitimitet och trovärdighet i relationen till kunden, vore att 
kombinera bakgrund, utbildning och intresse.  
 Succession har diskuterats frekvent i familjen och Tildas tankar kretsar 
runt det eventuella mottagande personalen ska ge henne den dagen det är dags 
att ta över. Om det räcker att vara pappas dotter, när hon i övrigt har varit 
osynlig för de anställda i den dagliga driften (Vera & Dean, 2005)? 
 Den synlighet familjeföretagandet har givit Tilda har visat sig genom 
kompisarnas kommentarer om att det är coolt att föräldrarna har ett 
familjeföretag. Dottern beskriver en viss frustration över vilken skillnad i 
synlighet de olika familjemedlemmarna får i företaget. Detta har visat sig i 
form av att omgivningen talar om företaget som pappans, Tilda blir irriterad 
över att mamman inte nämns, och menar att det är hennes företag lika mycket. 
Hon själv har inte heller varit synlig i dessa sammanhang, hon har då valt att 
försöka synliggöra hela familjen genom att betona att det är hela familjens 
företag. Hon menar att synligheten kan vara olika, beroende på vilken det är 
som är ansvarig för olika delar i bolaget. 
 

Dialog (1) Tildas möte med (o)synlighet 
Jag träffar Tilda på hennes kontor. Hon gör sin universitetspraktik i en stor 
organisation och har mycket att göra. Organisationen är välbevakad och såväl 
vakter som receptionist finns på plats. Efter att ha visat legitimation får jag 
sitta ned och vänta på min tur. Så kommer Tilda, klädd enligt seder och bruk i 
denna bransch, och med ett leende leder hon mig vidare i den stora gamla 
byggnaden.  
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Jag ställer frågan om hur hon tänker när hon fått läsa sin (o)synlighets-
berättelse? 
 

Jag har tänkt på det mycket och det har varit mycket diskussioner 
om det hemma om jag ska ta över företaget. Varför jag inte är med 
och väldigt mycket så där att jag borde engagera mig och så förstår 
dom varför jag inte gör det och på vilket sätt. Så för mig är det här 
inget riktigt nytt, det väcks inte så jättemycket känslor för att jag är 
införstådd med hur kopplad och frånkopplad jag är till företaget. Så 
jag har en ganska objektiv syn eller vad ska man säga, en ganska så 
neutral syn till det hela och hur det är, jag tycker mer att det är sant. 
Och det här med positiva effekter och allting, och så är det kvinnlig 
företagare vs manlig företagare och en sån grej så att [...]. På nåt sätt 
med osynlighet, så känner jag mig väldigt delaktig även om jag 
fysiskt inte är så delaktig. Jag vet alltid vad som händer i företaget, 
jag är med när mamma och pappa diskuterar, ger mina åsikter, sen 
är det ju de som implementerar besluten men jag har alltid känt mig 
delaktig. Men ur ett osynlighetsperspektiv så är jag väldigt osynlig i 
min delaktighet, det är jag ju ändå. [...] jag är ju osynlig i företaget, 
som drivande i familjeföretaget, för jag är dottern, men jag, men de 
andra på jobbet ser mig nog inte som en del i familjeföretaget. Dom 
ser nog inte det som ett familjeföretag så som vi pratar om det, så 
jag har nog mer dottersrollen än familjeföretagsrollen, så där är jag 
ju osynlig. 

 
Jag diskuterar med Tilda om hur det har känts för henne när hon varit med på 
mässor. 
 

Det är frustrerande och det var den delen jag pratade om alltså, det 
blir ändå lite sådär, det blir ju lite jobbigt jag har ju fortfarande 
mammas röst i huvet som säger: 'men vadå du har ju lärt dig och är 
minst lika insatt och du är en av familjen och kan absolut presentera 
detta'. Men på nåt sätt känner jag att ja, på ett sätt är jag, men jag har 
inte den tryggheten helt och hållet vilket är synd. Det kanske är mer 
i mitt huvud än i verkligheten, men jag tycker att det återspeglas, så 
det är lite av en frustration så då kanske det blir också att jag vill ta 
avstånd lite mer för att jag känner mig obekväm. 

 
Att du gör dig själv osynlig då? 
 

 Ja. 
 
Att du låter bli att säga namnet exempelvis? 
 



 194 

 Ja. 
 
Går du in i nåt annat då? 
 

Ja, men det gör jag nog, och det var intressant det där med namnet 
för att när jag läste det tänkte jag att sa jag så, jo fast det gör jag ju, 
vilket är konstigt för att man borde kanske göra tvärtom, för att 
andra ska förstå att man har en anknytning. Men det är ju inte jag 
som är veterinär, det gör jag nog, sen är det kanske, när jag träffar 
alla kollegor till mamma och pappa på företaget så är det ju, det är 
ju mycket hur det går för mig med mina studier. Ibland kan det 
komma så här: 'när kommer du och tar över'? Så de är väldigt 
engagerade i att jag ska engagera mig mer, men oftast har de väldigt 
klart för sig att jag har gjort nåt annat. Jag har själv aldrig sagt något 
som ska antyda att jag är en del av företaget i såna sammanhang. Jag 
gör mig själv också till dottern, bara dottern och inte en del av 
familjeföretaget. Jag är dottern och jag håller på med mina andra 
studier, och ska söka annat jobb. Att man själv sätter sig i den 
positionen, när frågan kommer, när kommer du och tar över? Så blir 
det lite skämtsamt att: ja vi får se, nån gång i framtiden. För än så 
länge så behövs jag inte för företaget, det är först när mamma och 
pappa lägger ner, det är ju då jag skulle träda in. Och i och med att 
de är friska och krya och att allt går bra, så känns det avlägset och 
det är också en sån aspekt som är tillhörande. Jag skulle kanske våga 
ta en mycket större roll om jag hade behövts på ett annat sätt, om jag 
hade behövt ta ansvar, nu behöver jag inte det så då kan jag gott 
sätta mig själv i ett lite osynligt läge och bli bara dottern. 

 
Det kanske kan vara skönt att vara bara dottern också? 
 

Ja, det är det ju. I de skarpa lägena blir det ju bara jag som kan ta 
ansvar och då kommer jag att ta ansvar. Men att låtsas att jag tar 
ansvar nu när jag inte riktigt, det är väl det som är grejen, det känns 
mer legitimt att man träder fram när det väl behövs. 

 
Osynlighet och synlighet är det något du har funderat på tidigare? 
 

Nej, inte på det sättet faktiskt, nej. Det är intressanta termer, men jag 
har faktiskt inte tänkt på det sättet eller applicerat dem på det sättet 
det var först nu, jag tycker det stämmer bra, men jag har själv inte 
tänkt i de termerna, faktiskt ändå. Jag är ganska synlig, det beror på 
hur man definierar det, vill jag vara synlig som person, att ta plats 
och att vilja engagera mig, och vilja vara delaktig och sådär. Det är 
väl mer att man är mer eller mindre synlig, i såna här 
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jobbsammanhang handlar det väl om att vara mer eller mindre 
synlig. I familjeföretaget är jag nog mer på osynlighetsdelen, bara 
mindre synlig, men i jobbsammanhang här, då vill jag inte vara 
osynlig nånstans, utan jag har en mindre eller mer framträdande roll. 

 
Vad är det som gör att du vill vara synlig här? 
 

Här har jag rätt att säga till om saker, här har jag ju ett ansvar och 
folk lyssnar på det jag säger och jag har fog för mina åsikter på nåt 
annat sätt. För att jag just är påläst om situationen, för att jag har en 
position och har en viss befogenhet inom vissa områden. Det är just 
ansvaret som är kopplat till detta, känner jag att jag har befogenhet 
och har ansvar för en viss grej då vågar jag vara mer synlig också. 
Som i familjeföretaget att ta ansvar för nånting då känner jag inte att 
jag har rätt att tycka till om nånting. 

 
Då går man mer mot att vara osynlig? 
 

Ja, för jag vill inte trampa någon på tårna, jag vill inte gå in på 
någon annans befogenheter, att röra till i grytan där jag inte har rätt 
att göra det. Och sen huruvida jag har rätt till det eller inte är en 
definitionsfråga, det är som jag själv känner att jag har inte rätt att 
gå in och styra och ställa i någonting där jag inte har något ansvar. 
Bara för att jag har ett namn inom familjen så känner jag att jag 
ändå inte har rätt att göra det. Vilket mina föräldrar säkert skulle 
vara jätte, de skulle tycka att jag hade fel i det, att jag har rätt just 
därför att jag har namnet, jag tror det. Det är lite som man är 
uppvuxen också i det svenska systemet att man ska, man ska hålla 
sig inom sina ramar och jag är nog inte särskilt svensk på det sättet 
för jag gillar att sticka ut och jag gillar att utmana. Men jag tycker 
att man ska respektera på nåt sätt, jag är väldigt synlig gentemot 
mamma och pappa, men realistiskt - jag fyller ingen funktion om jag 
skulle ställa mig och prata utåt för att där känner jag att det räcker 
att jag har en öppen relation med mamma och pappa och sen får 
dom meddela det till resten. 

 
Men känner du då att den synligheten ändå kan ge någonting i företaget även 
om du inte är i företaget? 
 

Ja, det känner jag här [i den organisation hon praktiserar] också att 
mycket av det jag säger till en kollega och den föredrar en med en 
högre befattning, jag känner inte att jag måste vara där och vara i 
centrum och vara synlig mot den främsta eller alla, utan jag kan vara 
synlig i första ledet och sen får det vidareförmedlas liksom, jag blir 
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ju osynlig för nästa part, nästan, jag känner själv att jag är synlig i 
processen eller vad man ska säga, tror jag. 

 
Det har väldigt mycket med kunskapen att göra, att du kan bli synlig när du 
känner att kunskapen finns? 
 

 Precis, exakt, jag tycker det är spännande. 
 

Dialog (2) Vad hände med Tilda? 
Jag skulle vilja fråga dig: vad har medvetenheten om (o)synlighet gjort med 
dig? Har den gjort något med dig? 
 

Nu på senare tid har jag inte funderat så mycket på det men i 
anknytning till att jag läste det så gjorde jag ju det. Jag har ju fått en 
större förståelse för det själv, det jag tyckte var fascinerande dels när 
vi pratade om det att det kom upp för mig en massa saker, eller 
känslan av att det har man inte tänkt på, sen blev det en annan 
känsla också när jag läste texten då kändes det som att, har jag 
verkligen sagt det här, det var som om man fick se sig själv utifrån 
lite, det var mycket kring de egna tankarna och sen när man fick se 
det i text också, jo men det är ju såhär jag tänker, men det blev 
mycket mer svart på vitt när man såg det så. Det hjälpte ju till att ta 
till sig det hur man verkligen känner. Nu på senare tid har jag inte 
reflekterat så mycket om det hela. 

 
Är det något som du känner att du har tagit med dig, eller har det försvunnit? 
 

Det kommer nog att komma upp då och då, sen är det ju mer synligt 
där framme än vad det var innan, men nej, det är nog inget jag aktivt 
jobbar med just nu tror jag inte. Men efter det här samtalet kanske 
[skratt]. Nej, inte så, men absolut något som ligger mer 
lättillgängligt än vad det gjorde innan, då tror jag inte ens att jag var 
medveten om det. Men jag har inte gjort nånting eller så, nån 
handling eller tankemönster som har påverkat eller så aktivt, men 
däremot så tänker jag mer aktivt kring det för mig själv på ett annat 
sätt än vad jag gjorde innan. 

 

Tildas roller 
Omgivningens förväntningar och reaktioner skapar en rollförvirring för Tilda 
(Goffman, 2014/1959). Utbildning blir här det som legitimerar hennes roll och 
utan den menar hon att omgivningen reagerar negativt. Även då det 
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framkommer att Tilda tillhör familjeföretaget, skapas förväntningar om att 
hennes roll är nästkommande veterinärsgeneration. Den strategi hon använder 
sig av för att undvika sådana diskussioner är att helt enkelt utesluta sitt 
efternamn i sin presentation. Det kan sägas att hennes roll blir osynliggjord 
och beroende av omgivningen där förväntningarna på familjeföretagets fasad 
inte stämmer överens med vad som faktiskt sker. Tilda är osäker på vilken roll 
hon kan anamma i familjeföretaget och vad den kan tänkas bli i ett framtida 
scenario när hon ska tillträda. Funderingarna kretsar också runt vilken 
uppfattning personalen kommer att ha om henne. Tilda har varit noga med att 
synliggöra hela familjens roller i familjeföretaget och det hon understryker är 
att familjeföretagets roll som sådan, har varit en sammanhållande länk för 
föräldrarnas relation (Tagiuri & Davis, 1996). När det gäller hennes roll i 
organisationen hon arbetar i, blir inte synlighet ett måste eller en strävan, 
snarare ett resultat av att rollen är oberoende.  
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Familjen Oranges metodprocess 
I följande stycke visas analysen av familjen Oranges metodprocess. Stycket 
introduceras med pre-dialog, för att följas av dialog och post-dialog. Stycket 
avrundas med en sammanfattning.  

Pre-dialog 
Hantering av (o)synlighet i vardagen  
Tyras (o)synlighet kan ses som en process i familjeföretaget, då det politiskt 
inkorrekta med att framställas som veterinär och inte vara det, skapar en 
osynlighet och en förvrängning av det sociala erkännandet samt en 
marginalisering av hennes yrkesutövning (Brighenti, 2007; Bell-McDonald & 
Harvey-Wingfield, 2009). På universitetet däremot använder sig Tyra av 
osynlighet för att på ett strategiskt sätt hålla sig borta från fikarummet (Kram 
& McCollom-Hampton, 2003; Barrett & Moores, 2009b). I sitt jobb i 
dotterföretagandet blir dock synligheten en naturlig del av vardagen då hennes 
kunskap blir medlet för synlighet. Hon går tvärtemot sin egen objektifiering, 
istället tar hon på den gröna rocken och minimerar användandet av smink 
(Merleau-Ponty, 1968; Cole, 1997, Curimbaba, 2002). 
 Tage hanterar också (o)synlighet som en process i den affärsmodell han 
jobbat fram, synliggörandet av sin personal är en del av hans vardag, vilket 
stöter på patrull då kollegorna betraktar hans arbetssätt som en strid mot 
normer (Langhout, 2005; Brighenti, 2007). Deras försök till osynliggörande 
misslyckas (Feldman, 2008).  
Tilda gör som Tyra och använder osynlighet som en strategi, där hon utesluter 
sitt efternamn i de situationer hon vill bli bedömd på grundval av sitt 
kunnande, och inte som en del av den roll ett familjeföretag ger (Cole, 1997). 
Det blir ett sätt att slippa vara synlig och med det visa sig sårbar (Kram & 
McCullom-Hampton, 2003). När det däremot handlar om hennes specifika 
kunskapsområde, använder hon sig av synlighet som en process där hon har en 
position som innebär att hon är påläst, bör och ska synas, samt innehar 
befogenheter inom området. Detsamma gäller då hon betonar familjeföretagets 
ägande som hela familjens, och inte enbart som Tages (Hollander & 
Bukowitz, 1990; Brighenti, 2007). 
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Dialog 
Hantering av (o)synlighet i kodningsprocessen  
Tyras kodade situation (Freire, 1974) ger henne insikt och får henne att tänka i 
nya tankebanor. Sitt tidigare agerande ifrågasätter hon och den negativa 
framtoning som hon givit av sig själv, framkallar en aha-upplevelse och en 
viss portion ilska uttryckt i termer av att "måttet är rågat". För Tage däremot  
blir processen emotionell, vilket också blir en överraskning, men eftersom han 
redan jobbar efter en modell som inkluderar (o)synlighet blir den kodade 
situationen mer en bekräftelse på det han redan gör. Tilda tycker att hennes 
kodade situation fått henne att fundera och sortera hur hon verkligen känner, 
men att det i övrigt inte fått hennes tankemönster eller handlingar att 
förändras.  

Vad betyder (o)synlighet för familjen 
Tyra beskriver osynlighet som att vara någon som backar upp, att vara någons 
fru och att bara vara en vårdare. Synlighet framställs däremot som visad 
uppskattning och att ha kunskap. För Tage innebär (o)synlighet något som är 
naturligt och som han redan implementerat och jobbar med i sin affärsmodell i 
familjeföretaget. För Tilda innebär synlighet att vara påläst och ha 
befogenheter och ansvar inom ett område. Osynlighet blir istället det 
omvända, en avsaknad av ansvar och där befogenheter tillhör någon annan. 

Begränsade situationer - oprövade möjligheter 
Familjens berättelser vittnar om att det svenska systemet innehåller totalt sett 
en begränsande situation för familjeföretagande, vilket de söker motsätta sig 
(Freire, 1970). De visar prov på att tänja på situationen då det gäller 
möjligheten att driva djurkirurgi på ett sätt som vid tiden för starten var väldigt 
ovanlig. Detsamma gäller också för hur personalpolitiken bedrivs där 
individens oprövade möjligheter skapar utrymme för positiva resultat för 
personal, såväl som bolag. Tyras sätt att helt enkelt starta dotterbolag är 
ytterligare ett sätt att testa de oprövade möjligheterna. Även valet att avvika 
från utstakade vägar som barn till familjeföretagare, är en oprövad möjlighet 
som utmanas. Hela familjen Orange omges av den svenska begränsade 
situationen vilken de utmanar och lyckas med.  

Post-dialog 
Uttryck av handling eller känslor 
Tyras uttryck av handling visar sig som att hon begär löneförhöjning, det 
framkommer också ilska som vänder hennes tankar till att: "nu jäklar" vilket 
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blir en start på något nytt (Freire, 1974; Cole, 1997; Lamble, 2009). Det 
sammanbrott hon upplevt av det sammanlagda osynliggörandet på 
universitetet och i familjeföretaget, avskärmar henne (Scotland-Stewart, 2007) 
och skulle också kunna liknas vid att vara på gränsen till utbrändhet (Asplund, 
1987a,). Ett utestängande av världen blir resultatet då hon ligger i sin säng och 
stirrar i taket (Lindberg, 1997). I postdialogens handling visar hon mer 
bestämt vad hon tycker och säger också ifrån på ett annat sätt än tidigare 
(Feldman, 2008). Tage kommunicerar att processen inte påverkat honom, men 
texten var känslomässig att läsa, detsamma gäller för Tilda som tycker att det 
är intressant att använda termer som (o)synlighet för att tänka, men att de i 
övrigt inte påverkat henne.  

Conscientização 
Tyra är den familjemedlem som ser ut att ha nått kritisk medvetenhet med 
nytänk, känslomässig förändring och agerande som följd, till skillnad från 
Tage och Tilda som inte visar någon förändring men dock inspiration till nya 
sätt att tänka. Tages sätt att driva sitt företag och hans tankar, vittnar om en 
allmän kritisk medvetenhet, ett förhållningssätt som genomsyrar hans varande 
och företagande.  

