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Sammanfattning 

Bakgrund:  Behovet av bolagsstyrning är stort för mindre familjeföretag, då det 

kan hjälpa dem att hantera deras komplexa omvärld. Framförallt är 

det styrelsen som har en viktig roll när det gäller bolagsstyrning i 

familjeföretag. Ett aktivt styrelsearbete är viktigt för att de ska kunna 

stå sig i den ökande globala konkurrensen. En extern styrelseleda-

mot kan bidra till ett aktivt och effektivt styrelsearbete och därmed 

ge företaget konkurrensfördelar. Det finns dock vissa problem för-

knippade med tillsättandet av externa styrelseledamöter som kan på-

verka valet att ta in utomstående i styrelsen. Därmed väcks frågan; 

vad är det egentligen som påverkar ett litet familjeföretags beslut att 

tillsätta en extern styrelseledamot? 

Syfte:  Studiens syfte är att förklara varför små familjeägda aktiebolag väljer 

att tillsätta externa styrelseledamöter. 

Metod: Studiens syfte har besvarats genom en kvalitativ metod med en de-

duktiv ansats. Empiriskt material har samlats in genom djupgående 

intervjuer med representanter för tre små familjeägda aktiebolag, 

varav två av företagen har tillsatt en extern styrelseledamot medan 

ett företag inte tillsatt en extern styrelseledamot. 

Slutsats:  Studien visar att tillsättandet av externa styrelseledamöter drivs av 

behovet av en extern styrelseledamot. Behovet, i sin tur, påverkas av 

ägarfamiljens komplexitet och företagets komplexitet. Desto större 

komplexitet, desto större är behovet av externa styrelseledamöter. 

Har företaget däremot en utvecklad struktur så minskas behovet. En 

annan slutsats som dragits från studien är att det krävs ett initiativ ut-

ifrån för att små familjeföretag ska ta beslut om ett tillsättande av en 

extern styrelseledamot. Dessutom visar studien att familjeföretag 

söker att förstärka deras styrelses servande roll, genom att tillsätta 

externa styrelseledamöter.    
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Abstract 

Background: The need for corporate governance in small family businesses is 

large since it helps the companies to handle their complex environ-

ment. The board of directors has a prominent role of corporate go-

vernance in family businesses, where an active board is important 

for the businesses in order for them to meet the increasing global 

competition. An outside director can contribute to a more active 

and efficient board work and thereby give the business competitive 

advantages. However, there are some problems associated with the 

appointment of outside directors that can affect the choice of bring-

ing an outsider to the board. Consequently, raises the question; what 

really affects the decision to appoint an outside director in a small 

family business? 

Purpose:  The purpose of this study is to explain why small family owned li-

mited companies choose to appoint outside directors. 

Method:  In order to fulfill the purpose of the study a qualitative method with 

a deductive approach has been used. Empirical data was collected 

trough profound interviews with representatives of three small fami-

ly businesses, out of which two has outside directors while one 

business has not appointed an outside director. 

Conclusion:  The study shows that the appointment of outside directors is driven 

by the need for an outside director. The need is affected by the level 

of family complexity and business complexity. A high level of com-

plexity equals a large need for outside directors. The need will dimi-

nish if the business has a well developed structure. Another conclu-

sion is that it takes initiative from outside the company for them to take 

a decision to appoint an outside director. Furthermore, the study 

shows that family businesses want to improve the service role of the 

board by appointing an outside director. 
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1 Inledning 

 

 

 

I det inledande kapitel ges en bakgrund till uppsatsens ämne för att introducera läsaren till konceptet bo-

lagsstyrning och bolagsstyrningens relation till familjeföretag, samt introducera styrelsens betydelse och beho-

vet av externa styrelseledamöter. Efter bakgrunden till ämnet följer en problematisering av tillsättandet av 

externa styrelseledamöter i familjeföretag, vilket leder fram till uppsatsens syfte. Därefter ges en definition på 

några av uppsatsens nyckelbegrepp.  

 

1.1 Konceptet bolagsstyrning över tiden 

Bolagsstyrning har under de senaste årtiondena fått en ökad betydelse i världen, inte minst 

på grund av ett antal uppmärksammade företagsskandaler. Ett av de fall som väckt stort in-

tresse i Sverige är den så kallade Skandiaskandalen. I början av 2000-talet uppdagades att 

Skandias högsta chefer fått stora bonusar utbetalda trots att företaget hade visat ett mindre 

bra resultat, dessutom hade deras lägenheter renoverats på företagets bekostnad (Almgren, 

2003). Skandiaskandalen är ett tydligt exempel på vad bolagsstyrningen vill förhindra. En-

ligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2011) ska en god bolagsstyrning minska risken för 

de intressekonflikter mellan ledning och ägare som kan uppstå vid ett spritt ägande. Bolags-

styrningens syfte ligger därför i säkerställandet av att företag, som inte leds av ägarna själva, 

drivs i linje med ägarnas intressen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). 

Berle och Means (1991) framhävde tidigt problemet med den tydliga uppdelning av ägande 

och kontroll som ofta förekommer i företag, vilket resulterar i att ansvaret och makten över 

företagets utveckling ligger hos ledningen och inte hos ägarna. Detta är vad som idag refe-

reras till som ett av agentproblemen i agentteorin (Weidenbaum & Jensen, 1991). Agentteo-

rin fokuserar enligt Jensen och Meckling (1976) på kontraktet mellan agenter och principa-

ler, där principalerna delegerar ansvar och beslutande makt till agenterna. Spritt ägande le-

der till att VD och styrelse får en ökad makt över företaget, vilket gör att de till exempel 

kan vilseleda ägarna genom informationsasymmetri (Mallin, 2010).  

Konceptet bolagsstyrning har med tiden fått en bredare innebörd. Det har kommit att om-

fatta även frågor som till exempel aktiebolagets struktur samt bolagsorganens befogenheter 

och skyldigheter (Svernlöv, 2008).  Dessutom har interaktionen mellan aktieägare, styrelse, 

ledningsgrupp och andra intressenter blivit viktigare (Melin & Nordqvist, 2000). Enligt Se-

venius (2007) har styrelsen och styrelsearbetet kommit att bli några av de mest centrala frå-

gorna inom bolagsstyrningen. Han menar att det är en följd av det faktum att aktieägarna 

direkt väljer representanter till styrelsen i avsikt att förvalta det investerade kapitalet. Del-

frågor som rör bland annat styrelsens roll, sammansättning, arvodering, arbetsuppgifter, 

ansvar och utkrävande av ansvar är därför väsentliga inom bolagsstyrningen idag.  
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1.1.1 Intresset för bolagsstyrning i familjeföretag 

Under de senaste åren har intresset kommit att öka för bolagsstyrning i ägarledda företag. 

Enligt Melin, Brundin, Haag, Hall, Nordqvist och Wigren (2007) kan ett ägarlett företag fö-

rekomma i tre former: ensamägda, familjeägda eller kompanjonägda. I en studie gjord av 

Nutek, år 2004, var drygt 90 procent av svenska små och medelstora bolag, med minst en 

anställd, ägda av en eller ett fåtal personer (Melin et al., 2007). Melin et al. (2007) menar att 

dessa var ägarledda och att den största andelen av dessa, cirka 40 procent, var familjeägda1.  

Andersson, Dansell, Liljedahl & Sen (2010) förespråkar att styrelsen och styrelsearbete bör 

ses som en resurs för företagets utveckling och ge företaget den kompetens och stabilitet 

som är nödvändig för små och medelstora ägarledda bolag, vilket inkluderar familjeföretag. 

De menar att dessa mindre bolag ofta ställs inför en lika komplex verklighet som de större 

noterade bolagen, med skillnaden att de stora bolagen ofta har mer erfarenhet och resurser 

att falla tillbaka på. Framförallt i situationer som global konkurrens, ägarskifte eller förflytt-

ning inom företagets livscykel, anser de att styrelsen är till fördel för små ägarledda bolag. 

Flera forskare har även uppmärksammat behovet av bolagsstyrning med hjälp av styrelsen 

för just mindre familjeföretag och valt att studera ämnet närmare (Brunninge & Nordqvist, 

2004; Johannisson & Huse, 2000; Van den Heuvel, Van Gils & Voordeckers, 2006). 

Trots att små företag (se bilaga 1) och familjeföretag är en så pass stor del av det svenska 

näringslivet, ligger fokus inom bolagsstyrning mestadels på börsnoterade företag. Även om 

styrelsen har blivit mer och mer essentiell när det kommer till dess roll i bolagsstyrningen 

för större företag, har styrelsens betydelse ännu inte fått samma genomslagskraft i mindre 

företag (Hughes, 1995). Andersson et al. (2010) uttrycker sin besvikelse över att de ägarled-

da företagen, och därför även familjeföretag, ofta glöms bort när bolagsstyrningsfrågor de-

batteras. De menar att i ett litet land som Sverige krävs det att företag har tillgång till hög 

kompetens och fokuserar mer på den strategiska utvecklingen av företaget, för att vara 

framgångsrika i den ökande globala konkurrensen, vilket de anser att ett aktivt styrelsearbe-

te bidrar med. Även Voordeckers, Van Gils och Van den Heuvel (2007) har uppmärksam-

mat den bristande forskningen på bolagsstyrning i familjeföretag. I och med att forskare 

och akademiker uttryckt sin besvikelse över detta, har intresset i den akademiska världen 

ökat för bolagsstyrning även i familjeföretag.  

1.1.2 Bolagsstyrning i små familjeföretag 

Ett grundläggande antagande inom bolagsstyrning är att rollerna som ägare och ledare i ett 

företag representeras av olika personer (Melin & Nordqvist, 2000). I familjeföretag är detta 

antagande många gånger inte tillämpligt, då det ofta finns en eller ett par huvudägare som 

arbetar i företaget och dessutom har ansvar för styrningen av den dagliga verksamheten 

(Nielsen & Lekvall, 2010). I familjeföretag består därmed ägare, styrelse och VD ofta av 

samma person (Gersick, Davis, Hampton & Lansberg, 1997). Det betyder att familjeföretag 

strider mot det ovan nämnda antagandet att ägare och ledare utgörs av olika personer. 

                                                 
1 Drygt 30 % var ensamägda medan cirka 20 % var kompanjonägda (Melin et al., 2007). 
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Även för ägarledda bolag bör det vara viktigt att diskutera samspelet mellan de olika beslu-

tande organen då det kan leda till fördelar i form av stabilitet, erfarenhet och kompetens-

höjning (Andersson et al., 2010; Melin & Nordqvist, 2000). Mallin (2010) argumenterar 

också för fördelarna, speciellt för familjeföretag, med att ha en formell struktur för styr-

ning. En sådan struktur visar tydligt på hur beslut fattas och vem som ansvarar för vad. 

Dessutom kan ämnen som kan vara känsliga för en familj diskuteras och behandlas, som 

till exempel successionsordningen (Mallin, 2010). Det är framförallt styrelsen som hamnar i 

centrum när det talas om bolagsstyrning i ägarledda företag (Melin & Nordqvist, 2000).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Sett på bolagsstyrning ur ett familjeföretags perspektiv, blir styrelsens kontrollerande roll 

betydligt mindre framträdande (Forbes & Milliken, 1999). Detta beror enligt Forbes och 

Milliken (1999) främst på att ägande och ledning utgörs av samma person och därav får sty-

relsen en annan funktion. Enligt Daily och Dalton (1993) blir styrelsens uppgift snarare att 

bidra med erfarenhet, expertkunskaper och kontakter än att kontrollera ledningen. För att 

främja ett effektivt och fördelaktigt styrelsearbete kan små ägarledda företag tillsätta en, el-

ler flera, externa styrelseledamöter.  

Söderport AB är ett litet ägarlett bolag som valde att satsa på en extern styrelseledamot och 

upplever nu fördelarna med ett strukturerat och aktivt styrelsearbete, vilket en av delägarna 

framför i tidsskriften Nytt från revisorn:  

”För oss har det betytt mycket. Leif [extern styrelseledamot i företaget Söderport] har hjälpt till att styra 

upp vår verksamhet och våra styrelsemöten, och vi har diskussioner om både kortsiktiga och långsiktiga 

satsningar.”  

(Danielsson, 2011, s. 17) 

1.2.1 Positiva aspekter med en extern styrelseledamot 

Det har i litteratur och tidigare studier pekats på flera positiva aspekter för små bolag och 

familjeföretag att aktivera sin styrelse och ta in externa styrelseledamöter. En extern styrel-

seledamot kan bidra med ett externt nätverk med värdefulla kontakter (Borch & Huse, 

1993; Daily & Dalton, 1993), förbättra företagets syn på sin omvärld och bidra med ett mer 

opartiskt synsätt på företagets strategiska problem (Gabrielsson & Winlund, 2000) samt 

underlätta företagets strategiska arbete (Brunninge, Nordqvist & Wiklund, 2007). 

Även praktiskt erfarna specialister, såsom Andersson et al. (2010) samt Nielsen och Lekvall 

(2010), belyser nyttan av externa styrelseledamöter i små företag. Nielsen och Lekvall 

(2010) argumenterar för fördelarna med ett aktivt styrelsearbete för ägarledda företag. De 

är övertygade om att en fungerande och självständig styrelse, gärna med en eller ett flertal 

externa styrelseledamöter, kan leda till höjd lönsamhet, minskade risker samt ökad tillväxt 

för företaget. Andersson et al. (2010) anser att kostnaden för att anställa externa ledamöter 
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i små företags styrelser är en mycket prisvärd investering jämfört med den erfarenhet och 

kunskap som tillförs. 

Trots detta uppfattas styrelsen mest som en formalitet av många mindre företag (Nielsen & 

Lekvall, 2010), eftersom det enligt Aktiebolagslagen är ett krav att alla aktiebolag ska ha en 

juridiskt ansvarig styrelse (Aktiebolagslag, 8:1). Enligt Nielsen och Lekvall (2010) och An-

dersson et al. (2010) finns det, trots de tydliga bevisen på fördelar med en aktiv styrelse, 

många företag vars styrelse befinner sig i en slumrande tillvaro. Varför utövar inte fler små 

företag ett aktivt styrelsearbete och väljer att tillsätta externa styrelseledamöter, med tanke 

på att både forskning och praktik visar på fördelarna? Har insikten om de positiva effekter-

na inte nått ut till dessa företag? Är de kanske oroliga att ett aktivt styrelsearbete skulle öka 

formaliteten och den hierarkiska ordningen i företaget, vilket kanske inte anses vara pas-

sande?  

1.2.2 Svårigheter med att anlita en extern styrelseledamot 

Som visats ovan finns det många fördelar med ett aktivt styrelsearbete och tillsättande av 

externa styrelseledamöter för små familjeföretag. Det finns också vissa utmaningar och 

problem som kan tänkas vara relaterade till anlitandet av externa styrelseledamöter och ak-

tivering av styrelsen.  

En svårighet för små företag som vill anlita en extern styrelseledamot är att det kan vara 

svårt att hitta en passande person (Mallin, 2010) som är villig att ta på sig det ansvar som 

medföljer uppdraget, samtidigt som det ska vara en kvalificerad person med rätt erfarenhet 

och kompetens (Smithson, 2004). Ett annat problem för små företag är att de har begrän-

sade finansiella resurser, vilket leder till att många små företag inte anser att de har råd att 

tillsätta en extern styrelseledamot (Hughes, 1995). Hughes (1995) menar också att ett litet 

företag har samma behov av en fungerande och aktiv styrelse som ett stort företag. Det kan 

tolkas som att det ligger ett problem i att mindre bolag inte har de finansiella medel som 

krävs för att utöva ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter. Kan det vara så att dessa 

bolag känner att nyttan av att tillsätta en extern styrelseledamot inte överstiger kostnaden 

det medför? Borde det inte vara värdefullt för dessa bolag att anställa en extern styrelsele-

damot trots kostnaden? Eller handlar det om andra aspekter, såsom att företaget upplever 

en risk i att ta ett steg mot en ökad separering av ägande och ledning? 

Det grundläggande antagandet inom bolagsstyrning, att ägande och ledning är separerat, är 

som tidigare nämnts inte alltid tillämpligt på familjeföretag. Är det så att familjeföretag 

därmed har en minskad risk att drabbas av problemen som beskrivs i agentteorin? En del 

författare menar det, till exempel anser Mallin (2010) att i och med att ägandet och styr-

ningen av familjeföretag inte är delat bör detta innebära att problem såsom informations-

asymmetri och opportunistiskt agerande är reducerat. Innebär det att familjeföretag inte har 

ett lika stort behov av externa styrelseledamöter som andra företag? Eller finns det kanske 

andra aspekter som bör ses som mer relevanta inom agentteorin från ett litet familjeföre-

tags synvinkel? 
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1.2.3 Företags komplexitet och storlek – betydelsen för behovet av 
 externa ledamöter 

Att tillsätta en eller flera externa styrelseledamöter är viktigt för ett företags strategiska ut-

veckling och underlättar för ett företag som går igenom strategiska förändringar (Brunninge 

et al., 2007; Mallin, 2010). Detta indikerar att externa styrelseledamöter är särskilt viktiga i 

företag som verkar i en komplex omvärld som ställer krav på snabba förändringar. Enligt 

Nielsen och Lekvall (2010) är just förändringstakten i branschen en av de tre faktorer som 

avgör hur stort kompetensbehov i styrelsen ett företag har. Även företagets storlek och 

komplexiteten i verksamheten påverkar kompetensbehovet och därmed också behovet av 

extern expertis (Nielsen & Lekvall, 2010). Gimeno, Baulenas och Coma-Cros (2010) anser 

att en hög familje- och företagskomplexitet ökar behovet att kunna hantera strategiska för-

ändringar med hjälp av strukturutveckling i form av exempelvis en formell styrelse med ex-

terna styrelseledamöter. Reflekterar företag över detta vid tillsättandet av externa styrelsele-

damöter? Stämmer det att ett företag med en mer komplex verksamhet och familjesam-

mansättning har ett ökat behov av en extern styrelseledamot?  