Familjen Orange en sammanfattning 
Tyra har i sin personliga process kommit fram till en punkt där hon vill synas 
och att inte bara finnas som en resurs som backar upp. I sin egen del av 
verksamheten framkommer en synlighet genom att andra människor synliggör 
hennes kunskaper. Osynligheten som Tyra gått igenom har haft ett högt pris, 
men genom den nytillkomna synligheten har mycket av det offrade ändå 
kommit tillbaka. Mötet med sin (o)synlighet har förändrat Tyras syn på sin 
situation. Hon går från negativitet till handling och ifrågasätter också varför 
hon inte gjort det tidigare. Hennes sinnesstämning förändras också i processen 
där hon från att ha varit ledsen och osynlig, tar steget ut i synligheten på ett 
mer bestämt sätt. Tyra kategoriseras av personalen i familjeföretaget in i roller 
hon inte själv kan påverka, vilket gör dem både beroende och osynliga. I sitt 
eget dotterbolag kan hon däremot justera rollen så den kan överensstämma 
med den fasad hon önskar visa fram. 
 Tage driver familjens verksamhet på ett för honom naturligt sätt. 
(O)synlighet är inget han funderat på, men blir känslomässigt berörd när han 
läser sin berättelse. Driften fungerar bra och användningen av fenomenen står 
klart, men definitionerna av dem är nya för honom. Med det kan sägas att han 
är nöjd med sitt sätt att jobba och medvetenheten om fenomenen förändrar inte 
något för honom. Tages roll är synlig och oberoende, han jobbar också mycket 
med att synliggöra personalens roller. Trots otaliga försök från omgivningen 
att osynliggöra dem, lyckas de inte att få Tage och hans team in i en beroende 
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roll, vilket så småningom istället utmynnar i en ledarstil och ett arbetssätt som 
anammas som vägledande för hela branschen. 
 För Tilda är synlighet intimt förknippat med kunskap och att ha 
befogenhet, dessa bör också vävas samman med det intresse som ligger till 
grund för de yrkesval individen gör. Tilda använder osynlighet som ett sätt att 
frångå ansvar för familjens verksamhet, att utesluta efternamnet är ett sätt att 
frigöra sig. Medvetenheten om (o)synlighet har givit Tilda en större förståelse 
för sig själv, men den har inte lett fram till förändring eller handling. Den 
förväntade rollen som veterinär och familjeföretagets övertagare gör i många 
fall Tildas roll beroende. Olika strategier får bli medlet för att klippa 
kopplingen till familjen och den roll familjeföretagets fasad förväntas ha.   
Familjen jobbar mot flera strukturer i det svenska samhället, dels genom 
hurtigheten och den starka drivkraften som inte stämmer in med myndigheters 
förväntningar, men även sättet att driva en veterinärspraktik där nytänk blir ett 
hot mot en rådande maktstruktur inom professionen. Tyra blir fångad i en 
klassisk könsstruktur, hon blir ansedd som sin mans fru, av personalen blir 
hon även uppfattad som om hon gör rollöverträdelser vilket upplevs som 
hotande. Tilda kämpar också mot klassiska strukturer, förväntningar om 
övertagande av familjeföretaget, men avsaknad av utbildning ger reaktioner, 
hon blir betraktad som dottern i familjeföretaget. Vidare poängterar hon hela 
familjens ägarskap i familjeföretaget som ett sätt att motverka motsägelsefulla 
strukturer. 
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Familjen Kobolt - (O)synlighet och roller  
Martas (o)synlighet 
Bland det första Marta gjorde när hon kom till Sverige var att hjälpa en 
dagbarnvårdare med en vagn upp för en hög trottoarkant. Hon synliggjorde sig 
själv genom att visa sig för andra människor i det nya landet, att gå utanför sitt 
hems dörrar, att våga ta kontakt och söka jobb trots att hon inte kunde språket.  
 När Marta var klar med sina universitetsstudier uppstod reformer som 
resulterade i ändrade titlar för den yrkeskår hon utbildat sig till. Hon blev 
erbjuden en tjänst i köket på ett dagis med motiveringen att hennes utbildning 
inte var något att skryta med och att det inte finns något jobb. Ett 
osynliggörande sker och hon får inte en högre position trots den gedigna 
utbildningen.  
 Marta blev rekommenderad att söka sig till en lite större stad och efter att 
ha lämnat sina papper, fick hon dagen därpå ett telefonsamtal om en 
jobbintervju. Hon fick jobb direkt trots anställningsstopp. Hennes 
arbetskamrater jobbar för henne, hon var så duktig i sin yrkesutövning att det 
resulterade i att kollegor synliggör henne genom att gå till deras chef och 
argumentera för att hon ska få utökad tjänstgöring.  
 När hon ska byta arbetsplats får hon kritik från sin chef där han menar att 
hon har skapat vänskapsband med personalen istället för att styra dem. Ett 
dubbelt osynliggörande sker på avslutningsdagen då chefen ser att Marta blir 
väldigt uppmärksammad och får presenter. Han ställer till med en scen och 
hotar personalen med att om de inte försvinner så har de inga jobb kvar.  
Denna chef fortsätter med sitt osynliggörande av Marta genom att skapa en 
bild som inte överensstämmer med verkligheten till hennes nya blivande chef. 
Det resulterade i att de beslutade att avstå från att anställa henne. Marta kände 
att hon inte hade något skydd trots att hon hade åstadkommit så mycket 
resultat. Arbetsförmedlingen kunde inte hjälpa henne och nu stod hon där 
känslomässigt nere, utan bidrag och en avsaknad av lön, utan att veta vad hon 
skulle göra (Asplund, 1987a).  
 Marta hittade en ny arbetsgivare och fick honom att starta upp en rörelse 
inom hennes område. Hon gjorde sig synlig i denna tjänst genom att ha hand 
om all kontakt med samtliga kunder och avtal. Hon blev uppfattad som chef 
och hade drygt 200 personer runt omkring sig som hon jobbade med. 
 När så Marta träffat sin forna och blivande nya kollega, gör sig hennes 
man synlig genom att säga att han kommer att vara med i deras nya firma. När 
de 3 planerade var Marta dock synlig på det sätt att det var hon som var 
nyckelpersonen, hon hade jobbat i många år och det hände inte mycket när 
hon inte var närvarande. Makarna synliggör varandra, Marta och kollegan 
synliggör varandra, men kollegan och Martin däremot, gör det inte. Marta 
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försöker ge stöd åt bägge, för att organisationen ska fungera utåt till kunden. 
För makarna är kontrollen av företaget viktig (Brighenti, 2007). Marta 
beskriver att fel och situationer uppstår på golvet och att de kan accepteras. 
Kollegans misstag kunde hon också acceptera med inställningen att hon är en 
medhjälpare med begränsad kapacitet. Marta släpper dock inte på sin 
synlighet, det vill säga hon överlåter den inte till kollegan utan stannar istället 
kvar i firman även under semestertider. Genom att behålla sin synlighet kan 
hon hantera situationen känslomässigt och låta kollegans kunskapsbrister vara 
dolda i dennes osynlighet.  
 Företaget övergår så småningom till att bli ett familjeföretag och kollegan 
slutar. Martas synlighet utåt mot kunden är stor. En välkomstpärm delas ut till 
alla nya kunder och härmed skapas en synlighetsarena för henne där hon har 
ett revir. Det är henne de får information av, kan kontakta och blir bekanta 
med. Makarna arbetar sida vid sida där de ger varandra synlighet inom sina 
respektive kunskapsområden. De visar en enad front även mot personalen och 
undviker att diskutera den andres område, istället lämnar de över och hänvisar 
till varandra (Tagiuri & Davis, 1996). Kunskap om, och färdigheter i, arbetet 
krävs för att kunna förstå det kvinnligt hysteriska i denna bransch. 
Synliggörandet av personalen sker genom det öppna klimat som tillåter ett 
uttryckande av fel och brister i utförandet av tjänsterna.   
 

Dialog (1) Martas möte med (o)synlighet 
 
Vad känner du när du läser om din (o)synlighet? 
 

Till att börja med satte jag inte igång med det här för att göra mig 
synlig, utan det kom bara helt naturligt, man måste leva och 
överleva, för att får man ett nej, betyder det inte att livet är slut, så 
kändes det för mig. Det ena gav det andra och ledde sen till annat, 
det är därför vi är här. Självklart har det gett sina resultat i annat, 
både gott och ont, för allt har inte varit sådär frid och fröjd. Man går 
i ett annat tankesätt, man försöker vara ehhh, den person som kan 
leva länge i den roll man har, för fortfarande - jag lovar, även om du 
ser hur vi lever nu, ehhh, som jag sa till dig, det är inte något som 
jag känner är mitt, mitt, det har inte varit mitt mål med att kunna 
leva ett sånt liv i framtiden, utan att det fortsatte bara och att man 
hade ork helt enkelt. För att kunna bibehålla det som man har, så för 
varje dag som går så tänker jag fortfarande inte på vad som ska 
komma härnäst. Så tänker jag, ehhh, det här själv-förverkligandet 
och att göra dig synlig, i vissa sammanhang ja, så jag tror inte att det 
har med min karriär att göra utan jag är jag. 
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Så synlighet är istället en effekt av den roll du har i ditt arbete? 
 

 Precis. 
 
Andra människor har försökt att osynliggöra dig, hur tänker du om det? 
 

Jag har försökt att inte göra det till en negativ effekt i mig, då har 
jag alltid kommit till det att vi är olika, alla är olika. Jag har också 
haft väldig tur med många som jag har haft med att göra ehhh, det 
har lärt mig att ja, det som har varit, har varit och det kommer att 
komma också. Det kan förekomma igen och det gör det i många fall, 
men det gäller att lära sig hur man parerar dom hindrena. 

 
Hur gör du då? 
 

Ähhhm, sunt förnuft, tänk i samma bana och försöka att inte få 
panik. För det är inte det som det gäller, utan att det gäller att 
använda allt man har, alla verktyg som man har, som exempelvis nu 
ser vi också mycket i vår väg som jag försöker säga till min man att 
så här är det. Vem har sagt att egna företagare har det lätt? Ähhm, 
och så kan man tolka ehhhh, samhället på ett annat sätt också. Ehh, 
ja, det är jätteroligt för att jag har aldrig varit ute efter politiska 
debatter på nåt sätt men helt plötsligt hör jag någonting som alla 
andra sitter och tittar på - då tänkte jag för mig själv - jaha - det var 
det jag tänkte - jag är inte så besatt av det - jag menar jag följer inte 
debatten utan jag bara tänker för mig själv, jaha så var det en gång i 
tiden och det är därför vi är här med det vi har. Det är ingen 
problematik utan det är det livet vi har inom omsorgen. För en dag 
är så, den andra si, hade man lyssnat från början på många andra, då 
skulle man kunna tolka det rätt och det är inget som är från 
verkligheten. Ehhm som bara det här med privatisering, jag visste 
det en gång, en dag kommer det här att vara ja, att samhället är mätt 
på det. Då ska man hitta andra grenar, men jag är inte den som 
öppnar en frukostbutik och ändrar mig till en klädbutik, utan om inte 
frukosten kan sälja då kan jag gärna göra lunch, andra portioner, så 
tänker jag. För det är det jag vill över huvud taget. 

 
Jag förstår att synlighet inte är någon drivkraft alls för dig. Jag ser att 
synliggörandet av din personal sker genom ett öppet klimat där de får lov att 
uttrycka vad som är fel och brister med verksamheten. Det är ett sätt att 
synliggöra din personal, vad tänker du om det? 
 

Jag har alltid tänkt så att utan andra är jag ingen. Bara för att få dom 
andra att kunna hjälpa mig, då måste jag visa den här respekten. Att 
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nånting fortsätter, varenda människa, det spelar ingen roll om han är 
personal eller kund eller anhörig, i min värld är värt för sig, och 
framförallt som kvinna. En kvinna som kommer att ta det steget 
inom omsorgen har stort värde för mig. Så jag ser det som en plikt 
att göra det gentemot dom för dom visar den respekten. Även om 
det finns dom som senare konkurrerar med mig, dom konkurrerar 
inte med mig som person, de konkurrerar med mitt företag. För dom 
säger det också: nu är du ute och vi måste leka leken, men ingen 
kommer emot mig eller tar strid mot mig på nåt sätt. 

 
 Är synlighet ett redskap för att kunna göra det du vill? 
 

Nej, det har med min personlighet att göra, jag är sån. Jag fungerar 
så över lag, det kan vara mina grannar det kan vara annat. Jag vill 
vara en bra person som inte gör nån illa, och när jag lämnar 
någonstans vill jag gärna att det ska lysa lite efter mig. 

  
Vad tänker du när du läst din berättelse om (o)synlighet? 
 

I min värld är synlighet den jag är. Det är ingenting jag gör mig till 
och osynlighet om man kan tolka det temat så, visst men det är 
ingen som har eller har försökt göra det  - för mig har det bara varit 
nån som finns, det är bara att lära sig hur man parerar dom. 

 
Kommer du att tänka på (o)synlighet framåt tror du? 
 

Det tror jag inte, jag har inte fått nån påverkan, jag vill inte få nån 
påverkan av nåt annat, utan det här var roligt bara [...]. 

 
Något du önskar tillägga? 
 

Nej, men det har varit roligt och vi har alla smugit undan och har 
inte velat berätta för varann vad man har fått. 

 
Ni har inte pratat i familjen om era berättelser? 
  

Nej, nej, ingen vill säga nånting, alla bara mm, Henrietta kommer så 
vi pratar sen, [SKRATT]. 
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Dialog (2) Vad hände med Marta? 
 
Har våra diskussioner gjort något med dig, har du burit med dig något eller har 
något hänt? 
 

Det är som företagare, man tänker hela tiden, det kommer olika 
moment och man blir tillfrågad, och man får en återkoppling till sin 
egen hjärna, det är alltid nånting man tänker att man borde gjort så 
eller så, så det uppskattas. 

 
Är något förändrat för dig? 
 

Ähhhm, inte så att det ska påverka på nåt.... så där mycket utan, ja, 
det som jag sa till dig det blir en reflektion, det har jag fått av det 
här, så att det, ja. 

 
Är det något du kommer att kunna ta med dig framåt i tiden? 
 

 Ja, det är klart en återkoppling stannar inte bara utan den fortsätter 
med mig. Helt enkelt. Ja. 

 
Har ni pratat i familjen om era berättelser? 
 

Ähh, det är nog något som pågår jämt, det blir som du såg det här att 
vi är tillsammans, det som man trodde var försummelse men sen när 
man kom fram att: nej mamma jag är glad att ni har kommit så 
långt, ehh, ni har tryggat läget på det sättet och så vidare, då har man 
fått en reflektion på, har jag gjort det? Försummat dom eller? Men 
det har visat sig att dom har levt ihop med det och verkar vara nöjda. 

 

Martas roller 
När Marta är färdig med sin utbildning uppfylls inte hennes önskan om en 
yrkesroll som går i linje med hennes nyvunna kunskaper. Istället försätts hon i 
en osynlig och beroende roll, helt under den nivå hon kunskapsmässigt 
befinner sig i. Däremot i tjänsten som arbetsledare förändras hennes roll till att 
bli synlig men fortfarande beroende då det är upp till omgivningen och 
framförallt hennes chefer att låta rollen få vara synlig eller inte. Hennes roll 
förändras ytterligare en gång i den anställning hon får hos aktören inom 
barnomsorg, vilket gör hennes roll både oberoende och synlig. Avslutningsvis 
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kan sägas att efter kollegans avhopp så bestämmer Marta själv i 
familjeföretaget hur hennes roll ska formas och vilken synlighet den ska ha. 
Makarna tillsammans dramatiserar varandras roller för ett framhävande av 
varandra, men som ansiktet utåt, med ansvar och legitimitet för den operativa 
verksamheten, är Martas roll såväl framträdande, synlig som oberoende 
(Goffman, 2014/1959).  
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Martins (o)synlighet 
Den tid och energi det tar för Martin och Marta att driva ett företag skapar en 
hög synlighet i företaget men en osynlighet i det privata. Martin menar att det 
kontrollbehov makarna har, är ett sätt att undvika ett misslyckande (Brighenti, 
2007). Den tidigare, tredje delägaren delar inte makarnas vision och den 
synlighet makarna har i företaget ställer sig kollegan utanför, genom hennes 
vilja till större ledighet.  
 Efter bildandet av familjeföretaget där kollegan inte längre är en del, har 
båda makarna en hög synlighet inom sina respektive kompetensområden. 
Marta är synlig genom att hon är ansiktet utåt och innehar den utbildning som 
krävs för att legitimera verksamheten (Tagiuri & Davis, 1996). Martin är arg 
då han i efterhand reflekterar över att han fått förhålla sig osynlig gentemot 
sina barn. Den tid som bolaget krävt av honom ville han tillbringat 
tillsammans med sin familj.  
 Martin kallar bolaget för ett besvärligt företag, med det menar han att de 
enligt lagen ska uppmärksamma kommunen på när barn är i behov av insatser. 
Dock lyssnar inte kommunen utan istället ger de signaler att budgeten är 
överskriden och liknande. Med det hamnar företaget i ett dilemma där makten 
är osynlig för kunden och där företaget är den synliga som i en del fall får 
skulden för ett uteblivet genomförande (Canetti 1973 i Brighenti, 2007). 
Martin menar att istället för att vara det synliga, besvärliga företaget behöver 
de ibland bli det tysta, osynliga företaget som försöker reparera relationen till 
kommunerna (Freire, 1970).  
 

Dialog (1) Martins möte med (o)synlighet 
Hur tänker du när du läser om (o)synlighet i din situation? 
 

Det har ju en annan orsak än bara tid naturligtvis, den tid jag ägnar 
åt företaget. Det finns alltså väldigt mycket runtomkring, det mesta 
har att göra med rollen som företagare, det är jättesvårt. Speciellt här 
i Sverige, om du förstår vad jag menar? Det finns alltså externa 
krafter som påverkar, som gör att man mår dåligt. För att jag är 
väldigt van och även min fru, att jobba hårt, vi trivs med det, men 
det måste finnas en glädje mot det arbete man lägger in va, och det 
får vi inte. Vi får alltid starta med mycket problem som tror jag är 
väldigt känt av många andra säkerligen, men som sagt vi försöker 
göra så gott vi kan. Men vi har inte kommit ur den här onda cirkeln 
än. 
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Du pratade om det besvärliga företaget som jag ser som det synliga. Men ni 
skulle behöva vara det tysta, osynliga företaget för att kunna tillfredsställa de 
här krafterna som kommer utifrån, den här makten som ligger någon 
annanstans. Hur tänker du om det? 
 

Vad menar du med osynlighet här då? 
 
Jag menar exempelvis de politiska krafterna som kan vara osynliga. 
 

Ja, det kan jag alltså säga att idag går en stor del av vår kraft och 
energi åt att ha dialog med facken och de har alltså väldigt partisk 
syn mot saker och ting som händer i företaget. Trots att de vet att 
deras medlemmar har gjort fel, med en mängd bevis. Vi brukar inte 
uppmärksamma det som vi inte har något emot, vi pratar alltså om 
bevis mot deras medlemmar, och trots det kommer de, speciellt när 
man inte har kollektivavtal, då blir det som en sorts påtryckning. De 
tror att företag som inte är med i kollektivavtalet inte har kraft eller 
pengar och resurser för att kämpa emot. Därför blir det 
påtryckningar istället, det är inte bra. Istället för att man kan vara 
objektiv mot en sak, det blir istället ett utnyttjande av makten. 

 
Då tänker jag att dessa krafter är osynliga för din kund - de har inte en aning 
om vad som sker, ändå är ni de synliga utåt och måste ändå ta det med kunden 
och borde vara det synliga och ställa de krav som kunden har laglig rätt till. 
Nu blir det istället det tysta osynliga företaget som får dra sig tillbaka och 
denna makt är osynlig för kunden? 
 

Exakt och vi har inte kraft att kämpa för deras bästa och vi håller på 
hela tiden. 

 
Din berättelse visar att den osynliga makten säger att ni ska vara det tysta 
osynliga företaget, när egentligen lagen och ert uppdrag säger att ni ska vara 
det synliga och besvärliga företaget? 
 

Exakt, så är det! [...] jag är besviken och mår inte bra- nu har jag 
sagt till min fru att jag verkligen orkar inte, vi kan inte försöka vara 
det bästa företaget för våra samarbetspartners och ut till marknaden. 
Även det bästa för kunden för vi tycker vi jobbar med mjuka sidor i 
samhället, det är barnomsorg vi pratar om, det är ett väldigt känsligt 
arbete. Både vad samhället har ställt upp som villkor men också vad 
vi själva har lovat att utföra där ute, alltså gentemot kunden. Men 
när det inte finns kraft, alltså jag får hjärtklappning, är det värt det? 
Jag har fått det de två senaste åren alltså, samtidigt som vi kämpar är 
alltså klimatet väldigt dåligt alltså. Först ska du göra dina 
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samarbetspartners nöjda, allt du gör ska vara enligt lag och rutiner 
som du har slutit avtal med, sen kommer externa krafter som facket 
och arbetsmiljöverket som kommer in, alltså det är helt ok om dom 
kommer med rimliga krav som finns i lagen. Såhär ska man göra. 
Där har vi också synpunkter för där tänker man inte på enstaka fall, 
utan man går alltså väldigt strängt efter lagreglerna utan att ta 
hänsyn till typen av verksamhet. Sen kommer en annan typ av 
externa krafter, som typ fackföreningar med en mängd orimliga 
partiska krav. Jag håller på att skriva ett brev till 
arbetsmarknadsministern, vad är egentligen målet i det här 
samhället? Vi pratar hela tiden om att minska arbetslösheten, att folk 
måste vara drivande och söka jobb, och då erbjuder vi jobb. Sen 
kommer facket och säger att om ni inte kan erbjuda den typ av jobb 
är det lika bra att den anställda släpper jobbet. Okeeej, ni är måna 
om att folk ska jobba, betala skatt, helt okej. Å andra sidan våra 
samarbetspartners har fått in en typ av politik som kallas valfrihet. 
Men förutsättningarna för att utföra den här valfriheten bland annat 
att kunderna kan komma och gå, i de flesta fall omedelbart. Hur kan 
jag som företagare garantera, ge en trygghet, få jobb till personer när 
jag själv inte har den tryggheten? När en kund idag kan komma till 
mitt företag, dagen efter utan uppsägning och förvarning försvinna. 
När jag har anställt den personen hur kan jag ge den tryggheten till 
den personen? Jag är alltså inte en statlig myndighet, jag är ett privat 
företag alltså jag har en väldigt distinkt och inramad budget, som jag 
måste ta ställning till och sätta priset. Jag måste hålla mig inom min 
budget, jag kan inte betala från fickan. Det finns inte, den tanken 
förstår du, lagar, regler och externa krafter det är alltså inte 
homogent. Varje person spelar sin egen låt, och där hamnar vi i 
kläm, det är det problemet som finns på den svenska 
arbetsmarknaden. 

 
Vad innebär det för dig och ditt familjeföretagande? 
 

Jättemycket, för att jag i lugn och ro ska kunna hålla på med det jag 
ska göra. Det är alltså mycket av min kraft som går åt att sitta med 
facket. Naturligtvis den oron som finns och vad som kommer att 
hända, den här förvirringen, att jag är förbannad. Hela tiden sitter 
man och tänker varför blir det såhär? Hur det blir så och sen sätta 
energi och kraft på de här sakerna istället för att hålla på med mitt 
eget arbete. Det gör alltså att jag går bara runt, vecka efter vecka 
med advokater, med jurister, som sagt energin går inte åt rätt håll. 

 
Hur länge orkar du hålla på med detta? 
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Jag vet inte, jag har sagt till min fru att jag orkar inte mer, så vi 
funderar på att sälja företaget. Jag kan inte hålla på så här det är 
något som är fel. Som sagt, jag vet inte om jag har rätt eller fel, men 
jag tror alltså inte att det har bara att göra med att vi är invandrare, 
jag tror inte det. Utan svenskt klimat passar inte företagande över 
huvud taget. 

 
Din berättelse säger att vi har en ideologi för att kunna företaga, men 
samhället skapar inte förutsättningar för att kunna genomföra det? 
 

Nej, det gör dom inte. Svenskfödda har levt med denna kulturen från 
början och är kanske bättre utrustade men de är inte heller 
bekymmersfria, men de är bättre utrustade. Hade jag anställt en 
expert, en svensk vd som hade varit med om dom här sakerna, då 
kanske känsligheten skulle vara mindre. Jag bjöd in ett annat företag 
som jag känner: hur upplever ni, ni har kollektivavtal? De sa att så 
fort facket ser att du är bunden till en större makt så tystas du ner. 
Det är alltså inte rättigheter de är ute efter. Företag som är bunden 
till facket de blir mindre störda, men det betyder inte att de inte hade 
bekymmer, han hade redan varit i domstolen två gånger också. Man 
blir mindre störd för föreningen tog kampen därför att facket är rädd 
för kostnaderna som kommer emellan. Han betalar, eller mutar kan 
man säga. Du betalar dina kostnader men är du inte med i någon är 
det riktig maffia. För att någon sitter framför dig, ibland ljuger, 
ibland förvränger verkligheten, sen blir det utpressningar, riktig 
utpressning, dom hotar dig helt enkelt. Dom hotar dig trots att enligt 
lagen, att du har förutsättningar för få komma in, där typ vi som har 
alla förutsättningar som ett kollektivavtal har, vi har dom också det 
är: försäkringar, dygnsvila, semester, lagen om anställningsskydd, 
ob, allt. 

 
Allting finns, det är inte det, det handlar om? 
 

Nej det är det inte. Alltså de ringer och säger: jag måste boka en tid 
med dig, du måste ha kollektivavtal. Men jag behöver inte det, nej 
men alltså det måste vi snacka om. Varför? Om jag säger nej direkt, 
så hotar dom mig. Det finns ett företag i Göteborg som de stängde, 
det är alltså riktig påtryckning. 

 
Begreppen (o)synlighet, är det något du tror att du kommer att ta med dig 
framåt?  
 

Ja, naturligtvis är jag besviken eftersom efter all den energi vi har 
lagt in och man tror på att när man gör rätt för sig och ska försöka 
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nå dom mål man har satt för sig själv, då de krafter som vi kallar 
osynliga sätter stopp för det indirekt. Så tycker jag alltså att 
individen måste välja själv, hur de ska leva i samhället. Om jag ska 
vara hårt arbetande eller mindre aktiv i mitt liv och jag är nöjd med 
vissa saker, individen måste själv välja den vägen dom väljer. Jag 
kanske skulle vilja ha ett lugnare liv, det är mitt val. Antingen 
jobbar jag 6 eller 8 timmar om dan. Det finns personer som vill vara 
mer aktiva och nåt annat än normala människor, då skulle vi kunna 
ge det utrymmet för det är ju det som bygger ett samhälle. Vi vet att 
alla kan inte vara chefer och alla kan inte vara ledare. Med dom som 
kan, låt dom göra det. Det är så ett samhälle måste vara, alla gör det 
dom ska göra. Just nu känns det som att du får inte göra det, man 
blir besviken på det. Om vi ska sälja företaget så kommer det att bli 
en besvikelse för mig, men å andra sidan kommer jag att må bättre, 
just nu ser jag inget alternativ. Jag kan inte sitta här varje kväll med 
hjärtklappning och undra vad som kommer att hända. Vem som 
helst vill vara hemma vid 4 på eftermiddagen och vara med 
familjen, och göra roliga saker, vem som helst vill det. 

  
Är det något övrigt som du vill tillägga till det vi pratat om nu? 
 

Den berättelsen du har berättat om vilken betydelse tiden har gjort, 
den tiden jag ångrar har missats. Det jag mest ser är alltså att 
besvikelsen är över att man har satt så mycket tid och energi och sen 
efter så många år kommer på att nej, men det jag har gjort har alltså 
varit fel. 

  
Din berättelse handlar mycket om tid. 
 

Ja tid, energi och mentalitet. Jag måste säga att jag är tystare, jag 
mår inte bra, det som händer är att det hela tiden är ångest. Jag är på 
jobbet och utför arbetet, men jag vet inte om min fru klagar om jag 
säger så, men det är min berättelse. Den glädjen finns inte längre det 
är mer som en uppgift, jag går till jobbet. 

  
Begreppen (o)synlighet, har de fått dig att fundera? 
 

Det är fortfarande på samma sätt, företaget är mindre synligt. 
Spelreglerna är så, det har automatiskt dragit oss in i en osynlighet. 
Jag sa till dig en gång att i vilket yrke som helst, jobbar jag som 
kvalitetstekniker då ska jag vara en opartisk person, både för mina 
kunder och på företaget jag jobbar. I vår bransch skulle vi vara 
opartiska när det gäller att utföra det arbete människor är i behov av, 
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det säger lagen, deras ledningssystem och socialtjänstlagen, men i 
praktiken de har neutraliserat oss. 

 
Och gör er osynliga? 
 

Precis de gör oss osynliga! Vill du vara med? Så här ska du göra, 
och var tyst! Och var i lagen står det? Vad är det ni säger här 
angående samarbete och samverkan? Alltså att så här ska ni göra, 
men det finns inget hopp, det är obalans och ohomogent med lagar 
och regler myndigheterna emellan, varje del har sin egen låt som de 
spelar, det är fortfarande så. 

 
Det blir ingen orkester utav det? 
 

Nej, nej! Det är värre nu sedan vi senast sågs, det har blivit värre för 
varje dag, värre för varje dag. Jag kan ge dig mängder med exempel, 
men jag tror att jag har sagt vad som behövs. 

Dialog (2) Vad hände med Martin? 
Har våra diskussioner gjort något med dig, har du burit med dig något eller har 
något hänt? 
 

Osynligheten mot samhället, ja alltså läget förändras. Man har 
ingenting att säga till om längre, man har inget att säga till om alls. 
Jag tolkar din fråga på det sättet alltså. Det är som sagt att sedan 
tidigare är det mer och mer dom [kommunen, facket] som styr, det 
är orimliga krav och inställningar. Så det är på det sättet alltså. Vi 
blir mer och mer osynliga. 
  

Det kommer fram väldigt tydligt i texten. Är det något du kan ta med dig 
framåt? 
 

Det är väldigt tidskrävande och krångligt, men verksamheten i stort 
är drabbad av det, jag menar inte företag i sig utan våra kunder 
drabbas, det är barnavård vi håller på med och det gör att 
relationerna blir krångliga, det komplicerar kommunikationen 
naturligtvis. Jag ska bara tala om för dig den förändringen vi har 
gjort också, och det är att vi har bestämt att gå med i en 
arbetsgivarorganisation, för att få stöd och kanske också kunna lyfta 
våra frågor och få en förändring. 

 
Så ni har bestämt er för att försöka få till stånd en förändring där ni kan 
påverka? 
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Ja, alltså även om det inte går att ändra hur verksamheten fungerar 
så har vi en större organisation där man kan diskutera såna saker och 
där även andra företag som vi, är med. Vi får se hur det går, men det 
är ett steg i rätt riktning i alla fall. 

 

Martins roller 
Martins roller har över tid varierat. I familjeföretaget kan de ses som såväl 
synliga som osynliga. Tillsammans representerar makarna företaget inför 
uppdragsgivarna och blir på det sättet lika synliga, vilket också kan ses som att 
de båda är oberoende. Vad som däremot bekymrar Martin är rollen i familjen 
som på grund av allt arbete i familjeföretaget gjort honom beroende osynlig. 
En roll som han inte finner sig bekväm med och även uttrycker att han ångrar. 
Fasaden gentemot slutkund blir komplicerad då det finns en dold agenda som 
gör att företaget uppfattas som om de inte genomför de uppdrag de tagit på sig 
(Goffman, 2014/1959). Det resulterar i att kunderna vill ändra sin tjänst och 
byta till ett annat företag. Rollerna blir här komplicerade då fasaden måste 
upprätthållas och att all information inte når fram till användaren.  
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Mikaels (o)synlighet 
Mikael betonar vikten av tid, tid att få vara tillsammans med familjen och hur 
familjeföretagandet har skapat en osynlighet av Marta där hon väldigt sällan 
eller aldrig tar ut semester. Som son till ägarfamiljen av familjeföretaget, 
anammar Mikael den synlighet denna roll ger. Hans medvetenhet frammanar 
ett vuxet och moget agerande gentemot den övriga omgivningen (Tagiuri & 
Davis, 1996).  
 Mikael försökte ta med sig de kunskaper han lärt på universitetet in i 
familjeföretaget, det blev inte alltid mottaget på ett förväntat sätt. I avsaknaden 
av ett dialogiskt lärande sker här ett osynliggörande av Mikael, men också av 
hans nyvunna kunskaper som han önskade att implementera i den 
familjeföretagande praktiken (Torres & Morrow, 2010; Cabrera-Suarez et al., 
2001).  
 Tidsaspekten tas upp även i diskussionen om barndomen där han behövde 
hjälp med matten. När pappan hade tid att förklara ville han inte lyssna, och 
när han själv ville bli hjälpt, hade föräldrarna inte tid. Familjeföretagandet 
skapar en osynlighet av föräldrarna som i sitt yrkesutövande håller sig för sig 
själva.  
 Synligheten varierar för Mikael beroende på hur det går för företaget. En 
osynlighet i form av ett undandragande och distansering har bytts ut mot en 
synlighet i takt med att företagets affärer ökar, han äter nu oftare lunch 
tillsammans med den övriga personalen. 
 Ansvar, (o)synlighet och tid är aspekter som är viktiga för Mikael. 
Osynligheten av föräldrarna har inte alltid varit positiv vilket givit honom en 
erfarenhet som han tänker använda och göra något annat utav. Dygnets alla 
timmar får enligt honom inte läggas på ett arbete utan istället är fritid och att 
kunna välja fritt något som värderas högt.  
 

Dialog (1) Mikaels möte med (o)synlighet 
Du blir osynliggjord i form av att din kompetens inte tas i beaktan? 

 
Det var förståeligt. Någon som har styrt upp någonting, ett företag 
och lyckats styra det, det går ju bra företaget efter ett antal år och 
nån kommer in och försöker säga det här borde man kanske 
implementera. Det är förståeligt att det kan vara svårt för den 
personen att kunna godkänna nåt sånt, men ja." 

 
Blev det en osynlighet? 
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Lite grand, ja. 
 
En annan sak som är intressant var att i början av starten av familjeföretaget, 
då höll du en distans till personalen? Du jobbade mycket men höll en distans 
till personalen? 
 

Nej, men tvärtom, jag ville inte att de skulle ta mig för lätt. Grejen 
med att jag var så pass ung, men jag ville bevisa för dom att: ta mig 
inte för nån dumskalle, tänk er för. Det här gick ju så att farsan har 
alltid varit strikt och morsan mer dynamisk. Det har gjort att låt oss 
ha det på ett sätt, så om farsan skulle behöva säga åt nån i 
personalen, så är jag en i personalen. Så även om det är ett 
familjeföretag låt oss sköta det som ett riktigt företag och inte ha 
nån som försöker lalla eller så. 

 
Desto bättre företaget går desto mer är du med personalen? 
 

 Precis. 
 
Här finns en (o)synlighet som går fram och tillbaka beroende på var företaget 
befinner sig? 
 

Om ett företag har det lite hårt, så kan inte allt vara på ett å samma 
sätt. I alla fall inte i den typ av bransch vi är i. Skatteverket måste 
fixas, men det finns gånger då du måste böja och vända dig och bli 
smutsig och om jag inte är med personalen alls, kommer jag att vara 
helt utanför. Grejen handlar om att jag skulle ta mer plats i företaget. 
Det är fortfarande det jag vet att min föräldrar vill att jag ska göra. 

 
Med det kommer en synlighet? 
 

Ja, jag tror att nu har ju brorsan kommit in på riktigt, jag tror han är 
personalchef eller nåt sånt. Det märks att han antagit en chefsroll, 
han ville verkligen försöka lite mer sådär. Jag kanske släppte eller 
slappade, nu är jag inte så himla försiktig. Allteftersom företaget har 
gått framåt så har också dynamiken därinne ändrats. Det är inte 
samma personal som för två år sedan. Om ett år kommer det inte att 
vara samma som för ett år sen. Beroende på vilken personal du har, 
måste du också kunna anpassa dig, att inte vara på samma sätt. Det 
finns ju dom som utifrån vad dom gör, är mer värd än någon annan. 
Om inte du gör din grej så funkar det inte för mig och funkar det 
inte för mig så funkar det inte för dig. Vi är alla beroende av 
varandra. Så även om inte jag tar an mig en chefsroll på kanske dom 
här sex månaderna, så kommer jag ändå, märker jag att nåt håller på 
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att ändra sig, dynamiken där nere på markplan och farsan och 
morsan inte är där, då kommer jag såklart att ta det snacket med 
dom. Hela tiden att du behöver inte ha den där chefsrollen som så att 
ät inte med dom andra typ, det gäller att, är det lunch så går vi och 
lunchar tillsammans, fint så. Samma sak med föräldrarna det är 
mycket lättare än för två år sen. 

 
Är det då rollen som familjeföretagare snarare än rollen som chef som har 
betydelse i ett sånt sammanhang? 
 

Om det inte funkar för dom så kommer det inte att funka för nån. 
Eftersom inte någon annan bryr sig lika mycket som jag, dom enda 
som kommer att bry sig i slutändan, även om vi nu har mycket släkt 
inne i företaget som jobbar, så är det fortfarande jag och brorsan i 
första hand. Helt plötsligt kan släkten kanske bråka med varann vad 
händer då liksom? Dom är där för att jobba och inte för att göra 
morsan och farsan nöjda. Morsan är mer generös, man ser dem inte 
bara som arbetare. Det var inte så förut heller, för mig och brorsan 
har det varit lite så, man lär sig med tiden att är inte personalen nöjd 
så kommer dom att gå. Eller om personalen inte är nöjd kommer de 
att må dåligt och det blir ingen produktivitet. Alltså sånt man lär sig 
i skolan på universitetet sånt ser man nu i första hand. Så det är väl 
lite där jag kommer in även om man tar det med släkten, för jag vet 
att dom i första hand mer eller mindre skulle dö för mina föräldrar, 
det är verkligen så. Om nån gör fel behöver man inte vara så 
aggressiv i sitt snack, utan försöker hantera det rätt utan att den 
personen blir ledsen och så. [D]et är kul att läsa om nåt som hände 
för två år sen och att jag tänkte lite extra igår att föräldrarna har, jag 
minns att morsan sa att hon inte gillade att bo kvar där vi bodde 
förut, men nu då vi kommit hit och flyttat [de har flyttat in i ett stort 
fint hus] då har dom, det känns som om dom kan ta sig hem. Även 
om dom kommer hem lite senare, kan dom softa lite mer innan dom 
går och lägger sig. Så att ta sig tid och att komma hem i alla fall, har 
blivit lite bättre. Så vi ser varandra nån gång i alla fall, förut har det 
vatt att de gick dit och sov på jobbet i kanske 3 nätter. Nu bor de 
fem minuter iväg och kan åka hem och sova och åka tillbaka. 

 
Huset blir då en symbol för gemenskap och gemensam synlighet? 
 

Ja. Förut åt vi inte tillsammans, nu händer det att vi äter 
tillsammans, men nu när brorsan finns på jobbet också, för två år 
sedan jobbade han nån vecka eller 2, 3 ähhhm och jobbade på 
sommaren. Jag sa att han jobbade för pengar, men det var 
sommarjobb. Men nu börjar han förstå hur mycket vi gör när vi är 
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där, och han vill ta ett större ansvar samtidigt som han vill befria 
mamma lite från jobb och ansvar. 

 
Underlätta? 
 

Ja, precis. Det märks att han försöker och jag har sagt det till honom 
att ta dig inte vatten över huvudet alltså. Jag sitter där också till ett, 
2, 3 på nätterna om det skulle krävas alltså, men de senaste två åren 
som gått, jag tror det var då lite efter vår första intervju, så sa vi kom 
vid åtta och gå vid fem till alla - så det inte blir sådär att jobba över 
och hålla på. 

 
Man reglerar med tiden? 
 

Vi är äldre nu. Folk på kontoret har blivit mer, det beror på alltså, 
den grejen som kan påverka jättemycket på allt, det är vilka du har i 
företaget. Har du en, två personer som är stressmänniskor, det 
påverkar hela företaget. Har du ett lugn hos alla personer så funkar 
allt så mycket bättre. Den känslan man hade förut och man visste 
vilka som skulle komma lite sent och så, och sen berättar de halva 
sin story och man lyssnar och lyssnar, men man tänker: snälla kan 
inte du gå och jobba så jag kan jobba och gå hem sen? Det fanns en 
inre oro och stress för den personen och den känslan kommer att 
läggas över på någon annan i företaget. Nu har det blivit bättre, 
saker och ting har lugnat ned sig. Folk är inte irriterade på varann. 
Misstag sker fortfarande men man måste hela tiden vara dynamiska 
och ta det dag för dag. 

 

Dialog (2) Vad hände med Mikael? 
Har våra diskussioner gjort något med dig, har du burit med dig något eller har 
något hänt? 
 

Nä, inget jag kan tänka på så, men inte att det ändrat så mycket i 
mitt liv. 

 
Tänkte du mer på (o)synlighet när vi hade pratats vid? 
 

Inte så, men jag tänkte väl mer på att vi har kommit långt sedan 
absolut den första gången vi pratades vid, mycket har blivit bättre, 
men inte så mycket förändring så personligen. 

  
Är (o)synlighet något du kan ta med dig framåt? 
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Jag kan inte säga att intervjun i sig gjort att jag tänker annorlunda, 
men jag känner redan nu att sedan du var här, så på den korta tid, så 
har jag börjat jobba mer och ehh, alltså man, ju äldre man blir desto 
mer ansvar börjar man att känna tror jag. Man brinner lite extra för 
det, men inte mycket mer än så. Under tiden vi pratade tänkte man 
oj, saker och ting har ju ändrats liksom. Intervjun i sig har inte 
påverkat över tid, det är ju fortfarande så att det jag var i då, är jag 
ju i nu också. Man vill ju att allt ska rulla på som det ska, inte som 
det gjorde för några år sen. Det går framåt hela tiden, lite mer 
medveten helt enkelt. 

 
Har ni pratat om era berättelser i familjen? 
 

Nej, samma dag så frågade morsan mig i alla fall, att få be att få läsa 
varandras stories, jag tror att hon vart intresserad av det, men sen 
blev det inte så mycket av det, [skratt] alla har sitt lilla liv alltså. Det 
skulle vara kul att läsa vad mina föräldrar har sagt. 