1.2.4 Sammanfattning av problemdiskussionen 

Sammanfattningsvis kan sägas att små familjeföretag kan använda sig av styrelsearbete och 

externa styrelseledamöter för att uppnå positiva effekter såsom ökad lönsamhet, förbättrad 

strategisk utveckling, ökad kunskap och erfarenhet samt förbättrad förmåga att klara av 

strategiska förändringar. De problem som är relaterade till anlitandet av externa styrelsele-

damöter har också diskuterats. Först och främst ligger en svårighet i att hitta en styrelsele-

damot som passar företaget och som är villig att investera tid och hårt arbete i företaget. 

Ett annat problem är att många små familjeföretag saknar de finansiella resurserna som 

krävs. Vidare kan det argumenteras att med en extern ledamot i styrelsen, som delegerats 

ansvar och makt, tas ett steg mot ett separerande av ägande och ledning, vilket därmed kan 

komma att bidra till att företaget öppnar upp för problem med informationsasymmetri och 

opportunistiskt beteende. Fortsättningsvis har det även diskuterats att behovet och efter-

frågan på extern expertis ökar i samband med storleken och komplexiteten i företagen, vil-

ket bör påverka företags benägenhet att anlita externa styrelseledamöter. Frågan ligger i var-

för små familjeföretag skulle välja att ta in externa ledamöter i sin styrelse? Vad påverkar 

behovet av detta? Det har visats på både för- och nackdelar och därför kan frågan ställas 

vilka faktorer som påverkar detta beslut. Vad önskar företagen tillföra styrelsen i form av 

resurser och förmågor att utföra sina uppgifter genom att anlita externa styrelseledamöter?  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att förklara varför små familjeägda aktiebolag väljer att tillsätta externa styrelsele-

damöter. 
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1.4 Definitioner 

Små företag:  

”… företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslut-

ning inte överstiger 10 miljoner euro per år.” (Kommissionens rekommendation 

2003/361/EG, Artikel 2) 

Familjeföretag:  

”Företag som helt eller till största delen kontrolleras av en familj” (Nationalencyklopedin, 

2011). 

Extern styrelseledamot: 

Styrelseledamot som varken är anställd i företaget eller medlem av ägarfamiljen som inne-

har majoritet i företaget (Brunninge & Nordqvist, 2004). 
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2 Metod 

 
 

 
I detta metodkapitel ges en beskrivning av hur författarna gått till väga för att uppnå syftet. Först presente-
ras studiens metodologiska ansats där författarna använt sig av en kvalitativ metod med en deduktiv an-
sats. Därefter presenteras och diskuteras författarnas val av intervjustudie som forskningsstrategi. En moti-
vering ges till antalet intervjuer som genomförts och hur företagen valts ut. Även datainsamlingen, via semi-
strukturerade intervjuer, beskrivs samt hur lämpliga personer att intervjua har valts ut. Litteratursökning, 
källkritik och genomförande beskrivs och slutligen förs en diskussion över hur kvalitet och trovärdighet 
uppnås i uppsatsen. 

 

2.1 Metodologisk ansats 

Studien ämnar till att förklara vad som påverkar små familjeföretags val att tillsätta externa 

styrelseledamöter. För att uppnå syftet med studien krävdes en forskningsmetod som är 

flexibel och djupgående, varpå en kvalitativ metod användes. Vid genomförandet av studi-

en var det viktigt att kunna förstå och tolka de empiriska data som samlades in. Då en kva-

litativ metod enligt Bryman och Bell (2003/2005) kan bidra med verktyg för att tolka, ana-

lysera och förstå den data som samlas in valdes en kvalitativ ansats för studien.  

Kvalitativ metod kännetecknas av många av att den har en induktiv ansats, det vill säga teo-

rigenererande, istället för teoriprövande. Bryman och Bell (2003/2005) anser dock att detta 

inte utesluter att kvalitativa metoder kan användas för teoriprövning. I denna studie skapa-

des först en teoretisk referensram av teorier och modeller om styrelsearbete, externa leda-

möter och familjeföretag. Den teoretiska referensramen har haft en stor roll i studien då 

denna satt förutsättningarna för insamlandet av empiriskt material. En empirisk undersök-

ning har genomförts och de data som samlats in har därefter analyserats med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Studien har därmed en deduktiv ansats och är teoriprövande.  

 

2.2 Forskningsstrategi 

För att undersöka varför små familjeföretag väljer att tillsätta externa styrelseledamöter har 

en intervjustudie genomförts. Intervjustudien valdes för dess förmåga att vara flexibel och 

djupgående (Bryman, 2008/2011), vilket författarna ansåg skulle ge en djupare förståelse 

för det studerade fenomenet. 

Representanter för olika familjeföretag som har en extern styrelseledamot har intervjuats, 

för att undersöka deras inställning till externa styrelseledamöter och vad som eftersöktes 

vid tillsättandet av deras externa styrelseledamot. Ytterligare ett led i att skapa en djupare 

förståelse var att inkludera ett företag som saknar en extern styrelseledamot i studien. I det 

fallet har fokus legat på om företaget har övervägt att tillsätta en extern styrelseledamot och 

vad det är som gjort att de inte valt att tillsatt någon sådan. Tanken är att kunskap om var-
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för vissa företag inte har externa styrelseledamöter ska bidra med en förståelse för varför 

andra företag har externa styrelseledamöter. 

2.2.1 Antal företag 

Med en kvalitativ forskningsmetod behöver inte urvalet vara representativt för hela popula-

tionen (Holme & Solvang, 1996/1997), vilket passade studien bra då målet inte är att få ett 

resultat som kan generaliseras till hela populationen utan istället få en djupare förståelse för 

de företag som ingår i studien. Om resultaten från studien däremot kan kopplas till en re-

dan befintlig teori menar Bryman och Bell (2003/2005) att denna teoris giltighet kan stär-

kas, vilket eftersträvats i studien.  

På grund av en begränsad tidsram för denna studie har författarna valt att begränsa antalet 

företag till tre stycken. Tiden och resurserna som denna studie hade att tillgå var tillräckligt 

för att studera tre olika företag, samtidigt som det bedömdes vara tillräckligt många företag 

för att stärka studiens möjlighet till en analytisk generalisering.  

2.2.2 Val av företag 

Nedan kommer en beskrivning över hur företagen valts ut till den empiriska undersökning-

en och hur kontakten med dem etablerades. 

Kriterier för företagen 

Innan företagen valdes ut sattes kriterier upp som samtliga företag skulle uppfylla. Då upp-

satsen syftar till att förklara varför små familjeägda aktiebolag väljer att tillsätta externa sty-

relseledamöter var samtliga företag tvungna att vara små, familjeägda och aktiebolag. Två 

av företagen var dessutom tvungna att ha minst en extern ledamot i sin styrelse. Det tredje 

företaget skulle istället uppfylla kriteriet att inte ha någon extern styrelseledamot.  

Sökande efter företag 

Sökandet efter företag till studien gick till på så sätt att författarna sökte i databasen Affärs-

data efter företag i Jönköpingsområdet som har 10-49 anställda. Därefter undersöktes sty-

relsesammansättningen i dessa företag. Utifrån namnen på styrelsemedlemmarna valdes 

några företag ut vars styrelse verkade bestå av till huvuddelen ledamöter som var släkt med 

varandra men där en ledamot stack ut och kunde vara extern. Företagen kontaktades via te-

lefon och tillfrågades om de var ett familjeföretag och om de i så fall hade en extern styrel-

seledamot. Två av företagen stämde in på de uppsatta kriterierna och tillfrågades därmed 

om de var villiga att delta i studien. 

I det tredje fallet hade en av författarna kontakter i företaget och visste därför att de var in-

tresserade av att diskutera frågor kring styrelsearbete och externa ledamöter. Företaget har 

inte någon extern styrelseledamot, i dagsläget, och uppfyllde därmed kriterierna som det 

tredje företaget skulle uppfylla. Det faktum att en av uppsatsens författare hade kontakter i 

företaget, bedömer inte författarna ha påverkat deras objektivitet. Snarare ses det som en 

fördel då intervjupersonerna kände sig trygga i denne författares sällskap och därmed gav 

vad som verkade vara öppna och ärliga svar vid intervjun. 
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2.3 Datainsamling genom intervjuer 

Informationen från de valda företagen har samlats in genom kvalitativa intervjuer. En styr-

ka i användandet av kvalitativa interjuver är enligt Holme och Solvang (1996/1997) att det 

liknar ett vanligt samtal som skulle kunna ske en helt vanlig vardag för intervjuobjektet. Det 

innebär att det är en av de minst styrande undersökningsstrategierna och att forskaren istäl-

let strävar efter minsta möjliga påverkan under intervjun. Detta har författarna strävat efter, 

då en sådan liten påverkan som möjligt på intervjuobjektens svar ger en mer objektiv stu-

die. Enligt Bryman och Bell (2003/2005) tillåter detta tillvägagångssätt dessutom forskaren 

att variera frågorna och ställa följdfrågor för att få utförligare svar och en djupare förståelse 

för hur respondenterna resonerar. Eftersom författarnas erfarenhet av ämnet var relativt li-

ten vid uppsatsens start underlättade intervjuernas flexibilitet datainsamlingen och inlär-

ningen.  

Intervju som datainsamlingsmetod kan enligt Yin (2006/2007) ha brister i att respondenten 

ger de svar på frågorna som personen tror att intervjuaren vill ha. Han menar också att me-

toden är beroende av att respondenten kommer ihåg händelser som är viktiga för studien 

och att respondenten inte har för stora minnesluckor. Intervjuer bedöms av författarna till 

studien trots detta som den mest effektiva metoden för att samla in information till den här 

studien, då fördelarna anses överstiga nackdelarna. 

Vid en intervju kommer information direkt från källan utan omvägar. Sådan primär data är 

enligt Arbnor och Bjerke (1994) mer tillförlitlig än sekundär data eftersom den är insamlad 

för ändamålet i fråga. Dock är insamlandet av primärdata en tidskrävande process, vilket 

Holme och Solvang (1996/1997) nämner som en nackdel med att använda sig av intervjuer 

som metod för datainsamling. Även om studien har haft en given tidsram så har fördelarna 

med intervjuer som metod för datainsamling bedömts vara tillräckligt stora för att vara vär-

da den tid som krävts.  

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna som har genomförts har varit semistrukturerade till formen. Enligt Bryman 

och Bell (2003/2005) görs en semistrukturerad intervju med hjälp av en intervjuguide där 

huvudfrågorna finns uppställda. I denna studie har den semistrukturerade formen använts 

på grund av att den uppfyller kravet på flexibilitet samtidigt som den försäkrar att alla vikti-

ga frågor täcks under intervjun.  

När en studie består av flera olika fall kan enligt Bryman och Bell (2003/2005) en semi-

strukturerad intervjuform underlätta en jämförelse mellan de olika fallen. Detta var ett ar-

gument som talade för användandet av en semistrukturerad intervju i den här studien efter-

som den innehåller intervjuer med representanter från flera olika företag. Då en av inter-

vjuerna utfördes utan båda författarnas medverkande gav en semistrukturerad intervju för-

delen, gentemot en ostrukturerad intervju, att det ändå kunde säkerställas en viss grad av 

jämförbarhet mellan intervjuerna. Dock anser Bryman och Bell (2003/2005) att en semi-

strukturerad intervju inte är fullt så flexibel som en ostrukturerad intervju är. Författarna till 
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uppsatsen anser dock att den semistrukturerade intervjun vinner på att den ger ett större 

stöd till den som intervjuar. 

2.3.2 Val av intervjupersoner 

I varje företag valdes en eller två personer ut för intervju. Vid val av intervjuperson, i före-

tagen som har en extern styrelseledamot, var det viktigt att personen hade varit delaktig i 

beslutet att tillsätta en extern styrelseledamot. I båda fallen intervjuades företagens VD, 

som också är medlem i ägarfamiljen och sitter i styrelsen. I det kontrasterande fallet valdes 

istället två personer som är delaktiga i beslut om strategiska frågor, vilket innebär att de 

skulle vara delaktiga om företaget skulle ta ett beslut angående ett eventuellt tillsättande av 

en extern ledamot. Respondenterna blev därmed VD och vice VD i företaget, vilka båda är 

medlemmar av ägarfamiljen och sitter i styrelsen. 

Tanken från början var att två personer i varje företag skulle intervjuas för att få en mer 

komplett bild av hur företaget resonerar kring externa styrelseledamöter och minska risken 

för att resultatet av den empiriska undersökningen blir färgad av enskilda individers åsikter. 

I två av företagen gick det inte att hitta mer än en person som var villig att ställa upp på in-

tervju. Vilket innebär att i två företag har respektive företags VD intervjuats och i det tredje 

företaget har både VD och vice VD intervjuats. De personer som har intervjuats i respekti-

ve företag har trots allt varit VD och därmed haft högst verkställande makt i företagen. 

Dessutom har samtliga respondenter varit ägare till en betydande del av aktierna i varje fö-

retag. Detta betyder att respondenterna har stort inflytande i företagen och innebär att de-

ras åsikter väger tungt i sammanhanget. 

Anonymitet 

Beslut om att alla företag och respondenter i studien ska vara anonyma fattades på grund 

av att så ärliga svar som möjligt från respondenterna eftersträvades. Då författarna dessut-

om inte tyckte att det påverkade studiens syfte eller tillförlitlighet att företagens namn inte 

avslöjades var det ett lätt beslut. Anonymiteten var tänkt att motverka tendenser hos re-

spondenterna att vilja framställa sitt eget företag så bra som möjligt. Det lyckades inte helt, 

då författarna trots företagens anonymitet kunde ana att respondenterna ibland vinklade in-

formationen till företagets fördel.  Dock är det troligt att informationen som samlades in 

via intervjuer hade varit än mer vinklad om företagen inte hade varit anonyma. 

2.3.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna bokades i god tid innan intervjutillfället med en tilltagen tidsram så att stress 

kunde undvikas. Intervjuerna utfördes i företagens lokaler, där en lugn avskild plats letades 

fram för att minska störande moment under intervjun. Respondenterna informerades i för-

väg om vad studien ämnar till att undersöka, beräknad tidsåtgång, hur resultaten från inter-

vjun skulle användas i uppsatsen samt att alla företag som deltar i studien kommer att vara 

helt anonyma.  

För att författarna skulle kunna koncentrera sig på att lyssna och ställa bra följdfrågor spe-

lades intervjuerna in med hjälp av en diktafon efter respondenternas godkännande. En stor 
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fördel med att spela in intervjuer är enligt Bryman och Bell (2003/2005) att inspelningarna 

blir ett stöd för minnet och gör att omedvetna tolkningar av bland annat ordval och tonläge 

kan kontrolleras i efterhand vilket möjliggör en djupare och mer noggrann analys. Inspel-

ningsutrustningen kan dock medföra att respondenten känner sig obekväm och inte svarar 

lika öppet på frågorna som om intervjun inte spelats in. Det är dessutom tidsödande att 

transkribera inspelningarna, vilket får anses uppvägas av den minskade risken för missför-

stånd och den djupare förståelse som möjliggörs genom inspelningarna. Så snart som möj-

ligt efter intervjuerna transkriberades de inspelade intervjuerna till en löpande text.  

 

2.4 Litteratursökning 

Litteraturen till utformandet av uppsatsens teoretiska referensram har erhållits främst via 

Högskolebiblioteket i Jönköping men även från andra bibliotek i landet. På biblioteken har 

information hämtats från böcker och relevanta tidsskrifter. Akademiska artiklar har främst 

hittats via Högskolebiblioteket i Jönköpings tidskriftdatabas samt Googles sökmotor för 

vetenskaplig litteratur ”Google Scholar”. Lagarna som refererats till och använts i uppsat-

sen har hämtats ur Svensk författningssamling, från Riksdagens hemsida.  

Sökord som använts för att hitta relevanta böcker och artiklar för uppsatsen har varit ord 

som exempelvis; styrelsearbete, extern styrelseledamot, familjeföretag, bolagsstyrning och 

små företag. Dessa ord har även sökts genom att använda den engelska motsvarigheten.  

2.4.1 Källkritik 

Två av de böcker som refereras till i studien, Nielsen och Lekvall (2010) och Andersson et 

al. (2010), är inte av akademisk karaktär. Böckerna vänder sig främst till företagare som ett 

stöd i deras styrelsearbete. Författarna till dessa böcker är inte akademiker men har stor 

praktisk erfarenhet från styrelsearbete i ägarledda företag. Trots att böckerna inte är av aka-

demisk karaktär anser författarna att de, på grund av den stora praktiska erfarenheten för-

fattarna till böckerna har, är trovärdiga och innehåller relevant information för studien.  

Enligt Thurén (2005) är källkritikens uppgift att värdera källorna och därmed bedöma dess 

trovärdighet. Det finns fyra kriterier som skall tillämpas vid källkritik; äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. Att dessa kriterier är fullständigt uppfyllda kan naturligtvis 

inte garanteras. Dock har författarna försökt att uppnå dessa för att på så sätt använda så 

pålitliga källor som möjligt och därmed skapa tillförlitlighet och trovärdighet för studien.  