 

Mikaels roller 
Den synliga roll som Mikael har i familjeföretaget präglas i stor utsträckning 
av att han är son till familjeföretagets ägare (Tagiuri & Davis, 1996). Han 
anammar rollen på ett vuxet sätt och eftersom det är familjebanden som ger 
dess synlighet är den också beroende. Mikael lär sig mycket på universitetet 
och kunskapen vill han överföra till familjeföretaget. I relation till sin pappa 
försöker Mikael att vända på rollerna: lärare-student (Torres & Morrow, 
2010). Det blir dock aningen komplicerat och lyckas inte riktigt. I början av 
familjeföretagets livscykel kunde Mikael undvika att äta med de andra i 
personalen, men i samband med företagets framgångar kan det sägas att hans 
rolls synlighet förändras och det blir vanligare att han tar lunch med de andra. 
Med möjligheten att påverka synligheten i familjeföretagsrollen kan den ses 
som oberoende.  
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Mattias (o)synlighet 
Mattias intresse för familjeföretaget började när han insåg att det skulle bli 
någonting, med det kan sägas att han ville göra sig synlig som en del i 
företaget och hjälpa till (Tagiuri & Davis, 1996). Tiden som tillbringas på 
företaget är viktig, osynligheten av föräldrarna har ökat från starten av bolaget 
i jämförelse med hur det var när de var anställda. De arbetar 24/7 och även det 
fysiska avståndet ger en osynlighet, Mattias måste åka till företaget för att få 
träffa dem istället för i hemmet. Han ser sitt bidrag i företaget som ett sätt att 
skapa synlighet för föräldrarna genom att hjälpa till att förkorta deras 
arbetsdag.  
 Synligheten i företaget är viktig då det gäller att sätta sitt namn på bolaget 
och bli förknippad med en insats som föräldrarna gjort som han känner stor 
stolthet över. Mattias betonar att det är tufft att vara yngst och med det följer 
en kamp för att få en synlighet i familjens företag. Till detta är kunskap starkt 
kopplat och utan den är han som son osynlig och inte den självklara del i 
familjeföretaget som han önskar.  
 Mattias berättelse präglas av familjens tidsbrist för umgänge. Detta skapar 
en osynlighet mellan föräldrar och barn. Hans sätt blir att försöka jobba och 
kompensera för att skapa utrymme för mer tid tillsammans. Kunskap i 
familjeföretaget ger en synlighet som Mattias idag saknar. För att kunna 
'stånga' sig in i familjeföretaget behöver han jämställa sin kunskapsnivå med 
sin äldre bror Mikaels (Hall & Melin, 2012). Tid och kunskap blir de medel 
som i Mattias berättelse lyfts fram och som genererar (o)synlighet.   
 

Dialog (1) Mattias möte med (o)synlighet 
Det var tydligt i din berättelse att du har en viss stolthet i att få ha ditt namn på 
bolaget synligt på ett visst sätt? 
 

Alltså då, sist var det ju inte så. Då var jag väldigt avlägsen från 
företaget, det var ju för att jag pluggade också, men det har ju alltid 
vart en grej för det här företaget, att jag ska få vara med och finnas 
där för att underlätta för mina föräldrar och brorsan och jag vill ju 
att företaget ska växa med mig, inte utan mig liksom. Och det har 
faktiskt hänt, på sistone. Jag har ju gått från att ha börjat städa på 
företaget, till att bli administrationsansvarig i företaget. 

 
Hur känns det att bli så synlig, alltså det var ju en kamp för dig? 
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Exakt och att få ett namn i det här företaget. [...] nu känns det helt 
perfekt för jag har ju både fått mitt namn där och jag är även en 
faktor i det här företaget. Det är inte mina egna ord utan alla i 
organisationen som liksom, om vi bortser från mina föräldrar, så är 
det såklart att dom säger: att jag är stolt över dig och bla, bla och de, 
och det uppskattar jag dom väldigt mycket för, men även att andra 
medarbetare ser upp till mig och ser mig som en förebild och en 
ledare, det känns ju också speciellt och det har jag ju strävat mot. 

  
Den synligheten är väldigt positiv för dig? 
 

Exakt, för jag har alltid velat vara i vårt företag, det står vårat namn 
liksom och jag har samma efternamn. Jag vill också kunna vara en 
del av det ledarskapet. Från början var jag ju inte det, pappa var ju 
inte den som särbehandlade mig utan tvärtom han behandlade mig 
sämst i företaget, för att vi skulle kunna växa så mycket och vara en 
kollega till alla andra i organisationen och visa att jag kan det här 
och att jag inte är så bortskämd. 

  
Kan du känna att den osynligheten du blev utsatt för har gynnat dig? 
 

Ja på ett sätt. Det är ju den här motivationen man får då ju, du har 
något att sträva för och att bli synlig. Ja, så på det sättet så har det 
verkligen hjälpt mig. 

 
Det var ju rätt tufft för dig sist vi pratades vid. Du tog upp kunskapen som en 
väldigt viktig faktor, du relaterade det till din bror och hur ska du kunna få en 
plats, hur ska du kunna bli synlig i detta företag om du inte har den 
kunskapen? 
 

Precis, ja det var ju lite såhär då: jamen brorsan, universitet, aaa, 5 
års plugg, ekonomi, perfekt betyg. Jag är ju inte den exakta 
skolpersonen alltså, jag har verkligen svårt för att plugga, men jag 
får ju in det, det fastnar i huvet det är bara att jag inte har lust att 
plugga å sånt. Nu hade jag tur för att kunna visa upp mig för ett 
jobb, vilket annat jobb som helst, jag hade krigat lika mycket. Men 
nu fick jag chansen att kunna arbeta på vårt företag och kunna göra 
företaget även större, få ett gott rykte om mig själv, få lite på cv:t 
liksom. Om jag nu vill gå vidare så har jag lite bakom mig, det har 
ju blivit så att jag känner att jag inte behöver nån utbildning för jag 
är hemlärd och jag har fått all lära på kontoret i själva företaget. Jag 
får lära mig från dom som sköter lönerna och fakturorna och det har 
jag fått, så nu kan jag fakturera om jag vill, jag kan sköta 
löneadministrationen om jag vill, och om det behövs. Folk och 
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chefer kommer till mig och frågar om hjälp och så, och där har jag 
insett att skolan var faktiskt inte, att visst man ska alltid gå efter 
skolan, plugga och så, men eftersom jag inte ville det, trodde jag att 
det skulle bli svårt för mig att gå vidare, men tack vare den här 
chansen i företaget har det gett mig bättre självförtroende i mig 
själv, mina kunskaper och hur långt jag kan gå, för det verkar inte 
finnas nåt stopp i inlärningen. Jag lär mig varje dag nåt nytt, det har 
jag verkligen lärt mig att man lär nåt nytt varje dag. 

  
Vad har de andra lärt sig av dig? Dina medarbetare och dina föräldrar? 
 

Vi har en liten grupp som jobbar med system, det är ett system som 
krävs för alla företag inom vår bransch, och det är att våra 
medarbetare via mobilen stämplar in och ut och vilka insatser de 
gjort. Så har dom ett schema som vi sköter åt dom och den lilla 
gruppen är jag ansvarig för. Jag kan bestämma deras, ja, vill jag ha 
kvar dom, vill jag inte ha kvar dom? Jobbar dom bra eller inte, den 
lilla makt man har på ett sätt, det man lär sig där är att när man 
kommer dit har man ingen kunskap om var som händer där, utan då 
man kommer till företaget får man en hel utbildning av mig på typ 
en vecka, sen släpper jag den personen och låter den jobba själv, 
men jag kontrollerar den. Det spelar ingen roll om den gör fel för 
jag rättar till och säger till vad som är misstag, så de lär sig till nästa 
gång. I denna process lär de sig under tiden man jobbar med dom. 
Till slut är det bara att släppa, exempel om de ska ringa första 
gången till en kund så låter jag dom snacka, men jag låter dom ringa 
och testa, sen säger jag vilka fel dom gör och sen skriver jag ned de 
fel de gör och säger det till dom. Nästa gång kan de perfekt. Så alla 
är hemlärda och har lärt sig av mig och följer efter mina rutiner och 
upplägg på arbetet och sånt. Sen, det de lär sig är olika, från 
administrativt till hurdan man ska vara som person, hur du ska prata 
och ta hand om problem, få inte panik gör det istället osv, osv. 

  
De som har varit i branschen länge, som dina föräldrar, vad har dom lärt sig av 
dig? 
 

Det kan jag inte riktigt svara på, det vet jag inte [skratt]. Ähhh det är 
nog mest att jag lär mig från dom, för dom är ju sån stor förebild för 
alla i företaget, även dom som har slutat. Vi är hur många som helst, 
alla dom har ju så stor respekt för dom, för det är nånting med mina 
föräldrar, dom har den här karisman och den här känslan för jobbet, 
dom brinner verkligen för jobbet, sitt jobb. Pappa sköter ju 
ekonomin han brinner för ekonomi och mamma brinner för omsorg 
som socionom, det är därför det är bra att två olika personer har två 
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olika inriktningar. Man lär sig från båda deras sidor, det 
löneadministrativa och det humana. Sen har vi ju lagt upp kurser 
som jag har gått, förskollärarintroduktion och ledarskap, där får man 
en liten basic grej om lagar, det är jävligt viktigt. [...] det dom lärt 
sig från mig är att dom kan lita på andra också, de har inte gjort det, 
verkligen inte. Jag har även gett lite jobb till min kollega som är 
biträdande administrationsansvarig, så om jag inte är där, ger de 
ansvaret fullt ut till honom för hela administrationen. Så dom litar 
på honom likväl som dom litar på mig. 

  
Så det är deras lärdomar - att man kan lita på nån som kommer in? 
 

Exakt, och det var det som var meningen från början att jag skulle 
underlätta deras arbete så mycket som möjligt. 

  
Och det var en väldigt stor grej för dig? 
 

Ja, det var det, och det har jag gjort liksom. 
  
Du har verkligen nått ditt mål? 
 

 Mm. 
 
(O)synlighet som begrepp är det något du kommer att bära med dig eller ha 
nytta av? 
 

Ja, det här med synlighet, att man visar sig på ett sätt så att alla ska 
kunna se det som ett föredöme eller förebild. Ähhm, det är väldigt 
viktigt för mig att jag ska få synas. Jag ska va där, behöver nån 
hjälp, jag kommer och hjälper dig, det är inga problem vi löser det 
på nåt sätt. Jag har ju sett i våran organisation till exempel, alla 
behöver någon, alla positioner behöver någon de kan se upp till, som 
finns där för nån, om nån gör nåt misstag, så ska de inte behöva gå 
till mamma eller pappa, det är likadant med alla andra företag du ska 
inte behöva gå till toppchefen för ett litet misstag, du ska kunna 
vända dig till någon som kan. 

 
Skulle du kunna tänka dig att använda (o)synlighet på nåt annat sätt, du har ju 
mycket med folk att göra i ditt arbete? 
 

Ja, det är lite olika grejer där, det är hur man ska bemöta folket, även 
andra utifrån kommande, från kommunen, politiker det har jag 
verkligen fått lära mig i möten jag haft med dom själv, utan mamma 
och pappa för att representera företaget liksom. Det har jag lärt mig 
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väldigt mycket av att göra, jag har fått en väldigt bra erfarenhet utav 
det. När man har varit osynlig så pass länge så får man det dära att: 
nu är det dags, nu ska jag visa mig, nu är det min tur! [...] 
synligheten är ju att visa upp att jag finns här om det verkligen är 
nånting. Kanske en tryggare arbetsmiljö? Jag finns, vi kan lösa det 
på något sätt, vi kommer kunna lösa det på nåt sätt. Osäkerhet kring 
kraven vi sätter på dom, språk kanske, teknologi. 

 
Är det din synlighet gentemot deras behov? 
 

Exakt. det är mest det mitt arbete går ut på. Det är att jag ska finnas 
där för att folk ska få sin hjälp liksom, de har ringt mig på kvällen 
om saker och ting, många vill prata ut, hur dom känner sig i 
företaget, den gruppen jag ansvarar för är 8 personer. 

 
Du ger dom synlighet också, det handlar inte bara om din synlighet utan du 
ger dom synlighet genom att visa att du finns - att de inte bara gör ett jobb. 
 

Exakt, att alla ska vara enade och ingen sitter där i skuggan utan du 
ska visa dig själv. Jag vet att du kan för alla kan det, och jag har sett 
många exempel på där jag lärt en person och den personen blir lika 
bra som mig liksom, på det arbetet fast jag jobbat där ett år längre. 
Det försöker jag inte att sträva emot, alla ska kunna känna sig 
delaktiga i ett projekt. 

  

Dialog (2) Vad hände med Mattias? 
Jag frågar Mattias om vad våra diskussioner om (o)synlighet gjort med 
honom, om han burit dem med sig eller vad som har hänt? 
 

Inte särskilt mycket alltså, det är skönt att man får en sån självbild 
på vad man har sagt innan och vad man har sagt nu liksom. Vad jag 
sa då och var jag är idag. Det är en bra känsla att man kan lyckas 
med det man säger. 

  
Du har gått från klarhet till klarhet och jobbar verkligen med det du sa att du 
ville. Har (o)synlighet betytt något för dig? 
 

Ehhh, ja alltså, man tänker ju mer nu på vad man gör, med ledarskap 
och sånt, så tänker man mer på, det var det här Henrietta menade 
[skratt], så att annars har jag inte tänkt på det särskilt mycket. 

 
Så du tänker på det i ditt jobb? 
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  Absolut , absolut. 

 
Är det nånting du tror att du kan använda framåt i tiden? 

 
Ehhh, ja det är klart det är. Man lär sig ju mycket, man kan ta med 
sig det om det uppstår nån typ av situation med synligheten, som 
man har tänkt på innan. 

 
Har ni pratat om varandras berättelser i familjen? 
 

Nej, vi håller det separerat från varandra. Jag har inte det - sen vet 
jag inte om de andra har gjort det. Det ska bli kul att se vad de andra 
har sagt och vilka reaktioner de fått, man får se reaktioner som kan 
komma fram. 

 

Mattias roller 
I början av familjeföretagets levnad reagerade inte Mattias särskilt på 
verksamheten, men när det visar sig att det börjar bli något av det, så vill han 
ta en aktiv roll (Tagiuri & Davis, 1996). Rollen som son till ägarna ger en 
synlighet som ibland framkallar en något onaturlig reaktion från den 
omgivande personalen.  

Den tidsomfattning föräldrarna lägger ned på familjeföretaget ser Mattias 
som en utmaning. Han vill förändra sin företagsroll så att han kan avlasta 
föräldrarnas insats, vilket han också sett till att göra. Mattias nya roll i en 
ledande ställning är oberoende och synlig och han ser även till att synliggöra 
personalen i deras roller genom uppmuntran och visat intresse.   
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Familjen Kobolts metodprocess 
I följande stycke visas analysen av familjen Kobolts metodprocess. Stycket 
introduceras med pre-dialog, för att följas av dialog och post-dialog. Stycket 
avrundas med en sammanfattning.  

Pre-dialog 
Hantering av (o)synlighet i vardagen  
För Martas del hanteras (o)synlighet som ett sätt för överlevnad, det kommer 
naturligt och har inte med självförverkligande att göra, det är snarare ett sätt 
att orka med vardagen (Scotland-Stewart, 2007). Hon använder (o)synlighet 
som en process (Brighenti, 2007) för att styra och att ha kontroll över 
familjeföretaget och tillsammans med Martin synliggör makarna varandra och 
låter var och en bibehålla sina specifika kunskapsområden.  
 Martin menar också att kontrollbehovet är ett undvikande av ett 
misslyckande. Synligheten i familjeföretaget skapar osynlighet i hemmet med 
barnen, vilket blir en kostsam process för Martin, en kostnad bestående av tid, 
energi och mentalitet (Brighenti, 2007). Dessutom tvingar utomstående krafter 
familjen i familjeföretaget att förhålla sig till en slags osynlighetsstrategi 
(Brighenti, 2007), där företaget är länken till kunden, men där krafternas 
påverkan och effekt synliggör handlingar. Vem som styr handlingarna förblir 
osynligt (Canetti, 1973 i Brighenti, 2007). Martin upplever det svenska 
systemet som förvirrande vilket gjort honom besviken och påverkat hans hälsa 
negativt (Cole, 1997; Franklin, 1999).  

Mikael använder också (o)synlighet som en strategi, där hur, vad och när 
han agerar regleras beroende på om han blir betraktad av anställda i 
familjeföretaget eller ej (Brighenti, 2007; Amster, 2008).  

Den som kommunicerat tydligast om användningen av (o)synlighet är 
Mattias. För honom är (o)synlighet relationsbaserat och han framhåller det 
viktiga med att synas i familjeföretaget, att vara någon och att sammankopplas 
med familjens namn (Brighenti, 2007; McDonald et al. 2008). I konkurrens 
med sin bror tvingas han att kriga sig in för att göra sig mer synlig (Vera & 
Dean, 2005). Han använder sin egen insats i firman som ett sätt att skapa 
synlighet för föräldrarna, som ett medel för att underlätta för dem vilket har 
varit hans mål. Han stödjer och stöttar personalen genom att synliggöra deras 
kunskaper och med det lyfter han dem (Zubal-Ruggieri, 2007).  
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Dialog 
Hantering av (o)synlighet i kodningsprocessen  
Marta uttrycker i dialog (1) att hon inte vill få någon påverkan av processen 
utan ser det som något roligt, samtidigt som hon i postdialogen menar att hon 
har reflekterat och att den återkoppling hon fått följer henne. På samma sätt 
uttrycker Mattias att kodningsprocessen har bidragit till att han ser på 
(o)synlighet på ett nytt sätt, samtidigt som han säger att det inte påverkat 
honom. Mikael är den familjemedlem som tydligast kommunicerar att 
kodningsprocessen inte fått honom varken att tänka i nya tankebanor om 
familjeföretaget eller (o)synlighet. För Martin är den kodade situationen 
konkret och ogenomtränglig (Freire, 1974), men genom abstraktionen med 
(o)synlighet framkommer ett sätt att tala om, och sätta ord på, hur det svenska 
samhället med dess strukturer gör familjeföretaget mer och mer osynligt, och 
den som drabbas är tredje man.  

Vad betyder (o)synlighet för familjen 
För Marta är synlighet en del av hennes personlighet, osynlighet handlar om 
att människor är olika och att det gäller att lära sig att parera hinder som det 
orsakar. I Martins beskrivning framkommer att omgivande krafter osynliggör 
familjeföretaget och osynlighet får betydelsen av att de ska vara det tysta 
företaget. Mikael sammanbinder synlighet med ansvar, att visa sig mogen och 
göra ett fullgott arbete när han är på plats i familjeföretaget. Mattias 
förknippar osynlighet med den tid som läggs ned i familjeföretaget, tid som tas 
ifrån umgänget med familjen, emedan synlighet däremot kännetecknas av 
kunskap och att sammankopplas med den insats föräldrarna gjort. 

Begränsade situationer - oprövade möjligheter 
Den begränsade situation utbildningssystemet frammanar för Marta leder så 
småningom till att ett familjeföretag startas, där oprövade möjligheter kan få 
testas. Vad Marta och Martin har upptäckt på sin resa är att familjeföretaget är 
omgivet av en begränsad situation i vilken utifrån kommande krafter reglerar 
deras synlighet och gör dem osynliga (Freire, 1970;1974). Problematiken 
innefattar att familjeföretagets aktivitet och kundkontakt begränsas. Kunden 
kan i detta läge inte informeras, vilket innebär att familjeföretaget uppfattas 
som problemet i en kedja av händelser och såväl relationer som affärer blir 
lidande. Effekterna av makten blir på det sätt synlig, men dess ursprung är och 
förblir osynligt (Canetti, 1973 i Brighenti, 2007). 
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Post-dialog 
Uttryck av handling eller känslor 
Marta reflekterar i postdialogen över om hennes familjeföretagande lett till 
försummelse av barnen. Barnen har uttryckt att läget istället har blivit tryggat 
för dem, vilket de är nöjda med. Martin beskriver i postdialogen en förfäran 
över all den tid han lagt på familjeföretaget, för att upptäcka att den 
begränsade situationen gjort att allt hans jobb varit förgäves. Han uttrycker 
starka känslor av ledsamhet och hans kropp säger fysiskt ifrån - han har blivit 
tyst (Franklin, 1999). Förändringen av verklighetsstadierna (Freire, 1970) 
skapar motsättningar i honom och hans medvetenhet förskjuts mot det kritiska. 
Det sanna ordet (Freire, 1970; 1974) skapar här en vilja till ett omformande, 
det gör Martin genom att kontakter etableras med en arbetsgivarorganisation, 
det blir ett sätt att försöka hantera den begränsade situationen och gå mot en 
oprövad möjlighet.  

Även Mattias postdialog utmynnar i handling, han uttrycker att han varit 
osynlig så länge att det slutligen framkommer tankar om att "nu är det min 
tur" (Franklin, 1999). Han hjälper till i familjeföretaget och har också fått en 
position där hans insats blivit viktig. Han är synlig och synliggör också 
personalen han samarbetar med.  

Mikael däremot har inte påverkats alls av processen, han menar att varken 
sättet att tänka eller känna har på något sätt förändrats.  

Conscientização 
Martin och Mattias är de familjemedlemmar som kan uppfattas ha nått fram 
till en början till kritisk medvetenhet, där motsättningar i individerna följts av 
känslomässiga uttryck och handling. Mikael eller Martas process ser 
annorlunda ut där den för Marta stannar vid att dels vara inspiration för hur 
förändringar skett i familjeföretaget och att processens återkoppling följer 
henne. För Mikael däremot kommuniceras ingen reaktion. 

Familjen Kobolt en sammanfattning 
För Marta är synligheten hennes persona, men även en effekt av den roll hon 
innehar. Även om andra människor osynliggjort henne har hon hittat 
strategiska förhållningssätt för att inte låta sig slås ned. Den påverkan mötet 
med (o)synlighet ändå givit är en reflektion som Marta tar med sig och 
vidareutvecklar. I sin yrkesmässiga utveckling har Martas roller förändrats. 
Från att ha varit osynliga och beroende har familjeföretagandets roll istället 
inneburit hög synlighet och oberoende. 
 Martins familjeföretagsdrivande handlar väldigt mycket om att stångas mot 
krafter som försöker osynliggöra hans och familjens företag. Företagandet 



 229 

innebär ett försakande av tid med familjen, även hälsan har på ett tydligt sätt 
påverkats av de påfrestningar företagandet innebär för honom. En förändring 
har tagit sin början i ett samarbete med en arbetsgivarorganisation, där 
problem kan diskuteras med andra i liknande situation. Martins roll i 
familjeföretaget är både synlig och osynlig men oberoende, förutom vid de 
tillfällen då uppdragsgivarnas dolda agenda försätter honom i en situation han 
har svårt att hantera. Det påverkar hans roll och tvingar honom att upprätthålla 
en fasad som inte stämmer överens med de interna intentionerna i 
familjeföretaget. Rollen i familjen är beroende och osynlig vilket han tycker är 
olyckligt. Marta och Martin arbetar mot de sedan länge etablerade 
maktstrukturerna på kommunal-, regional- och riksnivå. Strukturerna är 
utvecklade för en annan typ av system och drift. Genom avregleringar har 
skiften skett, men strukturerna lever kvar genom individerna i 
organisationerna. 
 Mikaels (o)synlighet regleras av hur familjeföretaget går, men också om 
föräldrarna är på plats för att ta de beslut som behövs eller inte. Det nya 
boningshuset har blivit en punkt för synlighet för hela familjen. Berättelsen 
om (o)synlighet är inget som följt eller påverkat Mikael i hans utveckling. I 
familjeföretaget reglerar Mikael själv synligheten av sin roll. Medvetenheten 
om, och påverkan av rollen, gör hans agerande mer vuxet.  
 Synligheten i familjeföretaget är viktig för Mattias på flera nivåer. Dels är 
namnet ett erkännande om tillhörighet till organisationen och föräldrarnas 
arbete, men också i form av en tillgänglighet och synliggörande av personalen. 
Synlighet har även givit möjligheten att kunna underlätta föräldrarnas insats i 
familjeföretaget. Mattias osynlighet har pågått länge och han har kommit fram 
till en punkt där agerande sker. Osynlighet leder fram till handling och vidare 
synlighet. Även hans roll har förändrats mycket, den har gått från att vara 
beroende osynlig till en oberoende synlig, i vilken han också ser till att 
synliggöra sin personals roller. 
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KAPITEL 7. DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion om vad som framkommit i 
avhandlingen, följt av dess bidrag och framtida tankar om fortsatt forskning. I 
nedanstående figur visas avhandlingens frågeställning kopplat till de rubriker 
diskussionen utkristalliserats i.  

 
Figur 7.1 Frågeställning och diskussion 

Avhandlingens frågeställning Avhandlingens diskussion 

Hur görs (o)synlighet i familjeföretag? (O)synlighet i eller utanför företaget 
Medvetenhet om (o)synlighet - en 
ledarfråga 

Hur kan (o)synlighet förstås i familjens 
situation i familjeföretag? 

Familjens situation 
Tid - (o)synlighetens pris 
Valet att vara (o)synlig 

Hur påverkar medvetandeprocessen 
familjemedlemmar i familjeföretag? 

(O)synlighet - en katalysator för agerande 

Källa: egen. 

Görandet av (o)synlighet 
(O)synlighet i eller utanför familjeföretaget 
Ledaren i familjeföretag har genom sin roll på ett annat sätt än de andra 
familjemedlemmarna stor frihet att göra sig själv och andra (o)synliga. Det 
innebär också att strukturer kan ifrågasättas och nya sätt att genomföra affärer 
kan väljas. Övriga familjemedlemmar blir ibland såväl synliggjorda som 
osynliggjorda mot sin vilja och har svårt att förändra och hantera situationen. 
Pålagda roller, som exempelvis de stödfunktioner familjemedlemmar ofta har, 
visar ett större beroende i genomförandet. Det innebär även en styrning av 
individens osynlighet och synlighet. Vad som ser ut att vara det ultimata för 
individen i dessa sammanhang är att positionerna bemannas utefter intresse 
och läggning (Sundell, 2012). Inte helt ovanligt kan dessa positioner sökas 
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utanför familjeföretaget genom någon fritidssysselsättning, extrajobb, 
bildandet av dotterbolag eller samarbeten med andra organisationer (Gersick 
& Feliu, 2014).  
 Familjeföretagandet kan vara positivt på många sätt och tar fram en vilja 
till synlighet. Stoltheten över att tillhöra sin familjs företag representeras 
genom synligheten via namnet, men synlighet blir även en rivalitetsfråga 
syskon emellan, ett slags krigande om vem som innehar den kunskap som 
behövs i familjeföretaget. Familjemedlemmar utsätts också för fenomenen 
från omgivningen utanför familjeföretaget, exempelvis av samarbetspartners 
och kunder. Det innebär att vara tvungen att stå upp för andra val än 
familjeföretagande, täcka upp för familjemedlemmars tillkortakommanden 
och att argumentera för hela familjens engagemang i firman. Det kan även 
innefatta att stångas mot normer, värderingar och förhärskande strukturer.  

Medvetenhet om (o)synlighet - en ledarfråga 
Om Gustav, Tage och Marta ska ses som ledarna för respektive familjeföretag, 
så har de gemensamt att samtliga finner (o)synlighet som naturliga fenomen 
de redan jobbar med. Även om de tidigare inte tänkt på, eller använt just 
begreppen (o)synlighet blir mötet med fenomenen ingen överraskning, inte 
heller dess påverkan på dem själva eller andra medmänniskor utan snarare 
tvärtom. Här ska Mattias också tilläggas som kommit in i en ledarroll i 
familjeföretaget. Hans rollgestalt är ännu i sin linda men i berättelsen 
framkom tydligt hur han använde sig av ett synliggörande av personalen på ett 
för honom naturligt sätt. Gemensamt för ledarna är också att de är oberoende i 
sina roller, vilket innebär att de själva reglerar sin egen såväl som andras 
(o)synlighet. Med det kan sägas att medvetenheten om fenomenen möjliggör 
ett val av agerande, en slags makt i utövningen (Brighenti, 2007), där den 
medvetna är ett integrerat subjekt i motsats till att vara ett anpassat objekt som 
omedvetenheten kan innebära (Freire, 1970;1974). För att det förra ska kunna 
ske krävs att individen har en roll där ett reglerande av (o)synlighet kan ske, 
det vill säga att den är oberoende. 

Förståelse för (o)synlighet i familjeföretag 
Familjens situation 
Familjen Limes situation präglas av sociala och juridiska strukturers 
fortlevnad, vilket hela familjen omedvetet reproducerar (Hamilton, 2006). Den 
sociala konstruktionen kan ses i flera nivåer: dels på riksnivå där det svenska 
regelverket satt agendan för hur familjeföretagande ska göras, även om 
förändring skett ser jag det som att familjen fortfarande agerar efter den 
nedärvda institutionalisering (Berger & Luckman, 1991/1966) familjeföretaget 
representerar. I detta fall påverkas familjeföretagskontexten av vem som är 
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tänkt som efterträdare, men också att familjen lever efter gamla könsmönster 
vilket skapar osynlighet för kvinnorna (Pettersson, 2002). På lokal nivå lever 
också konstruktionen vidare, det vill säga kunder tolkar familjeföretaget 
utefter traditionella sociala normer och familjens fasad (Goffman, 2014/1959) 
motsvarar även dessa förväntningar. Med det sker en reproduktion av 
(o)synlighet.  

Familjen Orange bryter gränser på en mer aggregerad nivå. Genom 
kulturkrockar stör de gamla etablerade strukturer, såsom veterinärens sociala 
framtoning, image och maktfullkomlighet, men även via sättet att bedriva 
familjeföretag där nya modeller som går stick i stäv med arbetsmässiga 
traditioner får bana väg för nyskapande. I denna process sker ett synliggörande 
som blir motsägelsefullt för omgivningen (Goffman, 2014/1959). I sina 
ansträngningar söker omgivningen bevara och reproducera en osynlighet för 
vissa professioner i syfte att lyfta fram andra (Alvesson & Kärreman, 2012).  

Familjen Kobolt söker också bryta igenom den svenska kulturen. De 
etablerade fackliga och kommunala strukturerna är fastnaglade i en gammal 
tid, ej anpassade för den förändring som skett genom politiska beslut om 
avregleringar av barnomsorgssektorn. Strukturerna reproduceras genom den 
personal som fortfarande lever i en slags dåtid. I deras försök att styra Kobolts 
familjeföretag frammanas en osynlighet för företaget som aktör (Alvesson & 
Kärreman, 2012). 

Tid - (o)synlighetens pris 
Tiden som läggs på ett familjeföretag orsakar osynlighet och kommer aldrig 
tillbaka - osynlighet har ett högt pris. För familjen i familjeföretaget innebär 
det inte enbart tid som läggs ned på företagandet som sådant, utan framförallt 
tid som försvinner från samvaron med familjen. Det blir ett problem som hela 
familjen behöver hantera och i vissa fall går barnen i familjen in och försöker 
underlätta föräldrars arbete för att få tid för samvaro (Habbershon & Williams, 
1999). Engagemang och synlighet i familjeföretaget är ibland en förutsättning 
för att överhuvudtaget kunna umgås med hela familjen. Tidsåtgången ett 
familjeföretag kräver är inte lockande för alla familjemedlemmar, men de som 
inte diskuterar tidsaspekten är de som startat, leder och driver sina 
familjeföretag.  
 Att socialiseras in i och förstå sitt familjeföretag, handlar också i mångt 
och mycket om tid. Tid att kunna få lära sig yrket, skaffa nödvändig kunskap 
för att våga bli synlig (Kram & McCollom-Hampton, 2003), för att sedan i 
lugn och ro få bestämma om familjeföretagande är den tänkta framtiden 
(Gersick & Feliu, 2014). Tid krävs också för den företagsgrundande 
generationen att utvärdera vem som bäst passar för olika positioner. För den 
sent blommande nya generationens familjeföretagare, har medvetenheten om 
(o)synlighet varit en hjälp i processen.  
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Valet att vara (o)synlig 
Betraktar vi de individer i avhandlingen som varit osynliggjorda (mot sin 
vilja) och beroende: Lena, Tyra och Martin, så framkommer att osynligheten 
kulminerar i någon slags fysisk åkomma. Lena säger upp sig och mår inte bra, 
hon vill inte träffa folk. Tyra säger upp sig och ligger i sin säng och tittar i 
taket, allt är svart, och Martin beskriver att han har hjärtklappning, det roliga 
med jobbet är slut och han orkar inte med situationen mycket längre. Jag ser 
det som att den beroende osynlighetens påverkan begränsar och bryter ned 
familjemedlemmen tills de balanserar på gränsen till utbrändhet eller asocial 
responsivitet (Asplund, 1987a;b). De berörda innehar dessutom roller vars 
(o)synlighet också är beroende - de begränsas av andra människors reglering, 
vilket i stort sett innebär att de inte kan välja sin (o)synlighet, ha kontroll eller 
påverka sin situation (Goffman, 2014/1959). Objektifieringen av dessa 
individer befinner sig på olika nivåer. För Lenas del sker det av pappa, bror 
men också samarbetspartners i form av kunder. Tyra objektifieras av 
delägarna av familjeföretaget, kollegor på universitetet, men inte av varken sin 
familj eller kunder. Martin däremot blir en bricka i ett spel på en mer 
aggregerad nivå, där kommun och fackföreningar reglerar familjeföretagets 
osynlighet och därmed påverkar Martins familjeföretagande (Freire, 
1970;1974). 

Metodprocessens påverkan 
(O)synlighet - en katalysator för agerande 
Familjemedlemmar uttrycker en stark längtan bort från osynlighet och istället 
en längtan efter synlighet. De säger tydligt att de varit osynliga så länge att nu 
får det vara nog. Längtan efter synlighet blir också en drivkraft att ta sig vidare 
där medvetandeprocessen, för vissa i avhandlingen, kan ses som en slags 
drivande faktor (Freire, 1970). Vad drivkraften syftar till kan vara mångfaldig: 
bekräftelse, uppmärksamhet, vara en del av firmans namn, visa sin kunskap, ta 
ansvar, avlasta någon, ett sökande efter kontroll, men framförallt att vara 
någon eller att bli någon som ingen sett förut. Synlighet är på det sättet 
komplicerat eftersom synlighet inte får förväxlas med att framhäva sig själv 
eller att det för den delen skulle vara en drivkraft i sig i familjeföretagandet. 
Vad som däremot kan accepteras är att synlighet blir ett resultat av en roll eller 
helt enkelt är en del av individens persona.  

Det finns också en längtan bort från synlighet i familjeföretaget, speciellt i 
de fall synlighet förknippas med brist på kunskap. Synligheten blir till en fälla 
då individen inte uppfattar sig själv som tillräckligt kunnig, även 
omgivningens krav omvandlar synlighet till något hotande för individen. Att 
då undvika synlighet frammanar ett agerande.  
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Avhandlingens bidrag 
Avhandlingens bidrag till forskningen 
Med avhandlingen vänder jag mig till ett antal aktörer, varav familjeföretags-
forskningen är en. Avhandlingens största bidrag anser jag vara 
metodutvecklingen. Genom den öppnas möjligheter för interaktiva studier av 
känsliga fenomen likt (o)synlighet, som tidigare varit svåra att fånga i 
familjeföretagskontexten (Nordqvist et al. 2014). Metoden lyfts också fram 
som en viktig del i avhandlingens tolkningsprocess, vilket den kritiska 
traditionen kritiserats för att inte göra (Alvesson & Sköldberg, 2009).  
 Det interaktiva kritiska förhållningssättet ger dels ett sällsynt bidrag till 
familjeföretagsforskningen som helhet (Chrisman et al., 2010), men också till 
att samtliga familjemedlemmars röster få bli hörda vilket traditionen har en 
avsaknad av (Fletcher, 2014).   
 Studien visar hur barnen i familjeföretag uppfattar (o)synlighet och hur 
familjeföretagande i viss mån reproducerar (o)synlighet. Med det kan sägas att 
studien skapar synlighet för subjektiviteter (Ward & Winstanley, 2005) som i 
familjeföretagandets praktik tidigare varit dolda. Subjektiviteter vars 
begåvning kan ha kommit på undantag och dolt det unika med 
familjeföretagandet, det vill säga familjen som enhet. 

Med hela familjen som analysunderlag bidrar även avhandlingen till 
diskussionen om familjens relationskonflikter (McKee, 2014), hur känslor 
påverkar familjeföretagandet (Janjuha-Jivraj & Martin, 2007) men även hur 
förståelse för familjedynamiken påverkar känslor och agerande (Bee & 
Neubaum, 2014). 

Studiens bidrag från familjeföretagsforskningen till andra discipliner 
(Dawson, 2014) är bland annat (o)synlighet som en strategi att orka med 
förväntningar i yrkeslivet. Detta kan ses i ljuset av Kanters (1993/1977) teori 
om män och kvinnor i organisationer och kan även kopplas till senare tids 
organisationsforskning om (o)synlighet (Lewis & Simpson, 2010).  

Ett andra, empiriskt bidrag till sociologin om (o)synlighet (Brighenti, 
2010), är utvecklingen av Asplunds teori som möjliggör identifierandet av 
fenomenen (Asplund 1970; 1983a; 1983b), något som tidigare varit svårt att få 
ett helhetsgrepp om. Med det sker en språkutveckling som fyller begreppen 
med innebörd vilket frammanar möjligheter att kunna uttrycka vad 
(o)synlighet står för och dess konsekvenser i form av handlingars påverkan på 
omgivningens känslor (Freire 1970;1974; Hall & Melin, 2012). 

 
Det är inte spridningen från en miljö till en annan som är det 
generella forskningsbidraget - utan utvecklingen av begrepp och 
metoder som kan användas för att förstå och analysera andra förlopp 
(Docherty et al. 2008, s. 146). 
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Avhandlingens användning i praktiken 
Den andra delen av aktörer jag vänder mig till är familjeföretagare. 
Avhandlingen är skriven på ett akademiskt språk vilket kan göra 
tillgängligheten aningen svår, detta har jag sökt kompencera genom att låta 
familjemedlemmarnas berättelser flöda generöst genom stora delar av texten. 
För praktikern ser jag medvetenheten om (o)synlighet som viktig, den ger 
möjlighet att förstå vilken inverkan (o)synlighet har på individen, men också 
att urskilja dess omgivande strukturer som hindrar driften av företagandet. Det 
mest intressanta blir då att läsa familjemedlemmarnas livsberättelser (se 
kapitel 5), men också tolkningen av (o)synlighet och familjemedlemmarnas 
reaktion på det (se kapitel 6). Det visar fenomenens påverkan men ger också 
begreppen innebörd för läsaren, vilket sedan kan användas som verbala 
uttryck i den egna verksamheten.  

Reflektion om avhandlingen 
Reflexiviteten som cirkulär tolkningsprocess (Ashmore, 1989) har givit ett 
flertal tillfällen till reflektion. För det första att initiera förändring i 
forskningsprocessen medför förutom de tidigare nämnda etiska 
konsekvenserna även politiska påföljder (Dey & Steyaert, 2010). Den 
dominerande berättelsen inom familjeföretagsforskningen i relation till 
(o)synlighet antar ett genusperspektiv och handlar om kvinnor. Med det kan 
sägas att det finns två spår; (a) det är synd om kvinnorna - det vill säga de 
framställs som offer vilket är omgivningens ansvar att rätta till, och (b) 
kvinnor har makt - men den beskrivs inte. Jag har i avhandlingen skrivit fram 
det Dey och Steyaert (2010) kallar en 'liten berättelse', vilken syftar till att 
undersöka områden utanför den dominerande berättelsens gräns, och med det 
låta nya subjektiviteter ta form. Mitt arbete genom varje individs livsberättelse 
(May, 2001) blir på det viset ett sätt att omstrukturera varandet som (o)synlig, 
vilket snarare innebär ett komplement till, än ett förnekande av, tidigare 
subjektiviteter.  
 För det andra, mina tankar som handlar om monetära värden, där jag, 
uppvuxen med och näst intill inlindad i, diskursen om kvinnans frigörelse med 
antagandet att lön är ett viktigt värdemått (Alvesson & Sköldberg, 2009). Med 
det som utgångspunkt tolkade jag Signes berättelse och fick revidera den 
ordentligt i dialog (1). Vad som stod klart vid en närmare, kritisk tolkning, är 
att Signes värderingar ligger på ett annat plan: hon tillhör en annan generation, 
hon är djupt religiös och hennes liv och leverne har i stort gått ut på att hitta 
det som är roligt.  

Ett tredje exempel handlar om min yrkeserfarenhet. Då jag under längre 
perioder haft eget företag och arbetat som säljare, är det också något som 
påverkar mitt arbetssätt som forskare. Dessa punkter ser jag som springande 
då det gäller min förförståelse för företagandet som sådant, dess problem och 
möjligheter. Mitt egna företagande har gjort mig hårdhudad i synen på vad 
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företagande innebär. Exempelvis, i tolkningen av Martins dilemma kunde först 
tankar om att, så är det för alla företagare, dyka upp, tills jag vände och vred 
på sättet att försöka se hans specifika situation och svårigheter. Det vill säga, 
det som representeras men också den underliggande verkligheten (Woolgar, 
1988). Med den bakgrunden finns även en risk att det för mig uppenbara 
tenderar att försvinna i tolkningsprocessen, vilket en mer oerfaren forskare 
kanske noterat (Berlin, 2004). Säljerfarenheten har givit mig en intuition om 
hur jag dels kan skapa intresse runt min forskningsidé, men också att vara 
lyhörd för vad människor önskar. Med det kan sägas att jag lyckas skapa 
relationer som blir unika för forskningen (Johansson, A, W, 2005).  