Äkthet 

Äkthet innebär enligt Thurén (2005) att källan är det den utger sig för att vara. Han menar 

att det är viktigt att vara medveten om att källan kan vara en förfalskning. Äkthet har efter-

strävats genom att använda mestadels artiklar ur akademiska tidsskrifter och studentlittera-

tur. Dessa källor är kritiskt granskade innan de utgetts och bör därmed vara relativt säkra. 

Dessutom har författarna undvikit att använda sig av Internet i annat syfte än som källa till 

inspiration, för att generera ordkunskap och som sökmotor.  
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Tidssamband 

Tidsambandskriteriet innebär att en källa är mer trovärdig om den är samtida (Thurén, 

2005). Författarna har försökt uppnå tidssambandskriteriet genom att spela in intervjuerna 

och transkriberat dem direkt, för att få en så pass korrekt bild av intervjun som möjligt. 

Dessutom har författarna haft detta i åtanke vid bedömningen av relevansen på de studier 

som refereras till i uppsatsen.  

Oberoende 

Oberoendekriteriet refererar till källors oberoende av varandra. Här spelar också använ-

dandet av primära och sekundära källor en roll, då primära källor enligt Thurén (2005) är 

mer trovärdiga än sekundära källor. Kriteriet oberoende har författarna till uppsatsen sökt 

att nå med hjälp av primära källor i form av intervjuer från utvalda företag. Dessutom har 

författarna undvikt, i den mån som varit möjligt, att använda återgivning av källor och istäl-

let sökt rätt på originalkällan. 

Tendensfrihet 

Kriteriet gällande tendens pekar på källans möjlighet att vara partisk (Thurén, 2005) och 

därmed kanske ha ett intresse av att influera läsarnas åsikter i en viss riktning. För att uppnå 

kriteriet om tendens har författarna varit medvetna om att det har funnits en risk att vissa 

skrifter kan vara upprättade med ett syfte att påverka läsarna. Författarna anser inte att par-

tiskhet varit av stor risk för denna studie då den mestadels är uppbyggd på information 

samlad från akademiska artiklar och böcker, där vinningen i att påverka läsarna troligtvis 

inte varit så stor för författarna till dessa. 

 

2.5 Kvalitetskriterier 

Det ställs krav på all forskning att den är genomförd och framställd på ett sätt som genere-

rar hög kvalitet och god kompetens (Thornberg & Fejes, 2009). Två begrepp som ofta an-

vänds när kvalitet och tillförlitlighet diskuteras är reliabilitet och validitet. Forskare är dock 

oeniga gällande applicerbarheten av validitet och reliabilitet när det kommer till kvalitativa 

studier och har istället tagit fram andra begrepp som de anser vara mer lämpande för dessa 

studier. Lincoln och Guba (1985) använder sig hellre av tillförlitlighet och äkthet som krite-

rier för bedömning av en kvalitativ studie. Dessa uttryck ansåg författarna vara mer pas-

sande att använda vid värderingen av kvaliteten på uppsatsen, då svårigheter med använ-

dandet av begreppen validitet och reliabilitet uppmärksammades.  

Kriterierna för äkthet behandlar allmänna frågeställningar om forskning. Dessa kriterier har 

enligt Bryman (2008/2011) inte haft lika stort inflytande på forskning som tillförlitlighets-

kriterierna har haft. Författarna till denna uppsats bedömde att äkthetskriterierna inte skulle 

vara till lika stor hjälp under utformandet av studien som kriterierna för tillförlitlighet skulle 

vara och valde därför att fokusera endast på de senare kriterierna.  
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De kriterier som Lincoln och Guba (1985) satt upp som riktstolpar för att generera tillför-

litlighet i en kvalitativ studie har använts som mål för studien. Därmed anser författarna att 

studien har en hög grad av tillförlitlighet. Begreppet tillförlitlighet består av delkriterierna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att kunna styrka och konfirmera. 

Nedan görs en genomgång av de olika delkriterierna och på vilket sätt studien uppfyller 

dem. 

2.5.1 Trovärdighet 

Författarna har sökt att uppnå trovärdighet genom att noggrant beskriva hur urvalsproces-

sen gått till, argumenterat för urvalsprocessen samt beskriva hur data införskaffats. För att 

öka nivån av trovärdighet i studien var författarnas avsikt att intervjua flera personer i varje 

företag för att få flera synvinklar och på det viset undvika att studiens resultat färgas av en-

skilda individers åsikter och upplevelser. Detta gick inte att genomföra i två av företagen på 

grund av bristande intresse och resurser från företagens sida. I ett företag intervjuades dock 

två personer vilket bidrar med en viss ökad trovärdighet. 

2.5.2 Överförbarhet 

För att få en hög överförbarhet i studien har tydliga beskrivningar gjorts av de valda företa-

gen samt andra kontextuella faktorer. Det är möjligt att studien hade varit mer överförbar 

om de deltagande företagen inte hade varit anonyma, då beskrivningarna av företagens 

verksamheter och branscher har lidit av att författarna inte velat skriva något som kan av-

slöja företagens identitet. Författarna bedömer dock att den minskade graden av överför-

barhet övervägs av att svaren från intervjuerna blev rikare och ärligare.  

2.5.3 Pålitlighet 

Under arbetet med denna studie har en handledare och flera kurskamrater granskat studien 

i syfte att komma med tips på förbättringar, detta anser författarna har ökat pålitligheten. 

Olika metodval och insamlande av data har dessutom beskrivits noggrant i syfte att stärka 

pålitligheten. Fortsättningsvis har författarna också sökt att stärka pålitligheten genom för-

beredelser och användandet av semistrukturerade frågeformulär i avsikt att göra en sådan 

bra intervju som möjligt.  

2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Möjligheten att kunna styrka och konfirmera har författarna till uppsatsen försökt att upp-

nå genom att vara neutrala inför datainsamling och slutsatsdragning. Författarna har under 

studiens gång ifrågasatt vad som kan tänkas vara deras subjektiva åsikter och på så sätt för-

sökt att eliminera påverkan av dessa.  
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3 Teoretisk referensram 
 

 

I denna teoretiska referensram presenteras de teorier som studerats i avsikt att använda som grund för ana-

lysen. Kapitlet börjar med en formel för ledning av familjeägda företag, därefter följer en redogörelse för vilka 

roller och funktioner styrelsen har. Avslutningsvis redogörs för vilken påverkan externa ledamöter kan ha 

på familjeföretag. 

 

Att vara delägare i ett familjeföretag innebär både privilegier och utmaningar, vilket dess 

ägare får erfara dagligen (Ward, 1991). Enligt Ward (1991) måste ägarna i ett familjeföretag 

till exempel balansera företagets intresse med familjens intresse, hantering av VD:s delade 

roll som ägare, chef och förälder och dessutom planera framtiden både sett ur företagets 

och familjens synvinkel. Hanteras inte dessa utmaningar på rätt sätt kan det betyda att före-

taget inte överlever. Utmaningarna hanteras genom en aktiv styrelse, som för ett aktivt sty-

relsearbete, vilket kan hjälpa ägarna i ett familjeföretag att ta kloka och väl genomtänkta be-

slut samt bibehålla ett skickligt ledarskap.  

 

3.1 Formel för ledning av familjeföretag 

När ett företag växer och utvecklas blir det mer komplext till sin natur. Samma sak händer i 

familjen som äger företaget; nya familjemedlemmar tillkommer, familjemedlemmar går i 

pension och så vidare. Gimeno et al. (2010) har skapat en formel som visar hur komplexite-

ten i ett familjeföretag påverkar behovet av struktur i företaget för att hantera den struktu-

rella risk som medföljer ett komplext företag.   

 

Figur 3.1 – Formel för ledning av familjeföretag (Gimeno et al., 2010, författarnas översättning) 

Tanken med formeln är enligt Gimeno et al. (2010) att företagets målsättning ska vara att 

minimera den strukturella risken. Den strukturella risken uppstår när företagets konstruk-

tion inte är tillräckligt stabil för att hantera de problem som uppstår i ett komplext familje-

företag. Formeln ger ingen lösning på hur dessa problem kan förutsägas eller förebyggas, 

däremot ger den förslag på lösningar som gör att problemen kan hanteras när de dyker 

upp. Den strukturella risken kan enligt Gimeno et al. (2010) minskas på tre olika sätt; mins-

ka komplexiteten i familjen, minska komplexiteten i företaget eller utveckla företagets 

struktur. Strukturutveckling är det alternativ som är särskilt intressant för den här studien 

då ett sätt att stärka företagets struktur kan vara att anlita en extern styrelseledamot.  
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Struktur- 
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3.1.1 Familjens komplexitet 

Gimeno et al. (2010) belyser sex variabler som visar på graden av komplexitet i familjen.   

Antal medlemmar i familjen 

Gimeno et al. (2010) menar att ju fler medlemmar familjen består av desto mer komplex 

blir den. En stor familj består av människor med fler olikheter vad gäller ålder, intressen 

och åsikter än i en mindre familj. Med olikheterna följer risken för oenighet inom familjen. 

Leach (2007) håller med och menar även han att familjens komplexitet ökar med antalet 

familjemedlemmar. 

Skillnader i livscykelstadier 

Familjemedlemmar som är i olika stadier i livet bidrar enligt Gimeno et al. (2010) med ökad 

komplexitet. Olika livsstadier skapar olika behov av trygghet, utveckling och inkomst. Åsik-

ter om sin omvärld och förståelse av sina medmänniskor kan också variera mellan olika 

stadier i livscykeln. 

Antal släktgrenar eller familjer involverade i företaget 

Gimeno et al. (2010) hävdar att komplexiteten ökar om flera släktgrenar är involverade i ett 

företag. Olika släktgrenar utvecklar olika egenskaper och varje släktgren tenderar att försva-

ra sin kärnfamiljs intressen framför att försvara hela släktens intressen. Detsamma gäller i 

än högre grad om företaget drivs av mer än en familj utan släktskap. Leach (2007) är av 

samma åsikt och anser att antalet släktgrenar ökar komplexiteten då vissa delar av den 

ägande familjen har mer makt och auktoritet eller att en viss gren av familjen favoriseras 

vid rekrytering eller arvodering.  

Olika roller spelas samtidigt 

En person kan ha flera olika roller i en familj. Gimeno et al. (2010) anser att när familjen 

består av föräldrar och deras barn är komplexiteten liten. Komplexiteten ökar i takt med att 

antalet roller i familjen ökar. 

Olika livshistorier 

Individers olika bakgrunder får till följd att de tolkar saker på olika sätt, desto större skill-

nader i livshistorier desto högre blir komplexiteten (Gimeno et al., 2010). 

Olika förhållanden till företaget 

Gimeno et al. (2010) anser att om familjemedlemmar har olika inställning till vad de vill få 

ut av företaget bidrar det till en högre komplexitet. Det finns många anledningar till att dri-

va ett företag, till exempel hög ekonomisk förtjänst, trygg anställning, makt eller självför-

verkligande. Leach (2007) belyser också problemet att ägarna i företaget kan ha olika intres-

sen i företaget. Det kan exempelvis vara olika mellan de familjemedlemmarna som är an-

ställda i företaget och de medlemmar som endast är ägare. För de som endast är ägare kan 

exempelvis en reduktion i utdelning inte vara aktuellt då de kanske är beroende av den för 
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att uppehålla deras nuvarande livsstil, medan de familjemedlemmar som arbetar i företagen 

anser att en reduktion i utdelning är försvarbart.  

3.1.2 Företagets komplexitet 

Graden av komplexitet i ett företag avgörs enligt Gimeno et al. (2010) av de sju följande 

faktorerna. 

Storlek 

Ett företag med många anställda och/eller hög omsättning har en högre komplexitet än ett 

mindre företag. 

Antal arbetsplatser 

Det fysiska avståndet mellan olika arbetsplatser, det vill säga geografisk spridning av företa-

get, bidrar till en högre komplexitet. 

Grad av produktdiversifiering 

Desto fler produkter företaget har i sitt sortiment desto fler saker som kan gå fel. Kom-

plexiteten i ett diversifierat företag är större än i ett specialiserat företag. 

Internationaliseringsgrad 

Ett internationellt företag måste hantera olika kulturer, lagstiftningar, språk, valutor och så 

vidare. Komplexiteten i ett internationellt företag är därmed högre än i ett företag som bara 

agerar på en lokal marknad. 

Integrationsgrad i värdekedjan 

Ett företag som genomför flera aktiviteter i värdekedjan själv, agerar i en mer komplex mil-

jö än ett företag som specialiserar sig på en eller ett fåtal aktiviteter i värdekedjan. 

Kunskapsgrad 

En kunskapsintensiv verksamhet som kräver en hög kunskapsgrad är mer komplex än ett 

företag som sysslar med aktiviteter som inte kräver så hög kunskap.  

Typ av bransch 

Vilken bransch ett företag verkar i påverkar komplexiteten. En högteknologisk bransch har 

till exempel en hög grad av komplexitet. 

Även Nielsen och Lekvall (2010) konstaterar att ett företags kompetensbehov ökar i och 

med komplexiteten i och runt om företaget. De belyser framförallt tre faktorer som bidrar 

till graden av och behovet av kompetens i ett företag; företagets storlek, komplexiteten i 

verksamheten samt förändringstakten i branschen. Med företagets storlek menar Nielsen 

och Lekvall (2010) storleken på företaget mätt i exempelvis omsättning eller antalet anställ-

da. Ett litet företag är enklare att sköta, och därmed är inte kraven på kompetens hos led-
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ningen av företaget lika hög som för större företag. Med komplexiteten i verksamheten syf-

tar Nielsen och Lekvall (2010) till exempel på om det är en enkel eller mer komplicerad af-

färsidé, om företaget är nischat eller om det har en bredare kundgrupp, om det använder 

avancerad teknologi och den geografiska spridningen på verksamheten. Dessutom påverkas 

komplexiteten också av ifall det förkommer en exportmarknad som företaget är verksam i. 

Förändringstakten är faktorn som syftar på om företaget arbetar i en mogen och mer förut-

sägbar bransch eller om det befinner sig i en bransch med snabb förändringstakt gällande 

till exempel teknologi, konkurrens och kundkrav, vilket gör det svårare för företaget att be-

döma och få en överblick för framtiden.  

3.1.3 Strukturutveckling 

Med strukturutveckling menas ett företags utveckling av den interna kapaciteten för själv-

organisering (Gimeno et al., 2010). Gimeno et al. (2010) menar att strukturen i ett familje-

företag består av fem kategorier; institutionalisering, differentiering, förvaltningsmetoder, 

kommunikation och succession.  

Institutionalisering av styrningen 

I takt med att företaget växer blir behovet av mer formaliserade vägar för beslutsfattning 

större. Det räcker inte längre med att fatta viktiga beslut vid köksbordet. Institutionalisering 

av styrning handlar enligt Gimeno et al. (2010) om huruvida institutioner såsom familjeråd, 

styrelse och verkställande utskott förekommer i företaget samt en bedömning av hur väl de 

fungerar. Denna kategori delas in i fyra dimensioner: förekomst av institutioner, familjerå-

dets effektivitet, styrelsens effektivitet samt det verkställande utskottets effektivitet.  

Förekomst av institutioner handlar om i vilken utsträckning styrande organ och formella 

regler förekommer i familjeföretag. För att ha en hög grad av institutionalisering ska företa-

get enligt Gimeno et al. (2010) ha ett organ för beslutsfattande i ägarfamiljen (familjeråd), 

ett organ för bolagsstyrning (styrelse), ett förvaltande organ (verkställande utskott) samt en 

familjeförfattning. I och med att författarna till denna studie valt att studera små familjeäg-

da aktiebolag anser författarna att inte alla dessa institutioner är relevanta. Då företag med 

15-30 anställda studerats är sannolikheten att dessa bolag har familjeråd, styrelse, verkstäl-

lande utskott och familjeförfattning liten. Därför har författarna i uppsatsen valt att endast 

fokusera på styrelsen som institution då detta är den aspekt som är mest relevant för att 

uppnå studiens syfte. Dessutom är detta den enda av institutionerna som alla aktiebolag en-

ligt lag måste upprätta (Aktiebolagslag, 8:1 §). 

Enligt Forbes och Milliken (1999) kan styrelsens effektivitet utvärderas beroende på hur väl 

styrelsen sköter sina uppgifter – det vill säga deras servande och kontrollerade roll, vilka 

diskuteras senare i den teoretiska referensramen, och styrelsens förmåga att kunna arbeta 

tillsammans. 

Särskiljning av familj och företag 

Denna kategori handlar om i vilken utsträckning de anställda i företaget klarar av att skilja 

på sin roll i familjen och sin roll i företaget. I arbetet med att särskilja familjen från företa-
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get ingår enligt Gimeno et al. (2010) framtagandet av tre påverkbara områden: uppdelning 

av arbete, ägarbekräftelse och familjens ansvarighet. 

Uppdelning av arbete berör frågan om familjemedlemmar som är anställda i företaget är 

det på grund av sin kompetens eller på grund av sitt släktskap med ägaren. Även frågor 

som hur löner sätts och befordringar går till berörs här. 

Att bekräfta ägarna innebär att erkänna deras rättigheter. Enligt Gimeno et al. (2010) har 

ägarna rätt till information om företagets utveckling, rätt att delta i beslut som påverkar 

ägarens egendom samt rätt till utdelning på sitt investerade kapital.  