Vad jag i efterhand skulle kunna tänkt mig göra annorlunda, vore att 
ombesörja kontakt med en familjeterapeut i de fall någon familj eller 
familjemedlem känt behov av stöd (Johansson, 2005). 
 Tidsaspekten behöver också tas i beaktan, där avhandlingen återspeglar en 
kort sekvens i familjernas liv, ca fyra år. Jag tycker att det begränsar 
förståelsen för familjeföretagande över tid, det blir som att plocka ut en tårtbit 
ur historien. De livscykler individer såväl som familjeföretag genomgår 
(Gersick, et a.l, 1997) återspeglas inte i avhandlingen vilket i mitt tycke 
begränsar avhandlingens kunskapsproduktion. 
 

Framtida forskning 
(O)synlighet är fenomen som påverkar samtliga familjemedlemmar på något 
sätt. Jag ser avhandlingen som en möjlighet till hypotesgenerering för att i 
vidare perspektiv utveckla teorier. En utveckling vidare av förståelsen för 
fenomenen och familjeföretagandet, vore att belysa hur fenomenen påverkar 
över generationsgränserna. Då fenomenen i mångt och mycket följer individen 
från barndom in i familjeföretagandet, påverkas säkerligen individens vilja att 
fortsätta företagandet i någon mån (Sundell, 2012). Vidare är (o)synlighet som 
katalysator för handling en spännande tanke att spinna vidare på. 
 Osynliggörande i familjeföretaget öppnar också upp för att förstå hur 
kunskap sprids i företaget (Märk, 2012; Giovannoni et al., 2011). Speciellt 
spännande vore att ta reda på hur den inkommande generationens kunskap tas 
tillvara, vilket kan ses som ett tillfälle för synliggörande och gemensam 
kunskapsutveckling familjemedlemmar emellan.  
 Anställda i familjeföretag har en prekär situation, det vore väldigt 
intressant att se studier om anställdas upplevelser av (o)synlighet och vilka 
effekter de har för verksamheten som sådan.  
 Avhandlingen förändrar vårt synsätt på familjeföretagande, de etiska och 
politiska konsekvenser detta medför kan ligga till grund för framtida forskning 
(Dey & Steyaert, 2010). 
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APPENDIX 

Appendix 1  
Analysram för identifikation av (o)synlighet familjen Lime 
 
Signes (o)synlighet 
Signe växte upp på en gård där alla 5 syskonen fick hjälpa till med det dagliga 
arbetet. Signe tillsammans med sin tvillingbror var yngst i syskonskaran och 
när de andra flugit ut från boet var hon ensam kvar. 
 Att jobba ihop med pappan kunde Signe många gånger uppskatta och tycka 
vara roligt. I detta sammanhang finns också ett synliggörande av en flicka 
(X5), att pappan visar att dottern duger till att även göra de tyngre jobben. 
Signe tycker mycket om de gamla och hon spenderar tid med att baka och 
besöka dem. Ett synliggörande av sig själv (X1) och de gamla (X3) som 
betyder mycket för båda parter. Hennes tillfredsställelse i detta är att hon 
tycker det är roligt. 
  Redan som barn tas Signes arbetsinsats för given utan lön eller titlar, 
och Signes böner om en anställning hjälper inte, även om hon beskriver för 
föräldrarna att hon kan och vill hjälpa till, istället osynliggör de henne (X6) 
och hennes önskningar. Genom sin maktutövning fortsätter föräldrarna att 
utnyttja Signes osynliga arbete de inte behöver betala för. Inte heller lyssnar 
de till vad Signes lärare har att rekommendera, det är i detta fall enbart vad 
föräldrarna vill och vad som är bäst för gården och dess överlevnad som 
räknas. 
 Signe synliggör sig själv (X1) som musiker, det låter om henne och hon 
jobbar inte. Glad i hågen låter hon musiken få bli medlet för sitt synliggörande 
– styrkan i den musikaliska glädjen gör att hon finns, hörs, tar plats och hon 
tycker det är roligt. Detta utökas till en hög synlighet (X1) då hon också blir 
körledare, vilket innebär att finnas längst fram på estraden och att bli sedd. 
 För Signe har religionen betytt mycket genom livet och hennes 
engagemang inom Filadelfiakyrkan har fortsatt. Nu gör sig Signe synlig (X1)  
och spelar dragspel och sjunger, hon är dessutom engagerad i att baka och 
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koka kaffe och servera till hundratals personer. Signe alternerar mellan olika 
jobb: mor till 4 barn, ett hem att sköta, sitt eget arbete som kokerska, makens 
familjeföretag och makens ordinarie tjänst som anställd. För alla de individer 
som Signe hjälper genom åren är hon en väl synlig resurs. Det viktiga för 
Signe är det som är roligt. 
 
Gustavs (o)synlighet 
Gustav är den ansvarstagande familjeförsörjaren som i hela sitt liv varit en 
resurs både i sin barndoms familjeföretag på gården, i sitt eget familjeföretag, 
men likväl för barnens familjeföretag och inte minst till familjen bestående av 
fru och fyra barn. Utåt sett har han även varit den som synliggjort sig själv 
(x1) som företagsledaren med många nöjda kunder, väl ansedd och även 
igenkänd från sitt arbete på SJ. Som resurs för sina barn har han synliggjort 
dem (X4) och lämnat över kunder och jobb till dem. Det har också i detta 
sammanhang bestått i att utbilda inom ett hantverk, visa hur ett företag drivs, 
men också att se till att skapa en ekonomisk grundplattform för barnen med 
möjligheten att kunna hyra lokaler gratis och att ha materialresurserna 
tillgängliga, på rätt tid och rätt plats.  
 
Lenas (o)synlighet 
Osynliggörandet av Lena börjar tidigt vilket skapar funderingar om pappans 
agerande genom den särbehandling Lena får. Redan i uppstartsskedet 
identifierar Lena syskonens roller som osynliga av kunderna (x6), vilka ser 
dem som anställda av Gustav och som hans undersåtar. Ingen av 
familjemedlemmarna diskuterade detta sätt att osynliggöra syskonens 
professionella kapacitet eller deras företag, men det skapade en massa ilska 
hos dem båda.  
 Istället för att möta kunden när det var dags för leverans, kunde Tommie 
förhålla sig strategiskt osynlig vilket innebar att han fysiskt försvann från 
företaget och någon annan, i detta fall Lena, fick ta hand om utleveransen. På 
detta sätt tvingas Lena ut i en synlighet (x5) och en mer framträdande roll, 
vilket innefattar att hon ställs inför kunden, ska motivera och argumentera för 
tidsåtgång och timpris, men även stå upp för det färdiga resultatet. Agerandet 
blev ett sätt att täcka upp för brodern.  
 Den massmediala osynlighet (x6) Lena upplever när varken hennes eller 
syskonens gemensamma företagsnamn nämns i den stora utställningens 
deltagarbilaga upprör, men hon väljer ändå att inte diskutera ämnet, det 
underbyggs även av Gustavs passivitet där agerandet inte ifrågasätts eller tas 
upp till diskussion. När detta scenario tog plats reagerade inte Lena speciellt 
mycket, men över tid lagrades ilskan och irritationen över att hennes jobb inte 
diskuterades av varken Tommie eller Gustav.  
 När Lena bestämmer sig för att bryta sitt arbetsmönster och göra sig 
mindre disponibel, det vill säga osynlig (x2), möts hon av aggressivitet och 
surhet. De fastställda rollerna i familjen var att Tommie var tänkt som 
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övertagare av Gustavs verksamhet, vilket också underbygger dotterns 
osynlighet. Lena har blivit osynliggjord så många gånger och kämpat så hårt 
för att få igenom sina idéer, hon förstår inte vad som gjort att allt blivit på 
detta sätt, situationen är stressande för henne.  
 Lena jobbar numera med Gustav, hon börjar synliggöras (x6) och han 
tenderar att se hennes insatser. För Lena betyder det stor tillfredsställelse, men 
att Gustav tidigare sett utan att se förbryllar henne mycket.  
 
Tommies (o)synlighet 
Tommie blir synliggjord av Gustav (x5) med en förväntan om att han ska lära 
sig yrket och så småningom ta över hans verksamhet. Relationen till Gustavs 
företag är en balansgång för Tommie som å ena sidan inte vill göra illa sin 
förälder, men samtidigt vill han driva företag. Gustavs vägran att släppa 
kontroll och beslutsrätt i den tänkta successionen blir ett osynliggörande av 
Tommie. (x6) 
 Tommie drivs av en längtan att få göra nya saker och att starta igång nya 
projekt. I de gamla projekten förhåller sig Tommie osynlig (x2), för att istället 
förhålla sig väl synlig (x1) i de nya projekt som dyker upp. Tommie går ut och 
in i (o)synlighet och i sin konkurs kan hans situation ses som en påtvingad 
osynlighet (x6) som beror på omständigheter utanför hans egen kontroll. I 
familjehemmet har Tommie varit synlig (x1) genom att finnas till för andra 
och samtidigt vara en driven entreprenör. Denna synlighet får ett abrupt slut 
och återigen beroende på omständigheter som Tommie inte kan påverka, så 
tvingas han in i en osynlighet. (x6) 
 På Tommies gård upprepar historien sig på det sätt att ett synliggörande 
sker av dottern (x3), men ett osynliggörande sker av sonen (x4), som dels inte 
anses ha den rätta viljan och inte heller får samma förutsättningar, det vill 
säga, samma frihet i att utöva sina sysslor. En förväntan om att dottern ska ta 
över familjeföretaget skapar en synlighet för henne men också ett 
underbyggande av sonens osynlighet. 
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Appendix 2  
Analysram för identifikation av (o)synlighet familjen Orange 
 
Tyras (o)synlighet 
I beskrivningen av sin anställning som universitetslärare framkommer att Tyra 
under flertalet år varit ansatt av chefer och anställda. Tyra blir synliggjord 
vilket leder till en supersynlighet (x5) då hon får kritik för sin klädsel vilket 
resulterar i att hon själv osynliggör sig och helt enkelt inte går till fikarummet 
mer (x2). Kritiken har fortsatt och i ett fall hotar Tyra med att gå till 
jämställdhetsombudsmannen för att ha varit utsatt för mobbing av sin chef. 
Efter att ha lovat att inte genomföra processen och ändå bli baktalad, så säger 
Tyra upp sig. (x2) Trots detta scenario, blir hon ombedd att komma tillbaka till 
skolan och jobba, hon gör det på konsultbasis och även här blir det 
diskussioner om hennes arvode och ett osynliggörande sker återigen (x6). 
Denna svåra period i Tyras yrkesliv av ständigt (o)synliggörande slutade med 
en sjukskrivning, i två månader låg hon och tittade i taket och allt såg svart ut.  
 När det gäller familjeföretaget har ett antal liknande händelser uppstått 
även där. Osynliggörandet har bestått i att bli betraktad som sin mans fru men 
också i hög grad att inte få vara synlig alls (x6). I sitt arbete med 
pälsbehandlingar runtom i Sverige, framstod hon med sina kunskaper som 
veterinär inför kunden, trots att hon aldrig påstått sig vara det. Personalen i 
familjeföretaget blev upprörd och poängterade hennes position väldigt noga, 
det skapar ett motstånd mot att hon ska bli synlig med en högre titel än den 
som är hennes formella (x6). 
 Föreståndarinnan på familjeföretaget var en av de personer som var mest 
aggressiv mot Tyra, något som Tage tog personligt. Detta osynliggörande 
skapar också ledsna känslor för paret, vilket Tages högra hand Eva, 
uppmärksammar. Den ståndpunkt Eva tar, gör att hon hamnar i en synlig 
position mellan makarna och personalen, denna synlighet genererar i sin tur en 
utsatt ställning (x1).  
 När det gäller Tyras synlighet är hennes medvetenhet hög framförallt i 
relationen till kunden. Hennes vackra yttre och hennes klädsel har väckt 
uppmärksamhet vilket har fått henne att agera. För att hantera situationen har 
hon valt att avstå privat klädsel i sitt jobb, detsamma gäller med makeup som 
hon har tonat ned. Hon beskriver hur hon blir ett med sin yrkesroll och hur den 
förändrar betraktelsesättet från kunden (x2). 
 
Tages (o)synlighet 
I sitt jobbsökande uppfattas Tage av arbetsförmedlingen som en person som är 
lite för synlig,  (x1) det vill säga han är både hurtig, stökig och krävande. 
Myndigheten tycker att han gott stillatigande och lite osynlig kan luta sig 
tillbaka och vänta på att ett jobb ska dyka upp. (x6) 
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 Efter några år och samägande av firman med en kollega, bestämmer Tage 
sig för att köpa upp bolaget. Han tar fram en arbetsmodell som synliggör 
personalen och deras kompetens. (x3)  De får arbeta med det som de i första 
hand har läggning för, men också det som de tycker är roligt. Det som händer 
är att individen i gruppen blir synlig, på så sätt att de får arbeta på en nivå som 
överstiger deras formella kompetens vilket skapar företagsfördelar genom att 
individerna blir flexibla (de kan hoppa in när behov uppstår), de får träffa 
kunden (vilket ger dem en möjlighet att synas i sin tjänsteutövning) och de får 
med detta arbetssätt också möjlighet att lära sig mer.  
 Den plats för synlighet som Tage har skapat för sin personal sker inte 
ostraffat. Här försöker kollegorna i branschen att förhindra denna synlighet 
som enligt dem, endast borde tillhöra de högst utbildade. Här talar de om den 
gröna rockens heder (x6) för att själva behålla all kunskap och för att också 
bibehålla en ställning i samhället och i sin profession. Ett arbetssätt som går 
stick i stäv med Tages filosofi om att dela med sig av sina kunskaper och att 
på det sättet tillåta personalen att växa och bli synliga.  
 Kollegiet försöker hota personalen genom telefonsamtal och mail (x6), 
men förhåller sig själva osynliga på det sätt att de inte konfronterar Tage 
direkt. Han kommenterar också detta genom att tillägga att "de har pissat in 
sitt revir och vill behålla det till varje pris", men genom hans synliggörande 
av personalen tillsammans med den egen skapade företagsmodellen så "vågar 
han lyckas" med sitt företagande.  
 Det finns också tillfällen i hans företagande där relationer blivit avbrutna 
och han själv blivit osynliggjord, (x6) som då hans kollega blev ställd inför ett 
ultimatum att sluta på familjens klinik för att istället arbeta på den klinik som 
dennes professor var aktiv på. Resultatet av detta blev en avbruten 
jobbrelation, med ömsesidiga känslor av att det var synd att det blev på det 
sättet.  
 Han tycker ibland att han är den alfahanne som alla vänder sig till för att få 
problem lösta. Även i dessa scenarier där konflikter uppstår kommer 
synligheten fram. Här låter han varje individ få tala tills den talat färdigt, på 
detta sätt blir den och dess problem synliggjorda (x3), med resultatet att 
problemen kommer att framstå i den storlek som de är, vanligtvis ganska små.  
 En annan situation där Tage också använder sig av synlighet är gentemot 
sina kunder. I de fall någon kund inte är nöjd med djurens behandling, så tar 
han tag i situationen och lyssnar till kunden och ställer till rätta, korrigerar och 
kommunicerar. Ett synliggörande (x3) som genererar nöjda kunder som 
rekommenderar andra och själva återkommer.  
 
Tildas (o)synlighet 
Som liten mindes Tilda de tillfällen då hon blev osynliggjord (x6) gentemot de 
kunder som besökte föräldrarna. Då hon lekte med sina kompisar, fick de lov 
att vara tysta och inte störa och på så vis ta hänsyn till den familjeföretagande 
miljön som var hennes hem. 
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 Tilda har valt en annan bana och utbildning än föräldrarna, men hon har 
under årens lopp varit med på mässor och aktivt jobbat med försäljning och 
representation av företagets produkter och tjänster. Det uppstår ibland en 
problematisk situation för henne då kunderna frågar vilken utbildning hon har. 
I den situationen framkommer ett osynliggörande av henne och hennes 
kapacitet (x6), som är kopplat till en frånvaro av utbildning inom det område 
hon representerar. Hennes svårighet ligger i att motivera sitt jobb inför 
kunderna, när hon utbildar sig inom ett annat område. Den motivering som för 
henne ligger närmast är att hon är dottern i familjeföretaget. För att kringgå 
denna problematik utelämnar hon ibland sitt efternamn, och på så vis gör hon 
sig osynlig (x2), genom att utesluta att bli sammankopplad med företaget som 
en familjemedlem. Dock menar hon att det bästa för att få legitimitet och 
trovärdighet i relationen till kunden, vore att kombinera bakgrund, utbildning 
och intresse.  
 Succession har diskuterats frekvent i familjen och Tildas tankar kretsar 
runt det eventuella mottagande personalen ska ge henne den dagen det är dags 
att ta över. Om det räcker att vara pappas dotter, när hon i övrigt har varit 
osynlig (x2) för de anställda i den dagliga driften? 
 Den synlighet familjeföretagandet har givit Tilda (x5) har visat sig genom 
kompisarnas kommentarer om att det är coolt att föräldrarna har ett 
familjeföretag. Dottern beskriver en viss frustration över vilken skillnad i 
synlighet de olika familjemedlemmarna får i företaget. Detta har visat sig i 
form av att omgivningen talar om företaget som pappans, Tilda blir irriterad 
över att mamman inte nämns, och menar att det är hennes företag lika mycket. 
Hon själv har inte heller varit synlig i dessa sammanhang. Hon har då valt att 
försöka synliggöra hela familjen (x1) (x3) genom att betona att det är hela 
familjens företag. Hon menar att synligheten kan vara olika, beroende på 
vilken det är som är ansvarig för olika delar i bolaget. 
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Appendix 3  
Analysram för identifikation av (o)synlighet familjen Kobolt 
 
Martas (o)synlighet 
Bland det första Marta gjorde när hon kom till Sverige var att hjälpa en 
dagbarnvårdare med en vagn upp för en hög trottoarkant. Hon synliggjorde sig 
själv (x1) genom att visa sig för andra människor i det nya landet, att gå 
utanför sitt hems dörrar, att våga ta kontakt och söka jobb trots att hon inte 
kunde språket.  
 När Marta var klar med sina universitetsstudier uppstod reformer som 
resulterade i ändrade titlar för den yrkeskår hon utbildat sig till. Hon blev 
erbjuden en tjänst i köket på ett dagis med motiveringen att hennes utbildning 
inte var något att skryta med och att det inte finns något jobb. Ett 
osynliggörande (x6) sker och hon får inte en högre position trots den gedigna 
utbildningen.  
 Marta blev rekommenderad att söka sig till en lite större stad och efter att 
ha lämnat sina papper, fick hon dagen därpå ett telefonsamtal om intervju. 
Hon fick jobb direkt trots anställningsstopp. Hennes arbetskamrater jobbar för 
henne, hon var så duktig i sin yrkesutövning att det resulterade i att kollegor 
synliggör henne (x5) genom att gå till deras chef och argumentera för att hon 
ska få utökad tjänstgöring.  
 När hon ska byta arbetsplats får hon kritik från sin chef där han menar att 
hon har skapat vänskapsband med personalen istället för att styra dem. Ett 
dubbelt osynliggörande (x6) sker på avslutningsdagen då chefen ser att Marta 
blir väldigt uppmärksammad och får presenter. Han ställer till med en scen 
och hotar personalen med att om de inte försvinner så har de inga jobb kvar.  
Denna chef fortsätter med sitt osynliggörande (x6) av Marta genom att skapa 
en bild som inte överensstämmer med verkligheten till hennes nya blivande 
chef. Det resulterade i att de beslutade att avstå från att anställa henne. Marta 
kände att hon inte hade något skydd trots att hon hade åstadkommit så mycket 
resultat. Arbetsförmedlingen kunde inte hjälpa henne och nu stod hon där 
känslomässigt nere, utan bidrag och en avsaknad av lön, utan att veta vad hon 
skulle göra.  
 Marta hittade en ny arbetsgivare och fick honom att starta upp en rörelse 
inom hennes område. Hon gjorde sig synlig (x1) i denna tjänst genom att ha 
hand om all kontakt med samtliga kunder och avtal. Hon blev uppfattad som 
chef och hade drygt 200 personer runt omkring sig som hon jobbade med. 
 När så Marta träffat sin forna och blivande nya kollega, gör sig hennes man 
synlig (x1) genom att säga att han kommer att vara med i deras nya firma. När 
de 3 planerade var Marta dock synlig (x1) på det sätt att det var hon som var 
nyckelpersonen, hon hade jobbat i många år och det hände inte mycket när 
hon inte var närvarande. Makarna synliggör varandra (x3 x5), Marta och 
kollegan synliggör varandra (x3 x5), men kollegan och Martin däremot, gör 
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det inte. Marta försöker ge stöd åt bägge, för att organisationen ska fungera 
utåt till kunden. För makarna är kontrollen av företaget viktig. Marta beskriver 
att fel och situationer uppstår på golvet och att de kan accepteras. Kollegans 
misstag kunde hon också acceptera med inställningen att hon är en 
medhjälpare med begränsad kapacitet. Marta släpper dock inte på sin synlighet 
(x1), det vill säga hon överlåter den inte till kollegan utan stannar istället kvar 
i firman även under semestertider. Genom att behålla sin synlighet kan hon 
hantera situationen känslomässigt och låta kollegans kunskapsbrister vara 
dolda i dennes osynlighet.  
 Företaget övergår så småningom till att bli ett familjeföretag och kollegan 
slutar. Martas synlighet utåt mot kunden är stor (x1). En välkomstpärm delas 
till alla nya kunder och härmed skapas en synlighetsarena för henne där hon 
har ett revir. Det är henne de får information om, kan kontakta och blir 
bekanta med. Makarna arbetar sida vid sida där de ger varandra synlighet (x3 
x5) inom sina respektive kunskapsområden. De visar en enad front även mot 
personalen och undviker att diskutera den andres område, istället lämnar de 
över och hänvisar till varandra. Kunskap om, och färdigheter i, arbetet krävs 
för att kunna förstå det kvinnligt hysteriska i denna bransch. Synliggörandet 
av personalen (x3) sker genom det öppna klimat som tillåter ett uttryckande av 
fel och brister i utförandet av tjänsterna.   
 