En familj som har en hög grad av ansvarighet tillåter enligt Gimeno et al. (2010) familje-

medlemmar att utvecklas professionellt inom företaget utan att ”skyddas” för att de tillhör 

ägarfamiljen. Till exempel utvärderas VD:ns arbetsinsatser och åtgärder vidtas om insatser-

na inte är tillräckliga även om VD tillhör ägarfamiljen. 

Utveckling av ledningsmetoder 

I takt med att företagets komplexitet blir större ställs andra krav på ledningen. Utveckling 

av ledningsmetoder kan enligt Gimeno et al. (2010) delas in i två dimensioner: professiona-

lisering av ledningsmetoder samt strukturerande av information. Strukturering av informa-

tion handlar om att familjeföretag bör jobba med strukturerande av information genom att 

klargöra vilken kunskap som finns i företaget. Detta känns mer relevant för familjeföretag 

av större slag därför anser författarna att strukturering av information inte är av så stor vikt 

för dessa företag. 

Gimeno et al. (2010) menar att ett företag professionaliserar sina ledningsmetoder genom 

att skapa avsiktliga strategier och bygga decentraliserade strukturer. Avsiktliga strategier 

öppnar upp för möjligheten att fler personer inom företaget kan fatta beslut. 

Kommunikationsutveckling 

Med en företagskultur som tillåter kommunikation kan enligt Gimeno et al. (2010) oenighe-

ter hanteras öppet, lösningar sökas tillsammans och överenskommelser nås genom logiska 

resonemang. Då det krävs stor inblick i ett företag för att bedöma nivån på deras kommu-

nikationsutveckling har det inte varit möjligt i denna begränsade studie. Därför kommer 

inte denna kategori behandlas i analysen. 

Succession 

Succession handlar om att skapa förutsättningar för att ett framgångsrikt företag kan fort-

sätta sin framgång, även utan den nuvarande ledningen. Enligt Gimeno et al. (2010) räcker 

det inte med att bara planera för att ersätta VD:n utan företaget måste visa att de har för-

mågan att återskapa hela verksamheten runt den nya generationen. Detta görs inom tre di-

mensioner: entreprenöriell kapacitet, oberoende av VD samt successionsplanering. 
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Det krävs enligt Gimeno et al. (2010) att företaget drivs med en entreprenöriell anda för att 

det ska kunna fortsätta att utvecklas. Detta begrepp känns för komplext att bedöma hos fö-

retagen i denna begränsade studie och kommer därför inte behandlas i vidare i studien. 

Att utveckla ett icke-beroende av VD är nära kopplat till tidigare delar av strukturutveck-

lingen. Gimeno et al. (2010) menar att familjeföretag bör undersöka hur stort deras bero-

ende är av VD:n och om detta beroende är stort; jobba på att minska det för att säkerställa 

företagets fortlevnad. 

Leach (2007) tar upp succession som en svårighet som familjeföretag måste hantera för att 

överleva. Han belyser bland annat problemet med att välja en efterträdare, då det kan vara 

ett val mellan exempelvis en son och en dotter, och framhäver dessutom vikten av att ha en 

successionsplan. Hatten (2006) menar att en bristande successionsplanering är en av de 

största orsakerna till att familjeföretag går i konkurs. Han förklarar den bristande succes-

sionsplaneringen i fyra orsaker som handlar om att äldre familjemedlemmar: i) har svårig-

heter att adressera sin egen dödlighet, ii) inte är övertygade om att yngre medlemmar kom-

mer klara av att uppehålla företagets framgång, iii) väntar för länge med att föra över kon-

trollen till yngre då de bekymrar sig över deras finansiella säkerhet i framtiden, iv) är för 

personligt knutna till företaget vilket gör att de inte lockas av att lämna över kontrollen. 

Detta kan också styrkas av Nuteks studie gjord av Melin et al. (2007) som visar på att ett 

flertal företag inte startat alls, eller endast gjort små, förberedelser inför kommande ägar-

skifte.  

 

3.2 Styrelsens roll 

Van den Heuvel et al. (2006) anser att styrelsen är att betrakta som en av de mest betydan-

de bolagsstyrningsmekanismerna för små och medelstora familjeföretag. 

Definition av styrelsens roll 

Styrelsens aktiviteter placeras enligt Van den Heuvel et al. (2006) av många forskare under 

olika roller. I denna uppsats har Forbes och Millikens (1999) uppdelning av styrelsens upp-

gifter – kontrollerande och servande valts, vilken även Gabrielsson och Winlund (2000) re-

fererar till. Anledning till att dessa begrepp valdes var för att valet av etikettering var an-

vändbar då många av andra forskares begrepp på styrelsens uppgifter går att placera in un-

der dessa. 

Styrelsens roll ur två perspektiv 

Forbes och Milliken (1999) noterar att styrelsens roll kan delas in i två perspektiv; den kon-

trollerade rollen och den servande rollen. Med den kontrollerande rollen menas styrelsens 

ansvar att övervaka och kontrollera ledningen (Gabrielsson & Winlund, 2000). Den ser-

vande rollen däremot handlar om att styrelsens och dess ledamöters erfarenhet, kunskap 

och förmågor ska understödja och komplettera ledningen i företaget (Zahra & Pearce, 

1989) och ge denna rådgivning (Forbes & Millikens, 1999; Gersick et al., 1997). Gabriels-
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son och Winlund (2000) berör även styrelsens strategiska roll och anser att den rollen finns 

med till viss del i den kontrollerade rollen likväl som i den servande rollen. Styrelsens arbete 

med att ta fram strategiska alternativ hör till den servande rollen medan arbetet med att ta 

beslut om de strategiska alternativen faller under den kontrollerande rollen.  

Relationen mellan styrelsen och familjeföretaget 

Brunninge och Nordqvist (2004) skriver att styrelsen i ett familjeföretag kan anta liknande 

roller som styrelsen har i företag som inte är familjeägda. De lägger också till att andra för-

fattare har identifierat angelägenheter som är relaterade till familjeföretag såsom understöd-

ja vid generationsskifte, lösa konflikter samt samorganisera familjen och firman. Även 

Ward (1991) anser att styrelsen kan hjälpa till med aspekter såsom ledningssuccession.  

Gimeno et al. (2010) beskriver också styrelsens funktion, men ur ett familjeföretags per-

spektiv. De menar att styrelsens funktion kan ses genom uppgifterna; ge stöd åt och över-

vaka den verkställande ledningen, säkerställa succession, införa restriktioner för familjen 

samt utveckla, uppehålla och kontrollera särpräglade resurser och förmågor. De nämnda 

uppgifterna kan också ses i Forbes och Millikens (1999) uppdelning av styrelsens kontrolle-

rande och servande roll.  

Nedan följer en redovisning av styrelsens kontrollerande roll och styrelsens servande roll 

som är den gruppering av styrelsens roller som författarna valt att använda i studien. 

3.2.1 Styrelsens kontrollerande roll och dess relation till agentteorin 

Enligt Van den Heuvel et al. (2006) är styrelsens kontrollerande roll övervägande baserad 

på agentteorin, sett på studier gjorda av forskare som studerat styrelsens roll. Agentteorin 

bygger enligt upphovsmännen Jensen och Meckling (1976) på relationer mellan agenter och 

principaler. De menar att de agentproblem som agentteorin framhäver grundas i att en 

agent inte alltid strävar efter att maximera principalernas välfärd. I inledningskapitlet 

nämndes att en del författare anser att i familjeföretag elimineras agentproblemet som med-

följer vid en separation av ägarskap och kontroll. Mallin (2010) är en av dessa författare 

som anser att det är mindre chans att agentproblemen uppstår i familjeföretag. Hon menar 

att detta beror på att ägarskap och kontroll inte är delat och därmed minskar problemen re-

laterat till opportunistiskt beteende och informationsasymmetri. Dessutom anser hon att 

denna överlappning av ägarskap och kontroll leder till en högre nivå av tillit som därmed 

minskar den övervakande kontrollen. 

Schulze, Lubatkin, Dino och Buchholtz (2001) håller dock inte med författare som påstår 

att det inte är lika nödvändigt för familjeföretag att ha formella styrelsemekanismer som för 

företag där ledning och ägarskap är separerat. Schulze et al. (2001) menar att även i familje-

ägda och familjestyrda företag finns agentproblem men att de framträder i andra skepnader. 

De argumenterar att familjeförhållanden tenderar att göra agentproblem relaterade till pri-

vat ägarskap och ägarledning svårare att lösa då beroende på självbehärskning och problem 

som uppstår i samband med altruism. Altruism är framförallt troligt att uppstå just i famil-

jeföretag då ägarna har kontroll över resurserna och därmed har möjligheten att vara gene-
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rösa mot sina släktingar och framförallt barn (Schulze et al., 2001). Enligt Gersick et al. 

(1997) är det vanligt i familjeföretag att familjemedlemmar får anställning och andra förde-

lar som de annars inte skulle fått. 

Styrelsens aktiviteter relaterade till agentteorin 

Agentteorin förespråkar att ägarna ska välja styrelseledamöter till att övervaka ledningen 

(Johannisson & Huse, 2000). Specifika styrelseaktiviteter som ingår i den kontrollerande 

rollen är uppdrag såsom godkännande av större initiativ från ledningen samt beslutande om 

anställning, kompensation och ersättande av företagets verkställande ledning (Forbes & 

Milliken, 1999). Från uppdelningen, som författarna till denna uppsats gjort av de styrelse-

funktioner som Gimeno et al. (2010) behandlar, är de funktioner som infaller under den 

kontrollerande rollen de som avser att övervaka ledningen samt att lägga restriktioner på 

familjen. Gimeno et al. (2010) anser att övervakning av den verkställande ledningen är en 

principiell uppgift för styrelsen. I denna uppgift ingår till exempel att se till att lednings-

gruppen har den passande kompetensen samt att den leder företaget i den riktning ägarna 

har en önskan att nå. Andra aspekter som ingår är exempelvis kontroll av strategiska be-

slutstaganden, utvärdering av ledningsgruppens prestation, finansiell kontrollering, gransk-

ning samt arvodering av ledamöter. Styrelsens uppgift att sätta restriktioner på familjen 

handlar, enligt Gimeno et al. (2010), om att förhindra familjemedlemmar från att lägga sig i 

verksamheten som en familj och inte ur en företagslogisk synvinkel, vilket görs genom att 

se till att det finns ett formellt förhållande till ledningen via styrelsen.  

3.2.2 Styrelsens servande roll och dess relation till    
 resursberoendeteorin 

Den servande rollen har sitt ursprung i resursberoendeteorin (Van den Heuvel et al., 2006). 

Resursberoendeteorin, framarbetad av Pfeffer och Salancik (1978, återgiven i Pfeffer & Sa-

lancik, 2003), grundas i att nyckeln för en organisations överlevnad ligger i dess förmåga att 

underhålla och anskaffa resurser till företaget. De menar att alla organisationer är beroende 

av andra organisationer då dessa innehar resurser som deras organisation behöver anskaffa. 

Dessa förhållanden är definierade och kontrollerade av omgivningen som organisationerna 

är relaterade till; såsom staten, associationer, leverantörs- och kundförhållanden samt kon-

kurrensförhållanden. Det är detta anskaffningsbehov av finansiella och fysiska resurser 

samt information, som gör organisationer beroende av externa källor, vilket ledde till karak-

täriseringen av teorin som resursberoende (Pfeffer & Salancik, 2003).  

Styrelsens aktiviteter relaterade till resursberoendeteorin 

Specifika aktiviteter som ingår i styrelsens uppgifter relaterat till den servande rollen är 

uppgifter som till exempel tillhandahållande av expertis och detaljerade insikter under stör-

re händelser såsom vid fusion och/eller upphandling av andra företag (Forbes & Milliken, 

1999). Andra aktiviteter som enligt Forbes och Milliken (1999) är relaterade till den servan-

de rollen är informella och pågående aktiviteter som exempelvis att generera och analysera 

strategiska alternativ. Johannison och Huse (2000) skriver att resursbaserad och resursbero-

ende teorier förespråkar att styrelsens ledamöter ska ha roller och kompetenser som stödjer 
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och kompletterar den verkställande ledningen. Ledamöterna har en roll mer relaterad till 

servande funktioner såsom rådgivning, tillhandahållande av nätverksresurser samt givande 

av legitimitet, istället för kontrollerande funktioner.  

Funktionerna i ett familjeföretags styrelse enligt Gimeno et al. (2010), som enligt författar-

na till uppsatsen faller in under den servande rollen är att ge stöd åt den verkställande led-

ningen, uppehålla och kontrollera resurser och förmågor samt att säkerställa succession i 

företaget. Gimeno et al. (2010) menar att funktionen att ge stöd åt verkställande ledning 

handlar om stöd vid strategiska beslutstaganden, då gällande de tekniska kvalitéerna som 

besluten har samt deras relevans över tiden och acceptans av organisationen. Gällande 

funktionen att uppehålla och kontrollera resurser och förmågor refererar Gimeno et al. 

(2010) till styrelsens uppgift att se till att företaget utvecklar sina tillgångar och sin skicklig-

het och ser till att dessa är hållbara under lång tid. När det kommer till säkerställandet av 

succession handlar det enligt Gimeno et al. (2010) om säkerställandet av ledningssuccession 

och inte om ägarsuccession, vilket de anser ligger i familjerådets händer. Successionen un-

derlättas om styrelsen har försäkrat kvalitén av ledningen för en längre period i framtiden 

vilket Gimeno et al. (2010) anser görs genom rådgivning, kontroll och underhållning av re-

surser.  

 

3.3 Externa styrelseledamöters påverkan på familjeföretag 

En extern styrelseledamot kan bidra med mycket för en, enligt Leach (2007), anspråkslös 

kostnad. Dock kan ett visst motstånd till tillsättandet av dessa ledamöter förekomma vilket 

kan vara orsaken till att många små familjeföretag valt att avstå från externa ledamöter i sin 

styrelse. En undersökning gjord av Fiegener, Brown, Dreux och Dennis (2000) visade på 

att den viktigaste faktorn som avgör om ett företag väljer att ta in externa styrelseledamöter 

beror på hur stor andel av företaget som ägs av någon utanför företaget och den verkstäl-

lande direktörens familj. Enligt Voordeckers et al. (2007) och Fiegener et al. (2000) är fa-

miljeföretag mer benägna att anlita externa styrelseledamöter ju större de är. 

3.3.1 Potentiella fördelar med tillsättande av externa ledamöter 

Grundei och Talaulicar (2002) menar att tillsättandet av externa ledamöter ska drivas av fö-

retagets behov av styrning, resurser, rådgivning och information. Nedan följer några av de 

fördelar, som författarna till uppsatsen identifierat, vilka kan uppnås med hjälp av externa 

ledamöter i små familjeföretag. 

Strategisk rådgivning 

Leach (2007) menar att då ledamoten inte är involverad i företaget på något annat vis än 

som styrelseledamot och inte är en del av familjen kan den bidra med objektiv och tillspet-

sad rådgivning om företagets strategiska inriktning. Leach (2007) anser även att en bra ex-

tern styrelseledamot kan fungera som en pådrivare för viktiga förändringar i företagets stra-

tegi och målsättning som en intern styrelseledamot aldrig hade tänkt på. Mallin (2010) är 

inne på samma linje då hon anser att en eller flera externa styrelseledamöter är värdefulla 



 

 
23 

för ett ägarlett företags strategiska utveckling. Detta stöds av en undersökning gjord av 

Brunninge et al. (2007) som visar att små ägarledda bolag lättare klarar av strategiska för-

ändringar om de har externa ledamöter i sin styrelse.  

Bidrar med expertkunskaper och kontakter 

Med rätt val av extern styrelseledamot kan företaget enligt Leach (2007) få tillgång till en 

person som har specialkunskaper som inte finns i företaget och som även har ett nätverk av 

kontakter som kan vara användbart för företaget vilket är något som även belyses av Borch 

och Huse (1993) samt Daily och Dalton (1993). En extern styrelseledamot kan fungera som 

en källa till information som finns utanför företaget och öka den samlade kunskapen och 

erfarenheten i företaget (Leach, 2007).  

Strukturgenererande 

Styrelsen och styrelsearbetet blir mer formaliserat med en utomstående ledamot som kan 

bidra med struktur och regler vilket ofta är välbehövt i ett familjeföretag (Leach, 2007). 

Leach (2007) menar att det är av avgörande betydelse för ett familjeföretags långsiktiga 

framgång att de har en välfungerande styrelse med externa ledamöter, eftersom en sådan 

styrelse bidrar med objektivitet och erfarenhet till överläggningar samtidigt som den 

påtvingar en mer strukturerad ordning i mötesrummet.  

Fungerar som bollplank  

En extern styrelseledamot kan fungera som ett neutralt bollplank för känsliga frågor som 

rör både familjen och företaget, som vid till exempel successionsfrågor (Leach, 2007). En-

ligt Voordeckers et al. (2007) verkar företagsledare uppskatta det värde en extern styrelsele-

damot kan bidra med vid ägarskiften i form av både rådgivare och medlare.  

Bidrar med objektivitet och trovärdighet 

Gabrielsson och Winlund (2000) argumenterar för att externa ledamöter kan bidra med 

mer opartiska åsikter om företaget och dess problem. Leach (2007) anser också att en familj 

som introducerar en eller flera externa ledamöter i sin styrelse sänder en bild till kunder, ak-

tieägare och anställda som är positiv och motiverande vilket förbättrar företagets anseende, 

legitimitet och trovärdighet. Att anlita en extern styrelseledamot kan dessutom bidra till en 

reduktion av agentkostnader och kostnader som ett resultat av altruistiskt beteende då ex-

terna styrelseledamöter bidrar med en högre grad av oberoende än interna styrelseledamö-

ter (Voordeckers et al., 2007). 

3.3.2 Möjliga negativa aspekter som påverkar beslutet att tillsätta  
 externa ledamöter 

Trots alla positiva aspekter med att ta in externa ledamöter i ett familjeföretags styrelse är 

det många grundare eller ägare av familjeföretag som är motvilliga till att ta det steget.  
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Finansiella restriktioner 

Hughes (1995) menar att många företag avstår från att anlita externa styrelseledamöter för 

att de bedömer att det inte är värt den extra kostnad det medför att ha ett aktivt styrelsear-

bete. Det är Leachs (2007) åsikt att det inte är kostnaden för externa styrelseledamöter som 

är problemet utan att företagare inte inser fullt ut vad de skulle kunna vinna på att anlita en 

utomstående ledamot.  

Risken att förlora kontrollen över företaget 

Motviljan att anlita externa styrelseledamöter bottnar enligt Leach (2007) ofta i att ägarna i 

ett familjeföretag är oroliga för att deras beslut kommer ifrågasättas och att de riskerar att 

förlora kontroll över företaget. Även Ward och Aranoff (2002) uppfattar det som att risken 

att tappa kontroll över företaget är den vanligaste anledningen till att företag inte anlitar ex-

terna styrelseledamöter. De menar att den oron är något obefogad eftersom den riktiga 

kontrollen finns hos aktieägarna och inte hos styrelsen.  

Problem med att öppna upp företaget för utomstående 

Leach (2007) hävdar att ytterligare en anledning till att många företagare tvekar att tillsätta 

externa styrelseledamöter är att de inte gillar tanken på att dela konfidentiella affärshemlig-

heter med någon utomstående. Detta anser Leach (2007) inte bör vara ett problem då ett 

avtal med klausuler om hantering av företagshemligheter kan slutas med externa styrelsele-

damöter vid tillsättandet. En noggrann rekryteringsprocess kan dessutom öka sannolikhe-

ten att den externa styrelseledamoten är pålitlig. 

Svårigheter att hitta rätt person 

Det kan vara svårt att hitta en lämplig person som kan passa som extern styrelseledamot 

hävdar Mallin (2010) och Smithson (2004). Smithson (2004) anser att det beror på att de 

tillgängliga externa styrelseledamöter, som är villiga att ta på sig det medförande ansvaret 

och den tid arbetet kräver, ofta är pensionerade styrelseledamöter från större bolag. Pro-

blem som kan uppstå kopplas till skillnader i kultur, arbetssätt och kompetens. Även An-

dersson et al. (2010) belyser svårigheter i att hitta rätt styrelseledamot för företaget då de 

beskriver processen som svår och tidsödslande.  

3.3.3 Mentorskap som stöd för mindre företag 

Mentorskap kan enligt Nielsen och Lekvall (2010) ses som en mjukstart för företagare som 

inte riktigt är beredda att ta steget att tillsätta en extern styrelseledamot. Även Leach (2007) 

förespråkar att familjeföretag bör upprätta ett mentorskap med en person som inte är med-

lem i familjen som företaget kan få råd av och bolla idéer med.  

Det som enligt Nielsen och Lekvall (2010) kännetecknar ett fungerande mentorskap mellan 

en mentor och en företagare är till exempel; att mentorn kan bidra med sina erfarenheter, 

att det finns ett genuint förtroende mellan företagaren och mentorn samt att mentorn har 
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tillräckligt med tid och engagemang för att sätta sig in i företagets verksamhet och finnas 

där för företagaren.  

 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

En kort sammanfattning av referensramens olika delar ges nedan för att ge läsaren en över-
siktsbild av den teori som använts för att nå studiens syfte. 

3.4.1 Formel för ledning av familjeföretag 

Den teoretiska referensramen visar hur företagets komplexitet tillsammans med familjens 

komplexitet ger upphov till ett visst behov av strukturutveckling. Enligt Gimeno et al. 

(2010) påverkas företagets komplexitet av ett antal olika faktorer såsom exempelvis storle-

ken på företaget i form av antalet anställda och omsättning, företagets bransch och konkur-

rens, förekomsten av internationell handel, geografisk spridning och produktdiversifiering. 

Familjens komplexitet påverkas av bland annat antal familjemedlemmar, antal familjer som 

är involverade i företaget, olika roller som spelas samtidigt i företaget och olika livshistorier. 

Ju mer komplext företaget och familjen är, desto större är behovet av struktur i företaget. 

Denna strukturutveckling kan enligt Gimeno et al. (2010) ske på olika sätt varav det lättaste 

och mest effektiva sättet, att hantera svårigheter för ett familjeföretag, är genom ett aktivt 

styrelsearbete (Ward, 1991).  

3.4.2 Styrelsens roller 

Styrelsen kan bidra genom två olika roller till ett företag; kontrollerande och servande 

(Forbes & Milliken, 1999). Aktiviteter som kan relateras till styrelsens kontrollerande roll är 

bland annat godkännande av större initiativ (Forbes & Milliken, 1999), övervakning av led-

ningen (Gabrielsson & Winlund, 2000) samt kontroll av strategiska beslutstaganden (Gi-

meno et al., 2010). Exempel på aktiviteter relaterade till den servande rollen är: tillhandahål-

lande av expertis (Forbes & Milliken, 1999), verka rådgivande för företaget (Johannison & 

Huse, 2000), generera samt analysera strategiska alternativ (Forbes & Milliken, 1999) och 

säkerställa succession (Gimeno et al., 2010). 

3.4.3 Extern styrelseledamot 

Att anlita en extern styrelseledamot kan påverka båda styrelsens roller i form av att tillsätta 

den kompetens eller oberoende som krävs för att styrelsen effektivt ska kunna utföra sina 

uppgifter i respektive roll. Ett företags beslut att anlita en extern styrelseledamot drivs ofta 

av företagets behov av resurser och rådgivning samt behovet av styrning (Grundei & Ta-

laulicar, 2002), vilket också identifierats som några av de fördelar som små företag kan ut-

vinna från ett anlitande. De fördelar som identifierats är i) strategisk rådgivning genom att 

exempelvis agera som pådrivare gällande viktiga strategiska förändringar (Leach, 2007; Mal-

lin, 2010); ii) bidragande med expertkunskaper och nätverk genom tillförande av kunskap 

och kontakter (Borch & Huse, 1993; Daily & Dalton, 1993); iii) strukturgenererande genom 

att den externa ledamoten formaliserar styrelsearbetet (Leach, 2007); samt iv) bidragande 
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med objektivitet och neutralitet genom att exempelvis agera bollplank (Leach, 2007) och 

komma med opartiska åsikter (Gabrielsson och Winlund, 2000). 

De aspekter som kan antas ha en negativ inverkan på beslutet att tillsätta en extern ledamot 

har identifierats som; i) finansiella restriktioner (Hughes, 1995); ii) rädsla i att förlora kon-

rollen över företaget (Leach, 2007; Ward & Aranoff, 2002); iii) problem att öppna upp fö-

retaget för någon utomstående (Leach, 2007); samt iv) svårigheter att hitta rätt extern sty-

relseledamot (Andersson et al. 2010; Mallin, 2010; Smithson, 2004). 

3.4.4 Användning av referensramen 

Den teoretiska referensramen sammanfattas med hjälp av en teoretisk analysmodell (se fi-

gur 3.2) som författarna framställt för att visa på hur uppsatsens syfte ska uppnås. Formeln 

för ledning av familjeföretag hjälper till att identifiera familjeföretags komplexitet, sett ur en 

familjekontext och ur en företagskontext, och visar på dessa företags behov av strukturut-

veckling genom framförallt styrelsearbete. Styrelsens två olika roller ska identifiera vilken 

roll företagets styrelse har i familjeföretaget samt vilka uppgifter som den förmodas uppfyl-

la. För att styrelsen ska kunna uppfylla dessa uppgifter kan det vara nödvändigt för små 

familjeföretag att tillsätta en extern styrelseledamot för att få ett effektivt styrelsearbete. 

Därav förväntas en djupare förståelse uppnås över vad som påverkar ett litet familjeföre-

tags val att tillsätta en extern styrelseledamot. 

 

 
Figur 3.2 – Teoretisk analysmodell 
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4 Empiriskt samlad data 

 

 

I detta empiriska avsnitt presenteras en sammanställning av de empiriska data som insamlats via intervju-

er med tre små familjeföretag. Två av företagen, Företag Grön och Företag Blå, har varsin extern ledamot i 

sin styrelse medan det tredje företaget, Företag Röd, inte har en extern ledamot i sin styrelse.  

 

4.1 Företag Grön – företag med extern styrelseledamot 

I företaget, som författarna valt att kalla Företag Grön, utfördes intervjun med den nuva-

rande VD:n som också är styrelseledamot i företaget samt medlem i ägarfamiljen (VD 

Grön). Se bilaga 2 för frågeformulär. 

4.1.1 Företagets historia och verksamhet 

Företag Grön är ett litet familjeägt aktiebolag med säte i Jönköping. Företaget startades på 

40-talet av den nuvarande VD:ns (VD Grön) svärfar och har sedan starten varit verksamt 

inom samma bransch. Företaget tillverkar, samt sköter service och reparation av sina egna 

produkter. De gör även en del service på produkter av annat fabrikat.  

4.1.2 Familjens relation till företaget 

Idag drivs företaget av familjemedlemmar från både andra och tredje generationen. VD 

Grön är från andra generationen medan de andra ägarna är från tredje generationen. Grun-

daren hade tre barn och alla barnen ärvde varsin tredjedel. Två av dessa tredjedelar har gått 

vidare till barnbarn till grundaren. Därmed är alla ägare släkt med varandra och dessutom 

arbetar enligt VD Grön alla dessa också i företaget. Förutom ägarna, fyra stycken, arbetar 

också en ingift maka i företaget som inte har med ägarförhållandena att göra. Två av ägarna 

innehar högre positioner; VD och produktionschef, medan de andra två ägarna arbetar ute 

i verkstaden. VD Grön är den enda av ägarna som har en högre utbildning. 

Beslutsfattande och beroende av VD 

Besluten som tas i företaget, sker mestadels av VD Grön och produktionschefen, då de 

brukar resonera sig fram tillsammans till vad som ska göras i olika sammanhang. VD Grön 

anser att företaget till viss del är beroende av sin VD då han självklart har viktiga uppgifter 

att sköta men menar ändå att företaget klarar sig utan honom vissa perioder som exempel-

vis vid semester.  

Företaget blickar in i framtiden – successionsplanering 

Gällande successionsplaneringen finns enligt VD Grön en plan över vem som i framtiden 

ska ta över ledningen över företaget. Denna fråga är något som diskuterats av styrelsen. 
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Angående tidpunkt för när nuvarande VD beräknas gå i pension har det inte bestämts än 

eftersom det beror på yttre omständigheter. Vid dessa diskussioner och planering har även 

den externa styrelseledamoten varit närvarande och delaktig. 

4.1.3 Företagets komplexitet 

I dagsläget finns Företag Grön på två orter i Sverige. Förutom verkstad och kontor i Jön-

köping finns även en serviceverkstad i Stockholmsområdet. Företag Grön har totalt cirka 

20 anställda och en omsättning på cirka 40 miljoner kronor, år 2010. 

Företagets bransch och konkurrens 

Idag är Företag Grön det enda svenska företaget på marknaden i sin bransch och slåss där-

för mot större internationella konkurrenter. Det finns enligt VD Grön två stora företag 

som är dominanta på marknaden världen över. Dessutom finns ett inhemskt företag i 

många länder såsom de själva i Sverige och liknande företag i bland annat Finland och 

Tyskland, som ofta har en stark ställning på den inhemska marknaden. Förändringstakten i 

branschen beror till viss del på regleringen som finns för branschen och är beroende av hur 

den förändras. De senaste åren har produktutvecklingen skett som en följd av att ny data-

teknik har blivit tillgänglig. 

Förekomst av internationell handel 

Företag Grön använder sig mest av svenska kronor i sina transaktioner men på grund av 

viss internationell handel hanterar de även en del andra valutor, då mestadels euro och 

amerikanska dollar. Den internationella handeln leder till att förutom svenska så pratas 

även en del engelska i företaget, dock i begränsad utsträckning. 

Företagets produkter – sortiment och värdekedja  

Alla produkter i Företag Gröns sortiment har samma användningsområde. Även om pro-

dukterna påminner om varandra så finns det flera olika modeller som installeras på olika 

sätt. 

De tillverkar sina egna produkter men tillverkar inte alla delar i produkten, då de köper in 

ganska många komponenter. De installerar och sköter servicen av produkterna själva men 

skickar även iväg en del av produkterna som installeras på annat håll. VD Grön uppskattar 

att cirka 60 procent av de färdiga produkterna installeras av dem själva medan resterande 

40 procent skickas iväg. Paketering görs av företaget själva. Gällande marknadsföring så 

görs detta av Företag Grön, men de tar också hjälp av ett marknadsföringsföretag till viss 

del. 

Utbildningskrav 

Enligt VD Grön krävs ingen specifik utbildning för att arbeta i verkstaden förutom på en 

viss avdelning där svetsning sker, i vilken krävs utbildning för att få utföra det arbetet. VD 
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Grön menar att nyanställda måste läras upp internt men att de bör vara händiga och ha 

förmågan att arbeta självständigt. 

4.1.4 Styrelsen och den externa ledamoten  

I styrelsen sitter fyra ledamöter, en från varje delfamilj och dessutom en extern ledamot 

som tillsattes år 2009. Styrelsens uppgift i företaget är enligt VD Grön att styra upp verk-

samheten och få styrelsearbetet nedskrivet och synligt. Detta var också en anledning till att 

de valde att tillsätta en extern styrelseledamot. Innan de tillsatte den externa styrelseledamo-

ten hade de aldrig några formella styrelsemöten utan besluten fattades informellt. De ville 

också ha någon som såg verksamheten med andra ögon då risken för att bli hemmablind 

enligt VD Grön är stor. Styrelsemöten hålls enligt VD Grön ungefär åtta gånger per år. Ut-

över dessa möten hålls inga andra formella möten med endast ägarfamiljen. Dock menar 

VD Grön att det är oundvikligt att frågor angående verksamheten diskuteras informellt, i 

och med att ägarna arbetar så nära varandra. 

Tillsättandet av företagets externa styrelseledamot  

Tankarna om att tillsätta en extern ledamot i styrelsen var något som enligt VD Grön växte 

fram under ganska många år. Till sist var det slumpen som gjorde att de tog steget att anlita 

en sådan. Företaget hade under flera år, i olika sammanhang, haft lite kontakt med mannen 

som idag sitter som extern styrelseledamot. Det var när han erbjöd sig att sitta med i deras 

styrelse som de valde att fundera på saken och därefter fatta beslutet att tillsätta honom. 

Enligt VD Grön var det främst han som hade den formella kontakten med den potentiella 

externa styrelseledamoten till en början. Sedan presenterades förslaget att ta in honom i sty-

relsen för resterande styrelseledamöter varefter styrelsen kom överens om att anlita honom. 

Då företaget inte aktivt letade efter någon som passade just deras företag, utan detta skedde 

mer av en slump, ansåg inte VD Grön att det var svårt att hitta en extern styrelseledamot. 

Han är inte heller av åsikten att det var jobbigt att öppna upp företaget för en utomstående. 

Vid tillsättandet hade den externa styrelseledamoten ingen tidigare erfarenhet från Företag 

Gröns bransch, men besatt mycket kunskap av styrelsearbete från andra branscher. Han 

hade haft flera styrelseuppdrag innan och dessutom arbetat som ekonom, vilket gett viktig 

erfarenhet. 

För- och nackdelar med en extern styrelseledamot 

De fördelar som Företag Grön främst upplevt med en extern styrelseledamot menar VD 

Grön är att de styrt upp arbetet i styrelsen, satt upp mål och förbättrat marknadsföringen. 

Bland annat pekar VD Grön på att den externa styrelseledamoten sett till att företagets 

hemsida förändrats till det bättre. Gällande nackdelar kunde VD Grön inte peka på någon 

speciell nackdel och påpekar också att beslutsrätten i slutändan fortfarande ligger hos ägar-

na. Angående arvoderingen för den externa ledamoten menar VD Grön att det inte var 

några problem med att komma överens över denna. Dessutom anser VD Grön att nyttan 

med den externa styrelseledamoten överstiger kostnaden. Han menar att det inte är någon 

jättestor ersättningssumma det handlar om. 
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Enligt VD Grön ansåg företaget att den externa styrelseledamoten till en början inte levde 

upp till förväntningarna, men att det har utvecklats åt rätt håll. Bland annat har företaget 

tagit en del strategiska beslut angående företagets framtid som VD Grön menar att de kan-

ske inte gjort utan en extern styrelseledamot. Dock påpekar han att det är möjligt att sam-

ma beslut hade tagits även utan en extern styrelseledamot.  

 

4.2 Företag Blå – företag med extern styrelseledamot 

I företaget, som författarna valt att kalla Företag Blå, utfördes intervjun med VD:n (VD 

Blå) som också är styrelseledamot i företaget samt medlem i ägarfamiljen. Se bilaga 2 för 

frågeformulär. 

4.2.1 Företagets historia och verksamhet 

Företag Blå är ett aktiebolag som startade sin verksamhet på 1930-talet i en ort strax utan-

för Jönköping. Företagets nuvarande VD (VD Blå) tog över från sin far i början av 1990-

talet och är grundarens sonson. Det är alltså den tredje generationen som driver företaget 

idag.  