Martins (o)synlighet 
Den tid och energi det tar för Martin och Marta att driva ett företag skapar en 
hög synlighet i företaget (x1) men en osynlighet (x2) i det privata. Martin 
menar att det kontrollbehov makarna har är ett sätt att undvika ett 
misslyckande. Den tidigare, tredje delägaren delar inte makarnas vision och 
den synlighet makarna (x1) har i företaget ställer sig kollegan utanför, genom 
hennes vilja till större ledighet.  
 Efter bildandet av det nya familjeföretaget där kollegan inte längre är en 
del, har båda makarna en hög synlighet (x1) inom sina respektive 
kompetensområden. Marta är synlig (x1) genom att hon är ansiktet utåt och 
innehar den utbildning som krävs för att legitimera verksamheten. Martin är 
arg då han i efterhand reflekterar över att han fått förhålla sig osynlig (x2) 
gentemot sina barn. Den tid som bolaget krävt av honom ville han tillbringat 
tillsammans med sin familj.  
 Martin kallar bolaget för ett besvärligt företag, med det menar han att de 
enligt lagen ska uppmärksamma kommunen på när barn är i behov av insatser. 
Dock lyssnar inte kommunen utan istället ger de signaler att budgeten är 
överskriden och liknande. Med det hamnar företaget i ett dilemma där makten 
är osynlig för kunden och där företaget är den synliga (x5) som i en del fall får 
skulden för ett uteblivet genomförande. Martin menar att istället för att vara 
det synliga, besvärliga företaget (x1) behöver de ibland bli det tysta, osynliga 
företaget (x6) som försöker reparera relationen till kommunerna.  
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Mikaels (o)synlighet 
Mikael betonar vikten av tid, tid att få vara tillsammans med familjen och hur 
familjeföretagandet har skapat en osynlighet av mamman där hon väldigt 
sällan eller aldrig tar ut semester. Som son till den ägande familjen av 
familjeföretaget, anammar Mikael den synlighet denna roll ger (x5). Hans 
medvetenhet frammanar ett vuxet och moget agerande gentemot den övriga 
omgivningen.  
 Mikael försökte ta med sig de kunskaper han lärt på universitetet in i 
familjeföretaget, det blev inte alltid mottaget på ett förväntat sätt. I avsaknaden 
av ett dialogiskt lärande sker här ett osynliggörande av Mikael, (x6) men 
också av hans nyvunna kunskaper som han önskade att implementera i den 
familjeföretagande praktiken.  
 Tidsaspekten tas upp även i diskussionen om barndomen där han behövde 
hjälp med matten. När pappan hade tid att förklara ville han inte lyssna, och 
när han själv ville bli hjälpt, hade föräldrarna inte tid. Familjeföretagandet 
skapar en osynlighet av föräldrarna som i sitt yrkesutövande håller sig för sig 
själva.  
 Synligheten varierar för Mikael beroende på hur det går för företaget. En 
osynlighet (x2) i form av ett undandragande och distansering har bytts ut mot 
en synlighet (x1) i takt med att företagets affärer ökar, han äter nu oftare lunch 
tillsammans med den övriga personalen. 
 Ansvar, (o)synlighet och tid är aspekter som är viktiga för Mikael. 
Osynligheten av föräldrarna har inte alltid varit positiv vilket givit honom en 
erfarenhet som han tänker använda och göra något annat utav. Dygnets alla 
timmar får enligt honom inte läggas på ett arbete utan istället är fritid och att 
kunna välja fritt något som värderas högt.  
 
Mattias (o)synlighet 
Mattias intresse för familjeföretaget började när han insåg att det skulle bli 
någonting, med det kan sägas att han ville göra sig synlig (x1) som en del i 
företaget och hjälpa till. Tiden som tillbringas på företaget är viktig, 
osynligheten av föräldrarna har ökat från starten av bolaget i jämförelse med 
hur det var när de var anställda. De arbetar 24/7 och även det fysiska avståndet 
ger en osynlighet, Mattias måste åka till företaget för att få träffa dem istället 
för i hemmet. Han ser sitt bidrag i företaget som ett sätt att skapa synlighet 
(x3) för föräldrarna genom att hjälpa till att förkorta deras arbetsdag.  
 Synligheten i företaget är viktig då det gäller att sätta sitt namn på bolaget 
(x1) och bli förknippad med en insats som föräldrarna gjort som han känner 
stor stolthet över. Mattias betonar att det är tufft att vara yngst och med det 
följer en kamp för att få en synlighet (x5) i familjens företag. Till detta är 
kunskap starkt kopplat och utan den är han som son osynlig (x6) och inte den  
självklara del i familjeföretaget som han önskar.  
 Mattias berättelse präglas av familjens tidsbrist för umgänge. Detta skapar 
en osynlighet mellan föräldrar och barn. Hans sätt blir att försöka jobba och 
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kompensera för att skapa utrymme för mer tid tillsammans. Kunskap i 
familjeföretaget ger en synlighet (x5) som Mattias idag saknar. För att kunna 
'stånga' sig in i familjeföretaget behöver han jämställa sin kunskapsnivå med 
sin äldre bror Mikaels. Tid och kunskap blir de medel som i Mattias berättelse 
lyfts fram och som genererar (o)synlighet. 
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Appendix 4  
Analysram för metodprocessen familjen Lime 
Källa: egen 
 

  

	  

Familjen	  L ime	   Pre-‐dialog	   D ialog	   Post-‐dialog	  
Signe	   Är	  både	  synlig	  och	  

osynlig,	  väljer	  att	  
inte	  framhäva	  sig	  
själv.	  

Komplicerat	  
förhållande	  mellan	  
synlighet	  och	  att	  
framhäva	  sig	  själv.	  
Social	  och	  blyg.	  
O bjektifierad.	  

H istorisk	  
tydlighet	  genom	  
processen.	  

Gustav	  	   O synlig	  resurs.	   (O )synlighet	  är	  
något	  naturligt.	  	  

Inspirationskälla	  
av	  processen.	  

Lena	   O synliggjord,	  
utestängande	  av	  
världen.	  

En	  start	  på	  något	  
nytt.	  Synlighet	  
innebär	  ansvar,	  
osynlighet	  ger	  ilska.	  
O bjektifierad.	  

Insikt	  om	  sin	  egen	  
kunskap	  genom	  
processen.	  
Kommit	  fram	  till	  
en	  kritisk	  
medvetenhet.	  

Tommie	   Synliggjord	  mot	  sin	  
vilja,	  osynliggör	  sig	  
själv.	  

Komplicerat	  
förhållande	  mellan	  
synlighet	  och	  att	  
framhäva	  sig	  själv.	  
Skapar	  
motsättning-‐ar	  i	  
honom.	  Synlighet	  
innebär	  ansvar	  och	  
sårbarhet	  inför	  
kritik.	  
O bjektifierad.	  

Ingen	  påverkan	  av	  
processen.	  
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Appendix 5 
Analysram för metodprocessen familjen Orange 
Källa: egen 
 

  

	  

Familjen	  
O range	  

Pre-‐dialog	   D ialog	   Post-‐dialog	  

Tyra	   Blir	  osynliggjord	  
och	  osynliggör	  sig	  
själv.	  Kunskap	  ger	  
synlighet	  i	  hennes	  
företagande.	  

Ifrågasätter	  tidigare	  
agerande.	  
O synlighet	  är	  den	  
som	  backar	  upp.	  
Utmanar	  genus-‐	  
och	  sociala	  
strukturer.	  

Begär	  
löneförhöjning	  
och	  ilska.	  
O synliggörandet	  
leder	  till	  samman-‐
brott.	  

Tage	   Använder	  
synliggörande	  i	  
relationen	  till	  sin	  
personal.	  Försök	  till	  
osynliggörande	  av	  
honom	  sker.	  

Ö verraskande	  
emotionell.	  
(O )synlighet	  är	  
naturligt.	  Utmanar	  
yrkes-‐	  och	  sociala	  
strukturer.	  

Känslomässigt	  att	  
läsa	  texten.	  

Tilda	   O synliggör	  sig	  själv	  
som	  familjemedlem,	  
betonar	  hela	  
familjens	  ägande.	  

Sorterar	  känslor.	  
Synlighet	  betyder	  
befogenhet	  och	  
ansvar,	  dess	  
avsaknad	  för	  
osynlighet.	  Utmanar	  
förväntade	  yrkesval.	  

Intressant,	  i	  övrigt	  
ingen	  påverkan.	  
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Appendix 6 
Analysram för metodprocessen familjen Kobolt  
Källa: egen 
 

 
 
  

	  
Familjen	  Kobolt	  	   Pre-‐dialog	   D ialog	   Post-‐dialog	  
Marta	   (O )synlighet,	  ett	  sätt	  

att	  kontrollera	  och	  
orka	  med	  vardagen.	  

Vill	  inte	  bli	  
påverkad	  av	  
processen.	  Synlighet	  
är	  en	  del	  av	  
personligheten.	  
Påverkas	  av	  osynliga	  
maktstrukturer.	  

Familjeföretagande	  
leder	  till	  frågan	  om	  
försummelse.	  

Martin	   Synlighet	  är	  ett	  sätt	  
att	  undvika	  
misslyckande.	  
O synlighetsstrategier	  
påverkar	  hälsan.	  

Nytt	  sätt	  att	  prata	  
om	  (o)synlighet.	  
O synlighet	  ger	  det	  
tysta	  företaget.	  
Påverkas	  av	  osynliga	  
maktstrukturer.	  

Begränsad	  
situation,	  nedlagd	  
tid	  och	  försämrad	  
hälsa.	  Vilja	  till	  
omformation.	  	  
E tablerar	  nya	  
kontakter.	  En	  
början	  till	  kritisk	  
medvetenhet.	  

Mikael	   Betraktande	  reglerar	  
(o)synlighet.	  

Inga	  nya	  
tankebanor.	  
Synlighet	  kräver	  
ansvar,	  mogenhet.	  

Processen	  påverkar	  
honom	  inte	  alls.	  

Mattias	   Hans	  synlighet	  
underlättar	  för	  för-‐
äldrarna.	  Synliggör	  
personalen.	  

Ser	  (o)synlighet	  på	  
nytt	  sätt.	  
O synlighet	  	  
är	  nedlagd	  tid,	  
synlighet	  är	  
kunskap	  och	  
föräldrarnas	  insats.	  

O synlighet	  leder	  
fram	  till	  vilja	  till	  
synlighet.	  	  Blir	  
synlig	  och	  
synliggör	  även	  sin	  
personal.	  En	  
början	  till	  kritisk	  
medvetenhet.	  
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Appendix 7 
Analysram för roller och strukturer familjen Lime 
Källa: egen 

  

	  

Familjen	  L ime	  
roller	  & 	  struktur	  

Roll	  i	  
familjeföretag	  

Rollfasad	  i	  
familjeföretag	  

Roll	  utanför	  
familjeföretag	  

Signe	   Stöttande	  roll,	  i	  
familjeföretaget	  
men	  även	  i	  G ustavs	  
anställning.	  

Träffar	  kunder.	   I	  barndomen,	  stött-‐
ande	  på	  gården.	  
Kokerska,	  
kyrklig,	  kokar	  kaffe,	  
musicerar	  

Gustav	   Utbildar	  barnen,	  
har	  lager	  och	  lokaler	  
som	  barnen	  får	  hyra	  
gratis.	  

Företagsledare,	  den	  
som	  bestämmer.	  
	  

I	  barndomen,	  hjälpa	  
till	  på	  gården.	  Känd	  
som	  SJ-‐anställd.	  	  

Lena	   Introduceras	  tidigt	  
till	  traditionellt	  
sekreterarjobb,	  
ingen	  uppmärk-‐
samhet.	  O synlig-‐
gjord	  i	  syskonens	  
företag.	  

Anses	  i	  kunders	  
ögon	  som	  anställd	  
av	  G ustav.	  D en	  som	  
sitter	  längst	  in	  i	  
fabriken,	  får	  träda	  
fram	  när	  Tommie	  
försvinner.	  

Anställd	  på	  Pallen.	  	  

Tommie	   L ika	  viljestark	  som	  
G ustav,	  startar	  egna	  
företag.	  

Framställs	  av	  
G ustav	  som	  den	  
duktiga.	  	  

Anställd	  på	  P&B,	  
driver	  egna	  
verksamheter	  av	  
olika	  slag.	  

Strukturer	   I	  denna	  familj	  visas	  traditionella	  strukturer	  som	  en	  kvarleva	  från	  
gamla	  tiders	  tänk.	  Sonen	  är	  tänkt	  som	  efterträdare,	  mamman	  och	  
dotter	  backar	  upp	  verksamheten	  utan	  lön	  eller	  titlar.	  G ustav,	  Lena	  
och	  Tommie	  är	  lika	  viljestarka	  vilket	  frammanar	  en	  maktkamp,	  
resultatet	  blir	  att	  Tommie	  startar	  egna	  företag.	  Fasaden	  utåt	  visar	  
en	  bestämd	  företagsledare	  med	  en	  tänkt	  efterträdare	  i	  sonen	  och	  en	  
hustru	  och	  dotter	  som	  är	  osynliga.	  
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Appendix 8 
Analysram för roller och strukturer familjen Orange 
Källa: egen 
 

  

Familjen	  
O range	  roller	  & 	  
struktur	  

Roll	  i	  
familjeföretag	  

Rollfasad	  i	  
familjeföretag	  

Roll	  utanför	  
familjeföretag	  

Tyra	   M ajoritetsägare	  
med	  Tage.	  
Specialiserat	  sig	  
inom	  pälsvård	  och	  
driver	  egen	  filial.	  
Av	  personalen	  be-‐
traktad	  som	  sin	  
mans	  fru.	  	  

Kunder	  uppfattar	  Tyra	  
som	  veterinär.	  Justerar	  
sin	  professionella	  fasad	  
med	  hjälp	  av	  den	  
gröna	  rocken.	  

Universitetsadjunkt,	  
forskare.	  

Tage	   M ajortietsägare,	  
ledaren	  och	  alfa-‐
hanen	  alla	  vänder	  
sig	  till.	  Förändrar	  
personalens	  roller	  
till	  en	  högre	  nivå.	  

D en	  som	  införde	  en	  ny	  
skrämmande	  affärs-‐
modell	  som	  blivit	  
allmänt	  accepterad	  i	  
branschen.	  Ses	  som	  
ägaren	  till	  företaget.	  

M edborgaren	  som	  
gärna	  pratar	  med	  dem	  
han	  möter.	  

Tilda	   Feriejobbat,	  hjälpt	  
till	  med	  mässor.	  
Ö nskan	  om	  att	  
avlasta	  föräldrarna,	  
vill	  ta	  över	  före-‐
taget.	  Synliggör	  
hela	  familjens	  roller	  
i	  familje-‐företaget.	  

Förväntningar	  om	  att	  
T ilda	  ska	  ta	  över	  och	  
utbilda	  sig	  inom	  
området.	  Utan	  utbild-‐
ning	  'bara'	  en	  familje-‐
medlem.	  	  

Utbildar	  sig	  inom	  
personal:	  bakgrund,	  
utbildning,	  intresse	  ger	  
legitimitet	  och	  tro-‐
värdighet.	  

Strukturer	   Familjen	  jobbar	  mot	  flera	  strukturer	  i	  det	  svenska	  samhället,	  dels	  genom	  
hurtigheten	  och	  den	  starka	  drivkraften	  som	  inte	  stämmer	  in	  med	  
myndigheters	  förväntningar,	  men	  även	  sättet	  att	  driva	  en	  veterinärs-‐
praktik	  där	  nytänk	  blir	  ett	  hot	  mot	  en	  rådande	  maktstruktur	  i	  pro-‐
fessionen.	  Tyra	  blir	  fångad	  i	  en	  klassisk	  könsstruktur,	  hon	  blir	  ansedd	  av	  
personalen	  som	  'sin	  mans	  fru'	  och	  att	  hon	  gör	  rollöverträdelser,	  vilket	  
upplevs	  som	  hotande.	  T ilda	  kämpar	  också	  mot	  klassiska	  strukturer:	  
förväntningar	  om	  övertagande	  av	  familje-‐företaget,	  men	  avsaknad	  av	  
utbildning	  ger	  reaktioner,	  hon	  blir	  betraktad	  som	  'dottern	  i	  
familjeföretaget'.	  Vidare	  poängterar	  hon	  hela	  familjens	  ägarskap	  i	  
familjeföretaget,	  som	  ett	  sätt	  att	  motverka	  motsägelsefulla	  strukturer.	  	  
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Appendix 9 
Analysram för roller och strukturer familjen Kobolt 
Källa: egen 
 

 
 

Familjen	  Kobolt	  
roller	  & 	  struktur	  

Roll	  i	  
familjeföretag	  

Rollfasad	  i	  
familjeföretag	  

Roll	  utanför	  
familjeföretag	  

Marta	   Ansiktet	  utåt,	  leder	  
företaget	  tillsam-‐
mans	  med	  M artin.	  
Klart	  uppdelade	  
roller,	  ansvar	  för	  
den	  operativa	  verk-‐
samheten.	  

D elat	  ansvar	  utåt.	  
Legitimerar	  den	  
operativa	  verksam-‐
heten	  genom	  sin	  
utbildning.	  

T idigare	  varit	  
anställd	  och	  drivit	  
andras	  företag	  som	  
sitt	  eget.	  

Martin	   Ansvarar	  för	  eko-‐
nomi	  och	  kvalitet.	  

D elat	  ansvar	  utåt	  
makarna	  emellan.	  
Fasaden	  kompli-‐
ceras	  av	  gamla	  
strukturer	  som	  på-‐
verkar	  kundrela-‐
tionen	  negativt.	  

T idigare	  jobbat	  med	  
teknik	  och	  trivts	  
bra.	  Nu	  går	  all	  tid	  åt	  
till	  drivandet	  av	  
familjeföretaget.	  

Mikael	   Feriejobbat	  i	  kom-‐
bination	  med	  
studier.	  

Visar	  att	  han	  är	  en	  
del	  av	  företaget	  och	  
sliter	  lika	  hårt	  som	  
föräldrarna.	  

Student	  med	  
ambitioner	  att	  jobba	  
hårt	  men	  inte	  med	  
tider	  som	  i	  familje-‐
företaget.	  

Mattias	   H jälper	  till	  en	  bör-‐
jan	  till	  vid	  skollov.	  
Jobbar	  sedan	  full	  tid	  
på	  familjeföretaget	  
med	  eget	  ansvar,	  
med	  tanken	  att	  av-‐
lasta	  föräldrarnas	  
tidsinsats.	  

Visar	  att	  han	  finns	  
tillgänglig	  för	  per-‐
sonalen	  och	  upp-‐
muntrar	  dem.	  	  

Stolt	  representat	  av	  
familjens	  namn	  som	  
en	  del	  av	  familje-‐
företaget.	  

Strukturer	   M arta	  och	  M artin	  arbetar	  mot	  de	  sedan	  länge	  etablerade	  makt-‐
strukturerna	  på	  kommunal-‐,	  regional-‐	  och	  riksnivå.	  Strukturerna	  är	  
utvecklade	  för	  en	  annan	  typ	  av	  system	  och	  drift.	  G enom	  avregler-‐
ingar	  har	  skiften	  skett,	  men	  strukturerna	  lever	  kvar	  genom	  indivi-‐
derna	  i	  organisationerna.	  	  
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1 Hädanefter använder jag orden osynlighet och synlighet som enskilda 
begrepp för fenomenen, vid syftning på båda fenomenen används begreppet 
(o)synlighet. 
 