Företaget köper in komponenter från olika leverantörer som de sedan säljer vidare, oftast 

till deras primära kunder, vilka är företag som tillverkar slutprodukter med hjälp av dessa 

komponenter. Företag Blå vänder sig också i viss mån till privatpersoner, de har en liten bi-

firma som säljer varor direkt till privatpersoner via internet. Detta utgör dock en ytterst li-

ten del av den totala verksamheten.  

4.2.2 Familjens relation till företaget 

Det finns fem delägare i företaget som alla är släkt med varandra. Tre av ägarna innehar 25 

procent av aktierna var och består av VD Blå, hans bror och hans syster, medan deras far 

och mor delar på 25 procent. VD:ns bror, som är den enda av ägarna, tillsammans med VD 

Blå, som fortfarande är verksamma i företaget, innehar positionen som ekonomi- och data-

chef. Två av de andra delägarna har tidigare varit verksamma i företaget. Alla ägare är re-

presenterade i styrelsen, dock är VD Blås mor endast med i styrelsen som suppleant och är 

inte heller verksam i företaget.  

Utöver VD Blå och hans bror jobbar ytterligare två familjemedlemmar i företaget, en som 

är son till VD:n och en som är son till hans bror. Det är alltså två generationer som är verk-

samma i företaget. I den äldre generationen skiljer det bara två år på bröderna men mellan 

dem och deras söner är det ett hopp på cirka 25-30 år. Familjemedlemmarnas bakgrund är 

relativt lika. Ingen av dem har någon högre utbildning än gymnasienivå. 

Förhållandet mellan familjen och företaget regleras i ett aktieägaravtal, där många tänkbara 

scenarion finns reglerade, till exempel vad som händer med aktierna om en av ägarna plöts-

ligt skulle avlida. Det är också reglerat hur en situation som till exempel om någon skulle 

vilja dra sig ur företaget ska hanteras, eller vad som händer om det är stora konflikter mel-
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lan ägarna. VD Blå tror inte att de skulle vända sig till den externa styrelseledamoten för 

hjälp om det skulle uppstå en konflikt mellan familjemedlemmarna. Han utesluter dock inte 

att det skulle kunna hända om det var en tillräckligt allvarlig konflikt.  

Anställningen i företaget 

Företag Blå har tidigare gjort misstaget att anställa familjemedlemmar på grund av deras 

släktskap med ägarna. Detta har inte slutat så bra och VD Blå menar att de därför numera 

tar hjälp utifrån när de ska anställa, framförallt nya säljare. Företaget har ingen speciell poli-

cy för lönesättning och befordring av familjemedlemmar utan de följer samma avtal som 

alla anställda. VD Blå menar att det är en känslig fråga och att det är viktigt att ingen kän-

ner att någon blir förfördelad. Av samma anledning utvärderas alla anställda på samma sätt 

oavsett om de är medlemmar i ägarfamiljen eller inte.  

Beslutsfattande och beroende av VD 

Personalen har befogenhet att ta vissa beslut som rör den dagliga verksamheten. Vad gäller 

lite större beslut så diskuteras de mellan VD:n och hans bror, medan mer väsentliga beslut 

tas i styrelsen. Överlag tycker dock VD Blå att firman är väldigt självgående i beslutfattan-

det. I och med att beslutsfattandet är decentraliserat gör detta att företaget inte är så bero-

ende av VD:n när det gäller den dagliga verksamheten. Trots att VD Blå har viktiga uppgif-

ter och kontakter så skulle verksamheten kunna fortsätta även om han av någon anledning 

plötsligt skulle bytas ut. 

Företaget blickar in i framtiden – successionsplanering 

I nuläget finns det ingen plan för ledningssuccession i Företag Blå men det är en fråga som 

enligt VD Blå diskuteras ofta i styrelsen. Styrelsen jobbar på lite olika spår och framtiden i 

Företag Blå är i dagsläget oviss, då den beror på om ägarna bestämmer sig för att avyttra el-

ler om något av barnen vill ta över. Det är svårare nu i växlingen mellan tredje och fjärde 

generationen än det var mellan andra och tredje enligt VD Blå. Det är många människor 

som är involverade, de tre syskon som är delägare i företaget har tillsammans tio barn. I 

processen att fastställa en plan för skifte av både ägare och ledning är den externa styrelse-

ledamoten ett bollplank som VD Blå värderar högt. VD Blå anser att företaget står inför ett 

vägskäl där de måste göra avgörande val inför framtiden. Framtiden diskuteras mycket i 

styrelsen, det handlar bland annat om frågor om ägarskifte och ledningssuccession.  

4.2.3 Företagets komplexitet 

Företag Blå har runt 20 anställda och hade år 2010 en omsättning på runt 71 miljoner 

svenska kronor. Förutom i Jönköping finns även företaget också på en liten ort i Skåne där 

de också har ett litet säljkontor. På det kontoret är de sex anställda.  
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Företagets bransch och konkurrens 

Branschen som företaget verkar i, förändras inte särskilt fort enligt VD Blå som förklarar 

att det mest är kopior och nya varianter på samma produkter som kommer. Dock är kon-

kurrensen i branschen enligt VD Blå hård. 

Företagets produkter  

Gällande företagets produkter som de säljer uppskattar VD Blå att de saluför runt 3000-

5000 olika artiklar. Dessa skiljer sig åt till en viss grad men har i stort sett samma använd-

ningsområde. 

Förekomst av internationell handel 

Företag Blå är verksamma internationellt då många av deras leverantörer är internationella. 

VD Blå berättar att de handlar med bland annat leverantörer från Schweiz, England, Italien 

och Kina. Därmed hanterar förtaget en del olika valutor såsom schweiziska franc, ameri-

kanska dollar och euro. Utöver svenska pratas i och med detta också en del engelska i före-

taget. 

Utbildningskrav 

För att arbeta hos Företag Blå krävs ingen specifik utbildning, förutom för vissa funktioner 

som till exempel de som jobbar med ekonomin. Vad gäller säljarna är det viktigare hur de 

är som personer, än vilken utbildning de har enligt VD Blå. Han menar dock att deras yrke 

är väldigt komplext och det är mycket att sätta sig in i och lära sig.  

4.2.4 Styrelsen och den externa ledamoten  

Enligt VD Blå är styrelsens uppgift i Företag Blå att se till att allt fungerar och är under god 

förvaltning. Men också att tänka mer långsiktigt och strategiskt och sätta upp mål inför 

framtiden. Styrelsen ansvarar dessutom för att kontinuerligt följa upp företagets resultat 

och se till så att budgeten följs. 

Innan Företag Blås kris i början av 90-talet, fanns inte något aktivt styrelsearbete. Det be-

stod i princip av att skriva under ett papper en gång om året. I och med tillsättandet av en 

extern styrelseledamot, påbörjades arbetet med att förbättra styrelsearbetet. Numera sam-

manträder Företag Blås styrelse ungefär fem gånger om året. Den består av fem styrelsele-

damöter, en adjungerad ledamot och en suppleant.  

Ägarmöten utöver styrelsemöten 

Utöver styrelsemötena så träffas ägarna vid ett antal tillfällen om året och diskuterar strate-

giska frågor och mål inför framtiden. Mötena är också till för att kunna ventilera olika frå-

gor och tankar. Vid dessa möten närvarar endast ägarna och inga övriga familjemedlemmar. 

VD Blå anser att det är viktigt att ha det på det sättet så att inga konflikter uppstår. Frågor 
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och diskussioner som ägarna inte tycker att någon annan har med att göra tas upp vid de 

här mötena. 

Tillsättandet av företagets externa ledamot  

I och med den finansiella kris som rådde i början av 90-talet fick Företag Blå stora ekono-

miska problem. Av en leverantörs VD fick Företag Blå hjälp med att ta sig ur krisen då han 

enligt VD Blå kände mycket för företaget. Det var också han som ansåg att de behövde en 

extern inblick i företaget. Företagets styrelsearbete vaknade till och en extern styrelseleda-

mot tillsattes. Den externa styrelseledamoten var en bekant till den nuvarande VD:ns far 

och var politiskt aktiv och ekonomiskt kunnig.  

I början av 2000-talet ansåg den dåvarande externa ledamoten att han gjort sitt och inte 

hade så mycket mer att tillföra företaget. Företag Blå bestämde då att de skulle anlita en ny 

extern styrelseledamot. Deras dåvarande externa styrelseledamot var engagerad i Styrelse-

Akademien2 vilket gjorde att företaget kom i kontakt med dem. StyrelseAkademien tog 

fram ett antal lämpliga kandidater som kunde passa som styrelseledamot i Företag Blå. Alla 

kandidater fick komma till företaget på intervju så ägarna fick prata med dem och känna av 

hur personkemin stämde. Valet baserades mestadels på personkemi, dessutom tyckte VD 

Blå att det kändes bra att den kandidat de valde var verksam i en helt annan bransch.  

Den nuvarande externa styrelseledamoten hade sedan innan erfarenhet av styrelsearbete i 

andra företag i andra branscher. Att han inte hade erfarenhet av deras bransch var inget de 

ansåg var av betydelse då detta inte var vad de letade efter. Efter att ha haft en extern sty-

relseledamot som var väldigt duktig på ekonomi, var Företag Blå ute efter någon som titta-

de lite mer framåt och från ett annorlunda synsätt än tidigare. 

För- och nackdelar med en extern styrelseledamot 

De fördelar med att ha en extern ledamot i styrelsen som VD Blå nämner är framförallt att 

styrelse och VD får någon att bolla idéer med, det vill säga någon som fungerar som ett 

bollplank för dem i vissa frågor. Även den kunskap som den externa styrelseledamoten be-

sitter bidrar till fördelar. Det är framförallt gällande frågor och diskussioner som rör mark-

nad och strategier som VD Blå uppskattar den externa styrelseledamotens erfarenhet och 

synpunkter, det är sådant som han anser för företaget framåt. Det diskuteras mycket om 

framtiden och vilka vägval som ska tas. Dock påpekar VD Blå att under krisen hjälpte det 

mycket att ha en extern styrelseledamot som var duktigt på ekonomi. Förutom dessa förde-

lar menar VD Blå att utan en extern styrelseledamot så blir styrelsearbetet lätt slentrianmäs-

sigt enligt hans erfarenhet, speciellt i familjeföretag. Att ha någon som kommer utifrån ne-

utraliserar familjen och ger en mer konstruktiv diskussion, vilket gör att arbetet går framåt 

på ett annat sätt.  

                                                 
2 StyrelseAkademien är en organisation som bland annat rekryterar och förmedlar externa styrelseledamöter 

(StyrelseAkademien, 2011). 
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Gällande nackdelar med en extern ledamot kan VD Blå inte se några sådana. Dock påpekar 

han att till en början var han kanske lite skeptisk till att öppna upp företaget för extern in-

syn men att han inte på något sätt var det i en negativ bemärkelse, utan att det mest hand-

lade om känslan att släppa in någon utifrån i deras verksamhet. VD Blå menar att de aldrig 

var rädda att förlora kontrollen över företaget när de tillsatte en extern styrelseledamot, han 

påpekar att beslutsrätten ändå ligger hos ägarna. Det var inte heller några problem för före-

taget och den externa att komma överens om en ersättningssumma enligt VD Blå, då det 

enligt honom inte rörde sig om några fantasisummor, och han anser absolut att fördelarna 

överstiger denna kostnad. 

Sedan Företag Blå tillsatte en extern ledamot har deras styrelsearbete förändrats helt. Från 

att bara ha styrelsemöten på papper till att ha ett fungerande aktivt styrelsearbete.  

”Det var en viktig vändpunkt tror jag också, för helt plötsligt från att bara skrivit på papper innan, en 

gång om året, så blev det något helt annat och vi fick igång det här arbetet. Vi fick regelbundna möten och 

uppföljning och allt vad det var, det blev ett helt annat tryck på verksamheten om man säger så, i och med 

detta, det blir det ju alltid om man får in någon utifrån in i familjen” 

       Citat från VD Blå, Företag Blå. 

VD Blå anser att de kanske inte vunnit rent finansiellt på att tillsätta en extern styrelseleda-

mot utan menar att vinsten varit en ökad ekonomisk förståelse, att någon utifrån kom in i 

företaget och började påpeka och diskutera saker och ting som de själva inte tänkt på och 

fick dem att förstå att de inte kan göra på vissa sätt. 

 

4.3 Företag Röd – företag utan extern styrelseledamot 

I företaget, som författarna valt att kalla Företag Röd, utfördes intervjun med nuvarande 

VD (VD Röd) som också är styrelseledamot i företaget samt medlem i ägarfamiljen och 

vice VD (Vice VD Röd) som även han är medlem i ägarfamiljen, son till nuvarande VD, 

och styrelseledamot i företaget. Se bilaga 2 för frågeformulär. 

4.3.1 Företagets historia och verksamhet 

Företag Röd är ett familjeägt aktiebolag med sitt huvudkontor och sin verkstad i Norrkö-

pings kommun. Företaget är ett tjänsteföretag och fokus i verksamheten ligger på repara-

tion och underhåll. Det startades på 80-talet av den nuvarande VD:ns far. Efter en tid tog 

VD Röd över driften av företaget. Under 90-talet hittade Företag Röd en möjlighet att bli 

samarbetspartner åt ett internationellt amerikanskt företag vilket ledde till ett bredare utbud 

av tjänster och produkter. Nyligen gjorde även Företag Röd ett uppköp av ett annat företag 

inom samma bransch vilket gjorde företaget till en bredare leverantör åt kunderna.  
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4.3.2 Familjens relation till företaget 

Företag Röd befinner sig idag i tredje generationen då företagets vice VD, och blivande 

VD, är den nuvarande VD:ns son. VD Röd och Vice VD Röd äger tillsammans 60 procent 

av företaget medan ytterligare två delägare äger 20 procent var. Därmed har den ägande 

familjen majoritet och kontroll över företaget. De andra två delägarna är båda verksamma i 

företaget och arbetar som säljare. Förutom VD och vice VD är det inga andra familjemed-

lemmar anställda i Företag Röd. Utbildningsmässigt finns en viss skillnad mellan familje-

medlemmarna. VD Röd är gymnasieingenjör i grunden medan Vice VD Röd är utbildad 

högskoleingenjör. 

Anställningen i företaget 

Både Vice VD Röd och VD Röd säger att de vid nyanställning helst undviker att anställa en 

släkting. Vice VD Röd säger att de är rädda att få in för mycket släkt i företaget. Angående 

frågan om hur befordringar och lönesättning av familjemedlemmar går till säger Vice VD 

Röd att det görs på jobbet. Det samma gäller vid hantering av jobbrelaterade konflikter, de 

tas direkt på jobbet när de uppstår. Vice VD Röd menar att det är viktigt att ingen särbe-

handlig sker och att de behandlar varandra som arbetskamrater och chef och att det kan ses 

som en oskriven regel de har. Det är aldrig något som diskuterats utan faller sig naturligt.  

Beslutsfattande och beroende av VD 

Gällande hur beslut i företaget tas säger Vice VD Röd att säljarna har befogenheter att fatta 

beslut till en viss gräns. Även om det inte finns formella regler för vilka beslut som kan tas 

av dem själva eller beslut som bör tas i samråd med VD eller vice VD, anser Vice VD Röd 

att alla vet ganska väl vilka beslut de har befogenhet att ta själva. 

Företagets beroende av VD:n har under de senaste åren minskat avsevärt enligt VD Röd. 

Det som kan bli jobbigt är om VD:n plötsligt blir sjuk och har påbörjat något utan att in-

formera någon annan men VD Röd påpekar att detta inte är något som företaget är bero-

ende av. 

Företaget blickar in i framtiden – successionsplanering 

Det finns i Företag Röd en successionsplan och den processen är något som de i dagsläget 

jobbar med enligt VD Röd. Vice VD Röd menar att det finns en ungefärlig plan på hur det 

ska gå till när nuvarande VD ska gå i pension och ett datum är redan satt för när vice VD 

ska ta över rollen som VD. Detta är också en fråga som diskuterats i styrelsen.  

4.3.3 Företagets komplexitet 

I dagsläget finns Företag Röd på två orter i Sverige dels huvudkontoret och verkstaden i 

Norrköping och dels ytterligare ett kontor i en annan medelstor ort i Sverige. De har 16 an-

ställda totalt och hade år 2010 en omsättning på omkring 35 miljoner svenska kronor.  
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Företagsbransch och konkurrens 

Enligt Vice VD Röd är förändringstakten i branschen inte speciellt snabb i jämförelse med 

andra branscher. VD Röd menar att det inte riktigt går att utvecklas så mycket, i alla fall 

inte gällande själva tjänsten då den marknad företaget verkar inom alltid kommer att vara i 

behov av underhåll och reparation. Sen finns det vissa områden som kan utvecklas med ex-

empelvis understödjande system för att underlätta för kunderna. De menar också att svå-

righeterna i att hitta kunnig och duktig personal bromsar utvecklingen och att det är och 

kan bli ett större problem i framtiden. Den kunskapen som krävs för exempelvis deras ar-

beten är inget som marknadsförs på lika sätt som en universitetsutbildning, vilket gör att de 

i dagsläget ofta får anställa äldre personer som är duktiga hantverkare. VD Röd menar att 

det inte är någon jättehård konkurrens i branschen. 

Förekomst av internationell handel 

Företaget handlar en del internationellt eftersom de importerar de flesta produkterna från 

partnerföretaget i USA. Därav sker en del handel i euro, utöver svenska kronor, då det är 

valutan de använder i handel med det amerikanska bolaget. Dessutom pratas en hel del 

engelska i företaget. 

Företagets produkter – sortiment och värdekedja 

Företag Röd har ett antal produktgrupper i sitt sortiment som ligger inom tre olika områ-

den enligt Vice VD Röd. Dessutom har de två olika områden inom vilka de utför tjänster.  

Eftersom de är ett tjänsteföretag så köper Företag Röd in produkter och komponenter som 

de använder för att utföra deras tjänster. Marknadsföringen görs av dem själva då de enligt 

Vice VD Röd har en del säljare som är ute och marknadsför deras produkter och tjänster.  

Utbildningskrav 

Det krävs ingen direkt utbildning för att jobba i verkstaden hos Företag Röd enligt VD 

Röd. Det handlar mer om yrkeserfarenhet och att de anställda är vana att arbeta med den 

utrustning som jobbet kräver. Gällande interna utbildningar är detta enligt VD Röd mer el-

ler mindre ett krav då det i princip inte går att hitta någon som har alla kunskaper som 

krävs för att arbeta där. Företaget får på så vis investera i deras anställda och de brukar läg-

ga upp planer för nyanställda vilka kurser de behöver gå under kommande år och vilka som 

kan tas senare.   

4.3.4 Styrelsen och tankar kring en extern styrelseledamot 

Företag Röds styrelse har enligt Vice VD Röd uppgifter som bland annat att jobba mer 

långsiktigt och inte vara så fokuserad på den dagliga verksamheten. Han menar att beslut 

såsom att bygga en ny verkstad exempelvis är en fråga som diskuteras i styrelsen. VD Röd 

forstätter och menar att i styrelsen gås underlag för beslut igenom och tittas på. Det är, en-

ligt VD Röd, mest långsiktiga mål som styrelsen jobbar med, men har också en del kortsik-
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tiga uppgifter såsom att titta på rapporter och ekonomiska rapporter och gå igenom dessa 

för att se hur läget ser ut. 

Alla delägare sitter i styrelsen för Företag Röd, vilket betyder att den består av fyra ledamö-

ter. Företaget har fyra styrelsemöten per år. Den ägande familjen brukar inte ha några for-

mella möten utöver dessa styrelsemöten men Vice VD Röd säger att ibland kan de sitta 

kvar någon gång efter jobbet och diskutera frågor informellt.  

På frågan om hur respondenterna anser att deras styrelsearbete fungerar idag svarar Vice 

VD Röd att de inte riktigt haft något styrelsearbete förut och att de nu i alla fall har påbör-

jat ett sådant arbete. Han menar att det självklart kan förbättras och att det är något som de 

jobbar med.  

Mentorskap 

Det påpekas att Företag Röd har ett samarbete med ALMI Företagspartner3 och Vice VD 

Röd anser att det varit väldigt bra.  

”Hon [Företag Röds kontaktperson på Almi] har hjälpt till att som sagt komma med lite andra synsätt 

och det var väl hon från början som tog upp det här med generationsskiften och den här biten och börja på-

peka; har ni tänkt på det här? Hur har ni lagt upp det här? Det var väl då egentligen vi börja ta tag i det 

på allvar och inse att ”oj det där kanske vi måste börja med i god tid” så det tycker jag har varit ett väldigt 

givande samarbete faktiskt” 

 Citat Vice VD Röd, Företag Röd. 

VD Röd påpekar även att deras kontakt har en del erfarenhet från andra företag och kan 

därför komma med en del bra idéer. Han säger att hon också har en förmåga att lyssna och 

att det gör att de får förtroende för henne, dessutom kommer hon med en hel del bra sa-

ker. De har inga bestämda antal möten med deras kontaktperson utan detta bokas efter 

hand, men det brukar bli ett par gånger per år. 

Tankar kring en extern styrelseledamot 

På frågan ifall styrelsen i Företag Röd funderat på att ta in en extern styrelseledamot svarar 

VD Röd att han känner att det skulle vara bra för företaget att få in någon utifrån, men att 

det gäller att hitta rätt person i så fall. Det vill säga att företaget hittar någon som är vettig 

och som kan hjälpa företaget framåt, som också är lönsam jämfört med kostnaden som det 

medför. Om de skulle tillsätta en extern styrelseledamot skulle detta enligt Vice VD Röd 

vara för att få hjälp med att se möjligheter och därmed få företaget att växa.  

VD Röd tror framförallt att en extern styrelseledamot som är insatt i Företag Röds bransch 

och som har förståelse för vad de arbetar med skulle vara det bästa för företaget men på-

pekar också att han kan ha fel där. Vice VD Röd tror att en extern styrelseledamot som har 

erfarenhet av ett liknande företag som deras och som har gjort resan att gå från ett litet fö-

                                                 
3 ALMI Företagspartner är en organisation som syftar till att främja näringslivsutveckling genom att bland 

annat erbjuda rådgivning (ALMI Företagspartner AB, 2011). 
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retag till ett relativt stort företag i en liknande bransch tidigare, är något som företaget skul-

le kunna gynnas av. Vice VD Röd tror att en extern styrelseledamot som har andra per-

spektiv än vad ägarna har skulle kunna tillföra en hel del.  

Anledningen till att Företag Röd inte valt att ta in en extern ledamot i styrelsen beror enligt 

respondenterna mycket på att de inte haft tiden att leta rätt på en passande ledamot för fö-

retaget. Dessutom säger Vice VD Röd att de inte riktigt vet var de ska börja leta. 

Fördelar och nackdelar med en extern styrelseledamot 

De fördelar som respondenterna tror att en extern styrelseledamot skulle kunna bidra med 

är enligt Vice VD Röd bland annat att företaget får in någon som ser saker och ting på ett 

annat sätt, med andra ögon. Han menar att det är lätt att bli lite insnöad. Även att få in nå-

gon form av spetskompetens, beroende på vilken fas företaget är i, tror Vice VD Röd skul-

le vara fördelaktigt. VD Röd pekar på två scenarion där han anser att en extern styrelsele-

damot skulle vara till fördel. Det första scenariot är om företaget kan få in en extern styrel-

seledamot som har erfarenhet av just deras bransch och det som företaget själva tycker de 

är bra på, som kan bidra med idéer till förändringar och tänka i nya banor så att företaget 

inte blir fast i det gamla. Det andra scenariot är istället om företaget hittar en extern styrel-

seledamot som är duktig på det som de själva är dåliga på, någon som kan komplettera den 

kunskap som redan finns i företaget. 

Gällande nackdelar pekade respondenterna mestadels på rädslan att få in någon som inte 

tillför något och bara kostar pengar. VD Röd pekade också på problemet ifall den externa 

styrelseledamoten känns som en belastning och endast kommer med idéer och synpunkter 

som de inte kan ta på allvar och styrelsen måste lyssna på dessa idéer fast de känner att det 

ändå inte är genomförbart. 

Angående hur respondenterna skulle känna för att öppna upp sitt företag för en extern le-

damot, var detta något som de inte skulle ha något emot.  

Rekommenderade av andra företag? 

Varken VD Röd eller Vice VD Röd visste hur de skulle gå tillväga för att hitta en passande 

extern styrelseledamot. De visste inte heller något annat företag i deras storlek som haft el-

ler har en extern ledamot vilket också enligt Vice VD Röd är bidragande till att de inte tagit 

beslutet att tillsätta en extern styrelseledamot. Han menar att i och med att de varken hört 

några direkta för- eller nackdelar, kanske det inte har väckt intresset på samma sätt som om 

de hört ett företag som satsat och vunnit på det.  
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5 Analys 

 

 

I detta analyskapitel jämförs insamlad empirisk data med den teoretiska referensramen, med hjälp av ana-

lysmodellen. Först analyseras företagens och ägarfamiljens komplexitet och hur det påverkar behovet av 

strukturutveckling. Därpå kopplas behovet av strukturutveckling ihop med vad företaget vill få ut av sin 

styrelse. Analysen avslutas med att undersöka hur en extern styrelseledamot kan påverka styrelsens förmå-

ga att utföra sina roller i respektive företag. 

 

Analysen utgår från den teoretiska analysmodell (se figur 5.1) som utformades utifrån den 

teoretiska referensramen.  

Figur 5.1 – Teoretisk analysmodell 

 

5.1 Familjens komplexitet 

De faktorer som har haft störst påverkan på familjens komplexitet, i familjeföretagen som 

studerats, är framförallt antalet familjemedlemmar involverade i företaget, olika inställning-

ar till företaget och antalet släktgrenar (jmf Gimeno et al., 2010).  

5.1.1 Antalet familjemedlemmar 

Det som i synnerhet höjer familjens komplexitet i Företag Blå är att de har relativt många 

familjemedlemmar involverade i företaget, vilket både Gimeno et al. (2010) och Leach 

(2007) argumenterar ökar familjens komplexitet. Av de studerade företagen har Företag Blå 
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flest involverade familjemedlemmar, följt av Företag Grön, och har därmed högst kom-

plexitet av företagen på den punkten. Komplexiteten ökar i och med de olikheter som 

medföljer en stor familj, vilket ökar risken för osämja inom ägarfamiljen (Gimeno et al., 

2010). Företag Röd däremot har en låg komplexitet sett till antalet involverade familjemed-

lemmar, då det endast är två familjemedlemmar involverade i företaget. I och med detta, 

påverkar antalet familjemedlemmar i Företag Blå och Företag Grön den totala komplexite-

ten relativt mycket, medan de i Företag Röd påverkar ytterst lite.  

5.1.2 Olika intressen i företagen  

Risken för osämja kan också tänkas öka då två av ägarna i Företag Blå är verksamma i före-

taget, medan resterande ägare endast sitter med i styrelsen. Det finns dessutom två famil-

jemedlemmar som endast arbetar i företaget och därmed inte innehar några aktier. Detta 

betyder att familjemedlemmarna har olika intressen i familjeföretaget (jmf Gimeno et al., 

2010; Leach, 2007). De ägare som är verksamma i Företag Blå får ut lön och är därför inte 

beroende av aktieutdelning som enda inkomstkälla från företaget. Deras inställning till en 

eventuell aktieutdelning blir därför annorlunda än den inställning som de ägarna som inte 

är verksamma i företaget har (jmf Leach, 2007). De familjemedlemmar som endast arbetar i 

företaget har ett intresse i att få högre lön, vilket skulle kunna frambringa ett altruistiskt be-

teende från vissa av ägarna eftersom de anställda familjemedlemmarna är deras söner (jmf 

Schulze et al., 2001). Komplexiteten blir därmed hög i Företag Blå utifrån denna faktor. 

Olika intressen i företaget blir också märkbart i Företag Grön då det även där finns en fa-

miljemedlem som endast är verksam i företaget och inte är delägare. Skillnaden mellan Fö-

retag Blå och Företag Grön ligger i att alla Företag Gröns ägare också är verksamma i före-

taget, därav finns ingen ägare som endast är beroende av utdelningen och därför har alla 

ägare i grunden samma intresse i företaget. Komplexiteten i Företag Röd är låg sett till 

denna faktor, då båda ägarna är verksamma i företaget och inga andra familjemedlemmar är 

involverade i verksamheten.  

5.1.3 Antal släktgrenar 

Företag Röd har högst komplexitet av de studerade företagen gällande antal släktgrenar, 

vilket är den enda aspekt i deras familjekomplexitet som är relativt hög. Det finns totalt tre 

antal släktgrenar involverade i Företag Röd. Utav dessa, består två av grenarna av de två 

utomstående delägarnas familjer. Eftersom Företag Röd endast har en släktgren från ägar-

familjen involverad i företaget, bör komplexiteten normalt sett vara låg jämfört med famil-

jeföretag som har fler släktgrenar involverade. Dock ökar de två andra delägarnas familjer 

komplexiteten i företaget avsevärt, då Gimeno et al. (2010) menar att familjens komplexitet 

ökar om det finns ägare som inte tillhör ägarfamiljen. Anledningen till att komplexiteten 

ökar beror på att varje ägare sätter lojaliteten till sin egen familj framför lojaliteten till före-

taget och kommer därmed försvara sin familjs intressen framför företagets intressen (Gi-

meno et al., 2010). I och med detta är Företag Röds ägarstruktur relativt komplex, då hälf-

ten av ägarna inte tillhör familjen. Eftersom ägarfamiljen har majoritet gör det att ägarfamil-

jen skulle kunna missgynna de andra ägarnas familjeintressen, vilket kan leda till konflikter i 

företaget om de utomstående ägarna anser att detta sker (jmf Leach, 2007). Företag Grön 
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är det företag som har flest antal släktgrenar, fyra stycken jämfört med Företag Blå som har 

tre stycken. Komplexiteten från faktorn antal släktgrenar är alltså högst i Företag Röd, på 

grund av de ägare som inte tillhör ägarfamiljen. Även Företag Grön har en hög komplexitet 

utifrån denna faktor, då ägarfamiljen består av fyra släktgrenar, medan Företag Grön har 

lägst komplexitet, av de studerade företagen, med sina tre släktgrenar. 

5.1.4 Olika livscykelstadier 

Familjens komplexitet utifrån faktorn att familjemedlemmar befinner sig i olika livscykel-

stadier, kan i analysen endast grundas på generationsskillnader. Olika livscykelstadier med-

för bland annat olika behov av trygghet och olika åsikter om omvärlden (Gimeno et al., 

2010).  Komplexitet, sett på denna aspekt, bör öka i takt med att antalet familjemedlemmar 

ökar, om dessa befinner sig i olika åldersgrupper. De familjemedlemmar som är involverade 

i Företag Blå befinner sig i två olika generationer, vilket ökar sannolikheten att de har olika 

syn på hur företaget ska skötas (jmf Gimeno et al., 2010). VD Blå och hans bror befinner 

sig i dryga 50-årsåldern och har vuxna barn. Deras söner, som är verksamma i företaget, är 

20-30 år och befinner sig därmed i en annan fas i livet. Det finns alltså en viss skillnad i fa-

miljemedlemmarnas livscykelstadier men skillnaden kunde varit betydligt större.  

Företag Grön har även de två olika generationer verksamma samtidigt i företaget. Dock är 

ålderskillnaden mindre i Företag Grön än i Företag Blå, vilken består av en skillnad på 15-

20 år. Detta tyder på att de har en lägre komplexitet utifrån denna faktor än vad Företag 

Blå har. Något som kan noteras är att Företag Gröns komplexitet kan tänkas höjas, i och 

med att VD Grön börjar närma sig pensionsåldern medan de andra ägarna inte är i samma 

fas i livet. Det skiljer troligtvis mycket på en persons behov av trygghet som befinner sig i 

pensionsåldern och en person som fortfarande försörjer sina barn (jmf Gimeno et al., 

2010). 

Även familjemedlemmarna i Företag Röd befinner sig i två olika generationer och ålders-

mässigt skiljer sig familjemedlemmarna ganska mycket åt, då VD Röd är cirka 30 år äldre 

än Vice VD Röd. Det bör alltså finnas en skillnad i delägarnas livscykelstadier, vilket tyder 

på en skillnad gällande behovet av trygghet, utveckling och inkomst (jmf Gimeno et al., 

2010). Dessutom är, även i Företag Röds fall, VD Röd i åldern att han inom några år 

kommer att gå i pension, vilket också bör påverka skillnader i livscykelstadier. Det finns här 

en naturlig skillnad i behovet av ekonomisk trygghet mellan personer i dessa två åldrar då 

den förmodligen är högre hos någon som är i startgroparna för att skaffa familj, jämfört 

med någon som snart funderar på att gå i pension. 

Komplexiteten i de tre studerade företagen är, utifrån aspekten olika livscykelstadier, unge-

fär lika stor. Familjemedlemmarna befinner sig i två olika livscykelstadier i alla tre företa-

gen. 

5.1.5 Antal roller som spelas 

Ett liknande argument som användes ovan, att familjens komplexitet sett på olika livscykel-

stadier bör öka i takt med att antalet familjemedlemmar ökar, är också applicerbart gällande 
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antalet roller som spelas i familjeföretaget samtidigt. Komplexiteten ökar när familjen in-

volverar fler personer då fler roller kommer att spelas (Gimeno et al., 2010). I Företag Röd 

är komplexiteten, som följd av att olika roller spelas samtidigt, väldigt låg eftersom rollerna 

endast består av far och son, detta i enlighet med Gimeno et al. (2010). Komplexiteten i de 

andra två företagen bör ses som ganska lika, dock med en lite högre komplexitet i Företag 

Grön som har fler verksamma familjemedlemmar i företaget. 

5.1.6 Sammanfattning familjens komplexitet 

Sammanfattningsvis kan sägas att Företag Blå är det företag, av de tre studerade företagen, 

som har högst familjekomplexitet, sett utifrån den insamlade empirin. Främst beror det på 

att Företag Blå är det företag som har flest familjemedlemmar involverade i företaget och 

dessutom är det företag som bör ha högst komplexitet gällande olika intressen i företaget. 

Eftersom de har flest familjemedlemmar involverade i företaget, bidrar det också till att an-

talet roller som spelas samtidigt i företaget och familjen blir fler och dessutom kan det bi-

dra till en ökad komplexitet gällande skillnader i livscykelstadier.  

Företag Grön hamnar mellan Företag Blå och Företag Röd komplexitetsmässigt, sett till 

familjens komplexitet. De har fler familjemedlemmar involverade i företaget än vad Företag 

Röd har, men några familjemedlemmar färre än vad Företag Blå har. Det som också bidrar 

till en ökad familjekomplexitet i Företag Grön är antalet familjemedlemmar och skillnader i 

livscykelstadier. Utöver dessa två variabler bidrar även antal släktgrenar till en höjd kom-

plexitet, då Företag Grön har flest antal släktgrenar i familjeföretaget. Dock har företaget 

ingen utomstående ägare, vilket betyder att komplexiteten i deras fall ändå inte bör vara 

väldigt hög (jmf Gimeno et al., 2010).  