 
2 Berger & Luckman (1991/1966) förklarar institutionalisering som en process 
som egentligen börjar med att individen skapar vanor och rutiner för att 
genomföra sysslor som i vardagen annars skulle medföra alltför stora 
valmöjligheter, det skapar genvägar för beteenden. Dessa genvägar gör också 
att valen blir begränsande vilket innebär att när dessa rutiner delas med andra 
människor (som antar samma ståndpunkt när det gäller vanor), uppstår 
institutionalisering som ett gemensamt vanebildande av aktörerna. 
Institutioner är en produkt av sin egen historia lika mycket som en mekanism 
för styrning, vilket innefattar att de omfattas av social kontroll. 
3 Egen översättning. 
4 Egen översättning. 
5 Som exempel på att se något som någonting, tar Asplund fram de 
östbottniska byslagsmålen från 1800-talet, där han poängterar att dessa 
slagsmål varken befrämjade eller ökade den sammanhållning som då fanns, 
utan snarare var de en aspekt av denna sammanhållning. Ett annat exempel 
som tydligt beskriver aspekter är det om feber, att febern varken befrämjar 
eller ökar infektionen, utan snarare är en aspekt av infektionen. Med detta kan 
sägas att visandet av en aspekt inte bevisar någonting, utan istället presenterar 
den något för oss som vi tidigare inte sett. Asplund liknar aspektseendet vid att 
lösa en gåta, betydelsen kan inte bara finnas där någonstans, utan istället måste 
den skapas. Han ger ett exempel från Durkheims (Asplund, 1970, s.58) 
framställning och fråga kring: vad betyder ett självmord?  I detta menar han att 
betydelsen skapas och uppfinns av forskaren, och att förstå någonting är att 
kunna se någonting som någonting, och detta begripliggörande har ett värde i 
sig. Det poängterar Alvesson & Kärreman (2012) också och menar att när 
fenomen som uppfattas som självklara studeras, behöver inte bara ett problem 
lösas utan även kreeras. Detta kreerande ser författarna som ett kreativt inslag 
som alltid finns med i den socialt konstruerade sociala verkligheten. 
Betydelsen av aspekten eller problemet framkommer först när vi börjar ha en 
föreställning om dem (Barlebo-Wenneberg, 2000).  
6 Ursprunget till AF kommer ur den amerikanska traditionen där Kurt Lewin 
under 1940-talet, inspirerad av pragmatiker som Dewey, var en av 
frontfigurerna för denna era. Lewin blev känd bland annat för hur sociala 
processer kan förändras i en trestegsmodell, bestående av (1) nedmontering av 
fasta strukturer (unfreezing),  (2) förändra dem (changing) och (3) befästa en 
ny permanent struktur (freezing). Ett annat koncept som förknippas med 
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Lewin är T-grupper. Syftet med dessa är att utveckla gruppdynamiken genom 
identifiering av grupperingars drivande faktorer och makt. Lewin var också 
den som kom att mynta uttrycket aktionsforskning (Greenwod & Levin, 
2007).  
7 Enligt Freire (1974) står conscientização för den process som föregår 
uppvaknandet av en kritisk medvetenhet. 
8 Om Freires dialog ska betraktas ur ett pedagogiskt perspektiv, är det en 
gemensam process båda parter är ansvariga för. Den är i avsaknad av en 
passiv, mottagande lyssnare och ersätts istället av två kritiska, samlärande 
parter, där just det kritiska tänkandet genererar ett nytt kritiskt tänkande. 
Dialogen kan bara ske mellan dem som tillsammans vill namnge världen 
(Freire, 1970). Den kritiska dialogen tar sitt avstamp i individens eget liv, i 
dess vardagliga levnadsförhållande där den normalt befinner sig. Den ser till 
att problematisera människans ibland både begränsade och tvetydiga tillvaro 
och skapar ett betraktande av verkligheten ur en kritisk synvinkel. Den 
ömsesidighet dialogen genererar, tar bort all grogrund för objektivering av 
individen, vilket istället innebär att två subjekt skapas som gemensamt 
frambringar en djupare medvetenhet om den upplevda situationen och ur detta 
framkommer båda parters vy av världsbilden. Sett ur ett historiskt perspektiv 
genereras då också möjligheten att kunna förändra en tidigare uppfattning om 
verkligheten och därmed öppna upp för en omformation (Freire, 1970). Freire 
menar att en handling alltid uppstår som ett svar på en individs uppnådda 
förståelse av verkligheten. Hans utmaning med den dialogiska pedagogiken 
har varit förutom att lotsa det Brasilianska folket ur analfabetism in i kunskap, 
att de ska verka för sin egen historiska påverkan genom att förflyttas från den 
verkliga och potentiella medvetenheten till den kritiska. Det menar han skulle 
bidra till individens emancipation vilken skulle föra folket ur den fastlåsta 
situation de hamnat i (Kirkendall, 2004).  
9 Läs mer i mitt kapitel 'A critical pedagogy theory perspective on family 
business' (2015), Edward Elgar. Stort tack till redaktörerna Leif Melin, Mattias 
Nordqvist, Mattias Waldkirch och Gershon Kumeto för tillåtelse att få 
använda materialet i denna avhandling. Ca 22% av kapitlet är här återgivet. 
10Även om Freire blivit välkänd genom sin teori och metod har hans 
tillvägagångssätt blivit både kritiserat och ifrågasatt (Schugurensky, 1998). 
Roberts (1994) har samlat delar av den kritik som riktats mot Freires teori. En 
av författarna är Gee som uttrycker att det finns inneboende motsättningar i 
konceptet och betonar det problematiska i att å ena sidan tala om för 
människor hur ett tänkande bör ta sig ut, och å andra sidan uttrycka en vilja till 
självständigt tänkande. Denna kritik kan vara relevant. Dock är det så i min 
studie att respondenterna inte blir tillsagda vad de ska tycka och tänka, utan 
snarare ges de stora möjligheter till fria uttryck. I Freires metodik utgår 
lärandet från analfabeternas vardag och i min tolkning av Freire sker tänkandet 
på individernas egna villkor. Andemeningen med lärandet var ur Freires 
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horisont, att på ett demokratiskt sätt ge folket en möjlighet att rösta - det var 
under den aktuella tiden enbart de läs- och skrivkunniga som hade rösträtt 
(Torres & Morrow, 2010). En annan grund för kritik ligger i själva idén att 
försöka rädda en grupp genom att påtvinga dem en annan grupps sanning 
(Roberts, 1994). Till denna kritik skulle jag vilja tillägga att i min tolkning av 
Freire ser jag inte att han utgår ifrån att undsätta någon, snarare att ge dem 
verktyg att kunna påverka en situation som känns låst. Detsamma gäller för 
min forskning, i vilken jag inte alls tänker mig själv som en slags befriare utan 
snarare en forskare med en synvinkel som skulle kunna öppna för ett nytt 
seende av gamla mönster och skeenden. Jag kan också tänka mig att för vissa 
individer kan detta kännas som en befrielse, emedan det för andra kan få den 
totalt motsatta effekten. Det skulle kunna bero på vilken medvetenhet om, och 
hur (o)synlighet används. Tanken om över- och underordning ställer sig 
Berger (Roberts, 1994) kritisk till, där han menar att det är empiriskt omöjligt 
att höja någons medvetenhet. Han ifrågasätter också att det skulle finnas en 
vetenskaplig elit som med Freires program skulle kunna frigöra den stora 
massan. Även Bergers kritik tycker jag inte riktigt framhåller vad Freire 
beskriver att han verkligen gör. Freire talar inte om att han ska höja någons 
medvetenhet utan skapar istället en plattform för dialog, där deltagarna själva 
medvetandegör sig, vilket är en avsevärd skillnad. Familjemedlemmarna i min 
studie blir även de medvetna om (o)synlighet, men det är inte jag som forskare 
som höjer deras medvetenhet, det gör de själva. Att frigöra den stora massan 
kan också diskuteras, varje individ kan bli frigjord genom en ökad kunskap ( i 
Freires fall att kunna rösta), vad sedan den kunskapen används till är en annan 
fråga. Mackie (Roberts, 1994) menar i sin kritik att dialog inte kommer till 
stånd av de förtryckta, utan istället blir de upplysta av de redan upplysta. I 
Freires dialog sker en utbildning, om kritiken från Mackie ska anses som 
relevant borde i så fall utbildning som sådan ifrågasättas. Kritiken som riktats 
mot Freire (1970) har diskuterats i hans egna pedagogiska arbete, där han 
lägger betoningen på ett aktivt motstånd mot ett påtvingande av någon annans 
idéer. Framförallt i sin status som akademiker låter han göra klart att språket 
tillhör folket. I metodikens olika faser är detta också tydligt framskrivet, 
utbildningen sker utifrån deltagarnas språk, vardag och i deras utövning. Jag 
introducerar begreppen (o)synlighet, som i sig inte är nya utan snarare ord som 
'tillhör folket' men användningen är begränsad. För att inte forskningen ska bli 
påtvingande enligt Freire, ser jag att det behövs ett reflekterande om 
respondenternas reaktioner av mötet med begreppen. Kan en total tystnad och 
utebliven användning av begreppen säga något, å andra sidan vad innebär ett 
totalt anammande och en direkt användning av begreppen? Tanken om över- 
och underordning tar också Freire (1970) upp i sin diskussion om 
utbildningselitens klasstillhörighet (Gottesman, 2010). Till skillnad från andra 
akademiker, har Freire (1970) gjort sig förstådd av såväl analfabeter som 
riktigt unga människor, emedan han fått stark kritik från akademin. Han menar 
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att den språkliga klarhet akademiker efterlyser i hans filosofi, helt enkelt är en 
ideologisk fråga och inte en språklig.  
11 Czarniawska (2010) beskriver att redan 1914 kan narrativ spåras inom 
humanvetenskapen genom Bartletts berömda avhandling, "Remembering: A 
study in experimental and social psychology." Fram till i slutet av 1980-talet 
hade den narrativa traditionen varit trevande men infann sig så småningom 
inom de flesta områden. Den representerades av starka namn; inom 
humanvetenskapen av Polkinghorne, inom psykologin av Bruner och det 
ekonomiska området företräddes av McCloskey. Den narrativa ansatsen kom 
under 1990-talet att få en mer framträdande plats och vara vanligt 
förekommande inom vetenskapens olika områden. Narrativ kan inte sägas 
vara separerad från någon typ av forskning, utan istället används en mängd 
olika retoriska uttryck som också vittnar om och utmärker det akademiska 
arbetets genretillhörighet (Czarniawska, 1995). Narrativa förespråkare 
(Lyotard, MacIntyre Fisher) anser att den huvudsakliga kunskapsbäraren i 
moderna samhällen är just narrativ och den narrativa kunskapen representerar 
den vanligast förekommande formen av socialt umgänge och sätt att 
kommunicera (Czarniawska, 2010). De förmedlar även samhällets bakgrund, 
tillblivelse och det förväntade uppförande individerna bör anta (Rappaport, 
1993), med det skapas en känsla av vad som är rätt och fel  (Pentland, 1999).  
12 Se not 26. 
13 Berättelserna finns i kapitel 5. 
14 Berättelserna återfinns i sin helhet i kapitel 5 och 6. 
15 Återfinns i kapitel 6. 
16 Återfinns i kapitel 6. 
17 Egen översättning. 
18 Egen översättning. 
19 Erving Goffman, kanadensisk jude, född 1922 i Kanada, startade sin 
akademinska bana i Toronto, för att sedan komma till Chicago University där 
han färdigställde både sin master och PhD inom sociologi och antropologi 
(Manning, 1992). Goffman kom till universitetet i efterkrigstidens era 1948, 
där hans dramaturgiska teorier kom att bli en naturlig och accepterad del av 
den tidens forskartradition. Goffmans metodologiska tillvägagångssätt för att 
förstå mänskligt beteende, var som observerande deltagare snarare än 
deltagande observation - ett sätt att vara ute på fältet för att förstå människan i 
sin naturliga omgivning. Målet för Goffman var att studera individens 
presentation av sig själv och hur roller förändras, men framförallt ansåg han 
att oärliga signaler präglar all social interaktion (Pettit, 2011). Goffman är en 
produkt av sin tid i Chicagoskolan vilket kan ses i hans teoretiska intresse och 
det metodologiska val han gjorde. Hans influenser kom från de dåvarande 
lärarna: Hughes, Cooley, Park och Mead. Deras föregångare i sin tur var: 
Dewey, Weber, Durkheim och Simmel. Lite längre i bakgrunden kan också 
Marx skymtas, samt för Goffman som för så många andra var Freud en stor 
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inspirationskälla under 1950-talet (Menand, 2009). 1953 färdigställes hans 
avhandling men han fick inget jobb. Han blev involverad i olika projekt, vilka 
under tiden bidrog till ett färdigställande av första upplagan av "The 
presentation of self in everyday life" (Manning, 1992),  där Goffman ser 
individernas identitet som något som görs snarare än något de är (Neale, et al. 
2011). I sitt utövande som etnograf, tummade han ibland på sin ärlighet 
gentemot undersökningsgruppen. 1954 fick han möjlighet att anta en roll som 
assistent på mentalsjukhuset St Elisabeth´s hospital i Washington, en roll han 
spelade som endast den högsta ledningen var medvetna om. Denna typ av 
oärlighet i forskningen var under 1950-talet mer regel än undantag. Goffmans 
bidrag kom därmed att utvecklas till en slags praktisk metod för 
teoriutveckling, och den var inte normativ utan snarare deskriptiv (Pettit, 
2011). Som person var Goffman ansedd som en ironisk spjuver och 
presenterade sig själv som sarkastisk (Pettit, 2011). Han har också ansetts som 
en outsider med en fäbless för kulturella skillnader, udda människor och en 
nyfikenhet på förtryckande sociala strukturer (Marx, 1984). Goffman såg inte 
sig själv som en teoretiker, snarare att han möjliggjorde seendet av det 
självklara. Kritiker kunde uppfatta honom som inkonsekvent, vilket låg helt i 
linje med hans arbete. Med det kan sägas att han använde olika teorier utifrån 
sin egen tanke om vilka perspektiv han önskade få fram i sin forskning, 
snarare än att hitta en konsekvent linje. Den visade framförallt vilken 
känslighet individen har i sin interaktion med andra människor och den 
anpassning som sker till den omgivande miljöns institutionalisering. Goffmans 
styrka med sin beskrivande forskning var att visa sakers rätta natur, det vill 
säga, visa fram omständigheter på ett naket sätt som var svårt att undvika 
(Psathas, 1996). Goffman blev också känd för sina försök att utveckla en 
generell teori om det dagliga mötet ansikte - mot ansikte människor emellan. 
Hans entusiasm för att en sådan skulle kunna genereras och sin egen 
skepticism mot densamma, skapade en slags spänning som många anhängare 
lockades utav. Han utvecklade också språket som bärare av förståelsen för 
fenomen, det innebär att han beskriver såväl hur fenomenen tar sig ut, men 
också varför de uppstår. Metodologiskt pendlade han mellan metaforiska 
beskrivningar (livet som en teater eller ett spel), naturliga beskrivningar (egna 
upplevelser som ledde till generella beskrivningar) och etnografi (Manning, 
1992). Goffman hämtade sin inspiration från källor utanför akademin såsom 
utifrån romaner eller händelser i det dagliga livet. Goffmans verk är intimt 
förknippade med hermeneutik och den tolkande läran som fick ett riktigt 
genomslag under denna tid. Även den kritiska traditionen kom att påverka 
hans arbete (Menand, 2009). De ofullständiga och öppna teorierna Goffman 
skapade, har givit utrymme för ytterligare utveckling. Exempelvis kan de ha 
en såväl konceptuell som praktisk funktion, vilket gör att de såväl kan färdas i 
tiden som att användas på en mängd olika sätt (Morawski, 2014). 1961 fick 
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Goffman så en tjänst på University of California i Berkley, han var också 
'visiting fellow' på Harvard för att vidare komma till University of 
Pennsylvania där han stannade till sin död 1982 (Manning, 1992). Som lärare 
var han skärpt och underhållande och visade studenterna ordets makt (Marx, 
1984). I avhandlingen används Goffmans (2014/1959) teori om roller som ett 
sätt att förstå familjeföretagande, vilket är relativt sällsynt inom 
familjeföretagskontexten. Ett fåtal studier tangerar teorin men användningen 
blir mer i form av kortare referenser (Bettinelli, 2011; Craig & Moores, 2010; 
Flemons & Cole, 1992; Knapp et al., 2013; Landsberg, 2001). 
20 Se kommentar 7. 
21 Som sociolog är Asplund en av Sveriges mest uppskattade och lästa genom 
tiderna, dock följer han inte gängse normer och regler för akademiskt 
skrivande vilket gjort honom till en figur som står utanför det sociologiska 
forskningsfältet. Stora delar av hans verk har varken blivit granskat eller 
inkluderat i den sociolgiska diskursen (Eriksson, 2005) vilket han också delar 
med Freire (McKenna, 2013). På senare tid har exempelvis Alvesson med 
flera, skrivit och visat intresse för Asplunds ideér där det bland annat talas om 
att forskning kan ses som en detektivundersökning, att den ska vara intressant 
och inte enbart fylla funktionen av att finna ett forskningsglapp (Alvesson & 
Kärreman, 2012; Alvesson & Sandberg, 2013; Alvesson & Sköldberg, 2009). 
Asplunds texter är underhållande att läsa och hans tänkande går utanför det 
traditionella vilket är hans kännetecken, han visar kopplingar externt med sina 
exempel men det problematiska är att kunna utläsa vilka kopplingar hans 
teorier har internt, med andra ord hur de faktiskt hänger ihop, här lämnar han 
läsaren utan vidare guidning (Israel, 1988). Han kommer fram till en mängd 
svar på frågor men visar inte vad svaren syftar till att besvara. Asplund har på 
detta sätt stängt av för vidare forskning och gjort det problematiskt att bygga 
vidare på den grund han skapat (Eriksson, 2005). Eriksson (2005) har 
uppmärksammat problematiken och beskriver Asplunds (1987a) teori om 
social responsivitet som en utveckling av Meads tankegångar om 
rollövertagande, vilket Asplund utvecklar till att vara något elementärt. Denna 
tankegång är ett koncept och redskap som också är ett viktigt bidrag till 
socialpsykologin (Eriksson, 2005). 
22 För utbrändhetens konsekvenser på kognitiva funktioner se Oosterholt, et 
al., 2012; Taris, et al., 2014; Jonsdottir, et al., 2012. 
23 Se Collins, et al., (2008) om hur barnets utveckling av hjärnfunktioner 
förändras vid icke-respons. 
24 För samtliga analysmodeller i användning, se Appendix 1-9. 
25 Hädanefter (o)beroende för både beroende och oberoende. 
26 Joakim Larnö har fotograferat och illustrerat avhandlingens bilder till 
familjerna Lime, Orange och Kobolt, samt bokens omslagsbilder. De valda 
namnen på familjerna har utgått från Larnös valda kulörpalett. Larnö är född i 
Växjö, maj 1963. Är i grunden keramiker och genomgick en mer formell 
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lärlingsutbildning i Keramiskt arbete hos sin syster Meta Larnö under hösten 
1984 på Kemi ö i den Finska skärgården. 1988 gick han alltmer över till 
skulpturala arbeten i lera i kombination med andra material. Han bodde då i 
byn Tolg 3 mil norr om Växjö i Sverige. Han drev då också den så kallade 
”Tolggruppen”, eller ”Onsdagsgruppen”, ett antal konstnärer som träffades en 
gång i veckan i hans hus i Tolg för kulturella diskussionskvällar samt måleri. 
Detta varade i drygt sex år. Under 1991-92 så gick han som lärling för 
skulptör Lars Sonerud med inriktning på offentlig utsmyckning. Han breddade 
sin material- och teknikkunskap. Under 1996-98 bodde han i norra Bohuslän 
och studerade konst på Gerlesborgsskolan, två mil norr om 
Kungshamn/Smögen. Han jobbade vidare med främst skulptur i en rad skilda 
material. I Bohuslän studerade han också till webbdesigner och detta ledde 
honom in på användandet av digitala medier även inom konsten. Idag jobbar 
han med foto i kombination med strukturer i olika material samt med skulptur 
där uttrycket får styra materialvalet. Han har sedan 2004 också jobbat en del 
med möbelformgivning, en väg att utnyttja det skulpturala tänkandet där detta 
skall samsas med det praktiskt funktionella. 

27 Tack till Rolf Lekander för hjälp med schackpjäsernas uppställningar utifrån 
min beskrivning av familjemedlemmarnas (o)synlighet. 
28 Samtliga analysramar finns under appendix 1-9. 
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