Företag Röd är det företag som har lägst familjekomplexitet totalt sett, vilket till stor del 

beror på att de endast är två familjemedlemmar involverade i företaget, varav båda är både 

ägare och verksamma i företaget. Det enda som bidrar till en hög familjekomplexitet i Fö-

retag Röd är faktorn antal släktgrenar, eftersom de har två ägare som inte är medlemmar i 

ägarfamiljen. I övrigt har Företag Röd en låg komplexitet i familjen. 

 

5.2 Företagets komplexitet 

Företagskomplexiteten, i familjeföretagen som studerats, verkar främst påverkas av fakto-

rerna integrationsgrad i värdekedjan, produktdiversifiering och företagens storlek sett på 

antal anställda och omsättning, vilket stämmer väl med Gimeno et al. (2010).  

5.2.1 Integrationsgrad i värdekedjan 

Företag Röds företagskomplexitet är relativt hög, främst på grund av att de har en hög in-

tegrationsgrad i värdekedjan (jmf Gimeno et al., 2010). Företag Röd köper in produkter, 

bearbetar dem samt monterar eller distribuerar dem. De sköter också reparation och servi-

ce av produkterna och de slutprodukter där de inköpta produkterna är en delkomponent. 

Företag Röd sköter även sin egen marknadsföring. Sammantaget utför Företag Röd många 
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steg i deras produkters värdekedja vilket tyder på att de verkar i en komplex miljö (jmf Gi-

meno et al., 2010). Även i Företag Grön är denna faktor det som mest påverkar deras före-

tagskomplexitet. Företag Grön tillverkar till stor del produkterna själva, vilket gör att även 

de har en hög integrationsgrad i produkternas värdekedja (jmf Gimeno et al., 2010). Kom-

plexiteten, som en följd av att företaget gör många steg i produktens värdekedja själva, är 

således hög i både Företag Grön och Företag Röd. Däremot är komplexiteten från denna 

faktor väldigt låg i Företag Blå som är ett handelsföretag och i princip bara utför ett steg i 

värdekedjan.  

5.2.2 Produktdiversifiering 

En annan faktor som höjer Företag Röds komplexitet är deras diversifierade produktutbud 

(jmf Gimeno et al., 2010). Jämfört med Företag Grön och Företag Blå har Företag Röd 

många olika produkter och tjänster med olika användningsområde, då de har tre olika pro-

duktgrupper och två olika tjänstegrupper. Företag Blå har ett betydligt större sortiment av 

produkter än vad Företag Röd har, men produkterna som Företag Blå säljer är mer lika 

varandra i användningsområde, vilket gör att produktdiversifieringsfaktorn påverkar kom-

plexiteten mindre i Företag Blå (jmf Gimeno et al., 2010). Vad gäller Företag Grön så har 

de ett relativt litet sortiment av produkter och alla produkter har samma användningsområ-

de, varav deras företagskomplexitet blir låg sett till deras produktdiversifiering. Av de tre 

studerade företagen har därmed Företag Röd högst komplexitet, sett utifrån deras produkt-

diversifiering. Därefter kommer Företag Blå som har många produkter men med liknande 

användningsområde. Lägst komplexitet, från produktdiversifieringen, har Företag Grön 

som har få produkter med liknande användningsområde i sitt sortiment. 

5.2.3 Företagsstorlek 

Det som framförallt höjer komplexiteten i Företag Blå är att de har en hög omsättning för 

att vara ett litet företag, vilket enligt både Nielsen och Lekvall (2010) samt Gimeno et al. 

(2010) bidrar till en högre total komplexitet i företaget. Detta i jämförelse med de andra två 

företagen som har en betydligt lägre omsättning och därmed en lägre företagskomplexitet.  

5.2.4 Internationaliseringsgrad, geografisk spridning och typ av bransch 

Utifrån internationaliseringsgrad, antal arbetsplatser och typ av bransch, vilka är andra fak-

torer som påverkar ett företags komplexitet enligt Gimeno et al. (2010), är företagens kom-

plexitet ganska lika. Inget av företagen är särskilt internationella även om alla företag till en 

viss del har utländska leverantörer och därmed hanterar olika valutor och i viss mån språk. 

Företag Blå har något högre komplexitet, då de har leverantörer med flera olika nationalite-

ter och behöver därmed hantera fler valutor än de andra företagen. Företag Röd har en nå-

got högre komplexitet än Företag Grön, sett utifrån denna faktor, eftersom de är återförsäl-

jare för ett utländskt bolag och därmed har ett nära samarbete med dem.  

Vad gäller antal arbetsplatser har samtliga företag två geografiskt åtskilda arbetsplatser. En-

ligt Gimeno et al. (2010) och Nielsen och Lekvall (2010) ökar komplexiteten i företagen på 
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grund av det fysiska avståndet mellan arbetsplatserna. Komplexiteten i de tre företagen bör 

ungefär vara lika, sett utifrån denna faktor, vilken är relativt låg.  

Komplexiteten som en följd av vilken typ av bransch som företagen verkar i, är relativt låg i 

alla tre studerade företagen. Inget av företagen verkar i en bransch som har hög föränd-

ringstakt (jmf Nielsen & Lekvall, 2010) eller som är särskilt högteknologisk (jmf Gimeno et 

al., 2010). Företag Röd och Företag Grön arbetar med produkter som är något mer avance-

rade än produkterna som Företag Blå handlar med. Däremot verkar konkurrensen i bran-

schen, i vilken Företag Blå opererar, högre än vad den verkar i de andra två branscherna. 

Därav ligger företagen, även här, nära varandra i komplexiteten som en följd av branschtyp. 

5.2.5 Kunskapsgrad 

Gimeno et al. (2010) hävdar att en kunskapsintensiv verksamhet, där en hög kunskapsgrad 

krävs, är mer komplex än om verksamheten inte kräver en speciellt hög kunskapsgrad. 

Kunskapsgraden är inte speciellt hög i något av de studerade företagen. Dock kan nämnas 

att i Företag Röds fall skulle företagets verksamhet kunna antas vara till viss del mer kun-

skapskrävande, då det krävs specifik utbildning eller erfarenhet för att kunna arbeta hos 

dem. Detta betyder att Företag Röd investerar mer eller mindre resurser i varje nyanställd, 

om han eller hon inte har erfarenheten sedan innan. Företagskomplexiteten, som kun-

skapsgraden bidrar med, är låg i alla de studerade företagen men är dock något högre i Fö-

retag Röd.  

5.2.6 Sammanfattning företagskomplexitet 

Sammanlagt kan sägas att företagens komplexitet är ganska lika varandra. Inget företag har 

en väldigt hög eller väldigt låg företagskomplexitet. Företag Gröns komplexitet är hög sett 

till integrationsgrad i värdekedjan, men är låg sett på deras internationaliseringsgrad och typ 

av bransch. Företagskomplexiteten i Företag Blå är hög som en följd av företagets storlek, 

men är lägre gällande aspekten integrationsgrad i värdekedjan. Företag Röd har en hög fö-

retagskomplexitet från faktorerna relaterat till produktdiversifiering och integrationsgrad i 

värdekedjan, men har en lägre komplexitet som följer av deras typ av bransch.  

Företag Röd och Företag Blå har, av vad som kan utläsas av analysen ovan, en komplexitet 

i verksamheten som ligger på ungefär samma nivå. Företag Grön har en något lägre före-

tagskomplexitet då deras komplexitet är låg på alla faktorer, som enligt Gimeno et al. (2010) 

bidrar till företagets komplexitet, utom integrationsgrad i värdekedjan och till viss del stor-

lek på företaget. 

 

5.3 Sammanfattning familjeföretagens komplexitet 

Företag Grön har lägst företagskomplexitet och befinner sig i mitten gällande familjens 

komplexitet, vilken ändock är ganska hög. Företag Blå är det företag som förefaller ha den 

högsta komplexiteten i familjen. De är dessutom ett av de företag som författarna anser har 

högst komplexitet sett till verksamheten, i en jämförelse mellan företagen som ingår i studi-
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en. Företag Röd har en komplexitet i familjen som är mycket lägre än de andra företagen, 

men är ett av de företag som har högst komplexitet sett till verksamheten.  

Om företagets och familjens komplexitet väger lika tungt betyder detta att Företag Blå är i 

störst behov av strukturutveckling och eventuellt en extern styrelseledamot för att minska 

deras strukturella risk. Enligt analysen bör Företag Röd och Företag Grön vara av ungefär 

lika stort behov av strukturutveckling, med ett lite större behov hos Företag Röd än hos 

Företag Grön. 

 

5.4 Behovet av strukturutveckling 

Strukturutveckling är det som hjälper familjeföretagen att hantera strukturell risk, det vill 

säga problemen som uppstår i deras företag på grund av den komplexitet som finns i famil-

jeföretaget (Gimeno et al., 2010). I denna strukturutveckling ingår även styrelsen, vilken 

kommer att diskuteras senare i en separat del av analysen. Först studeras företagens andra 

sätt att skapa struktur, sett från formeln för ledning av familjeföretag utformad av Gimeno 

et al. (2010). De faktorer som utmärkts mest, i de studerade företagens strukturutveckling, 

är deras särskiljning av familj och företag, decentralisering av beslutsfattande och oberoen-

de av VD samt deras successionsplanering.  

5.4.1 Särskiljning av familj och företag 

En viktig del i strukturutvecklingen enligt Gimeno et al. (2010) är särskiljning av familj och 

företag. Det handlar bland annat om ifall de anställda familjemedlemmarna är anställda på 

grund av sin kompetens och/eller erfarenhet eller om de endast fått anställning via sitt 

släktskap. Komplexiteten som kommer av att företagen har familjemedlemmar involverade 

i företaget, hanteras i både Företag Röd och Företag Blå genom att de undviker att anställa 

släktingar i företaget, vilket givit dem vissa problem tidigare. I och med att både Företag 

Blå och Företag Röd undviker att anställa familjemedlemmar gör det också att risken för ett 

altruistiskt beteende är relativt låg, även om det till viss del fortfarande kan förekomma (jmf 

Gersick et al., 1997; Schulze et al., 2001). Inte heller i Företag Grön verkar ett altruistiskt 

beteende vara särskilt framträdande, sett på generositeten att anställa släktingar på grund av 

släktskap (jmf Gersick et al., 1997; Schulze et al., 2001), då endast en familjemedlem arbetar 

i företaget, utöver ägarna.  

Inget av företagen i studien menar att de särbehandlar släktingar som är anställda i företa-

get, utan anser att släktingar utvärderas likvärdigt som övriga anställda, vilket tyder på att 

strukturen gällande särskiljning av företag och familj är relativt hög i alla företagen. Detta är 

dock, för författarna till uppsatsen, svårt att bedöma sanningshalten i. Respondenterna kan 

ha förmedlat en förskönad bild av vekligheten, vilket också kan kopplas till problemet rela-

terat till altruism. Detta kan vara något som familjeföretagarna inte själva inser eller inte vill 

medge, trots anonymitet. Till viss del kan detta motbevisas i Företag Röd, där Vice VD 

Röd har en relevant utbildning för att jobba på en högre position i företaget. Detta tyder på 

att han inte enbart blivit anställd på grund av sitt släktskap även om detta troligtvis, då det 
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är ett familjeföretag, kan haft en inverkan på beslutet. I de andra två företagen har de an-

ställda familjemedlemmarna i företaget oftast inte någon utbildning när de börjar. Det be-

höver inte betyda att de inte har kvalifikationerna som krävs för jobbet och endast skulle 

vara anställda på grund av sitt släktskap, utan kan bero på att ingen utbildning krävts för 

den aktuella positionen. Exempelvis menar VD Grön att det inte krävs någon direkt utbild-

ning för att jobba på Företag Grön, det är viktigare att personen är självständig och händig.  

Ägarbekräftelse 

Ägarbekräftelse är också en del av särskiljning av företag och familj och pekar på att ägarna 

ska ha rätt till information och rätt att delta i beslut. Eftersom alla ägare sitter i respektive 

företags styrelse, utom en ägare i Företag Blå som endast är suppleant, tyder det på att en 

ägarbekräftelse finns i företagen. Ägaren som endast är suppleant i Företag Blå är gift med 

en av de andra ägarna som sitter i styrelsen, varav detta kanske inte har någon direkt påver-

kan på huruvida denne inte skulle ha ägarbekräftelse. Företag Blå har enligt VD Blå ett om-

fattande aktieägaravtal som reglerar ägarnas rättigheter. Även detta borde bidra till en stark 

särskiljning mellan företag och familj. 

Sammantaget så har alla företagen en relativt utvecklad struktur i företagen, utifrån faktorn 

särskiljning av familj och företag. Det skiljer inte särskilt mycket mellan dem, utan de ligger 

rätt lika sett på denna aspekt. 

5.4.2 Ledningsmetoder 

Ytterligare en aspekt som påverkar strukturen i familjeföretag är enligt Gimeno et al. (2010) 

utvecklingen av ledningsmetoder, där det i denna uppsats valts att fokusera på företagens 

decentralisering av beslutsfattande. Det kan också kopplas ihop med företagets oberoende 

av VD, då en decentraliserad företagsstruktur hjälper företagen att skapa ett oberoende av 

deras VD, vilket är en viktig komponent när det kommer till bland annat generationsskifte.  

Författarna anser att utvecklingen av ledningsmetoder i Företag Grön sett på decentralise-

ring av beslutsfattande är, jämfört med de andra två företagen, mindre utvecklad då beslut 

mestadels fattas av VD Grön eller i samråd mellan VD Grön och en annan ägare i chefspo-

sition. Både i Företag Blå och i Företag Röd menar respondenterna att fler personer inom 

företaget har beslutstaganderätt, i den mån det faller inom deras arbetsuppgifter. VD Blå 

menar att detta är något som han aktivt har sökt att påverka.  

Eftersom fler än endast de högst uppsatta i företagen är berättigade att ta beslut, torde det 

ge företagen en ökad strukturutveckling (jmf Gimeno et al., 2010). Detta är dock inget som 

diskuterats formellt, till exempel i Företag Röd menar Vice VD Röd att befogenheter att 

fatta beslut faller sig naturligt, vilket tyder på att det ändock finns tydliga informella gränser. 

Eftersom det kan antas att en mer decentraliserad struktur minskar beroendet av VD bety-

der det att Företag Grön bör vara mer beroende av sin VD än vad Företag Blå och Företag 

Röd är. Företag Grön har därmed mindre utvecklade ledningsmetoder, medan Företag Blå 

och Företag Röd har relativt mer utvecklade ledningsmetoder. 
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5.4.3 Successionsplanering 

Komponenten succession bidrar till strukturutveckling då det skapar förutsättningar för fö-

retags fortlevnad (Gimeno et al., 2010). Successionsplaneringen, i de studerade företagen, 

skiljer sig åt en del. Företag Blå har i dagsläget ingen plan för hur generationsskiftet ska gå 

till, vilket är en fråga ägarna fortfarande diskuterar mycket. Anledningen till att de inte har 

en färdig plan beror på att de ännu inte bestämt vilken väg företaget ska gå i framtiden, det 

vill säga om företaget ska avyttras eller om den yngre generationen vill ta över. Att Företag 

Blå ännu inte har en fastlagd plan över ledningssuccessionen behöver inte ses som någon 

större brist, eftersom VD Blå är något yngre än vad VD Grön och VD Röd är.  

I både Företag Grön och Företag Röd finns en plan för hur ledningssuccession ska gå till, 

vilket är positivt jämfört med den studie Melin et al. (2007) utfört där de flesta familjeföre-

tagen inte börjat eller endast gjort mindre planeringar inför ett ägarskifte. Ledningssucces-

sion är en fråga som fortfarande diskuteras i Företag Gröns styrelse, i vilken även den ex-

terna ledamoten deltar. Ägarna i Företag Röd arbetar i dagsläget med en plan över hur Vice 

VD Röd ska ta över efter nuvarande VD Röd. Det har beslutats om datum då övergången 

ska ske, vilket är en viktig punkt vid successionsplanering. Enligt Hatten (2006) har äldre 

företagsägare svårt att adressera sin egen dödlighet och är inte säkra på att yngre generatio-

ner klarar av att ta över, vilket inte tycks vara något problem i Företag Röd. Något datum 

har dock inte bestämts i Företag Grön, då VD Grön i dagsläget inte riktigt vet när han ska 

gå i pension. 

Företag Röd har en utvecklad struktur vad gäller successionsplanering då de har en färdig 

plan över vem som ska ta över ledningen av företaget och när detta ska ske. Företag Grön 

har också en väl utvecklad struktur på denna punkt, men något lägre än Företag Röd då det 

fortfarande är oklart när VD Grön sak lämna över ledningen av företaget. Företag Blå har 

lägst strukturutveckling sett till successionsplanering av de studerade företagen. Trots detta 

bedömer författarna ändå att strukturutvecklingen i Företag Blå är relativt hög, då de aktivt 

arbetar med att ta fram en plan för ledningssuccession. Dessutom är ledningen i Företag 

Blå yngre än vad ledningen i Företag Röd och Företag Grön är, vilket gör att behovet av en 

plan för ledningssuccession i Företag Blå inte är lika påträngande som i de andra företagen. 

5.4.4 Sammanfattning strukturutveckling 

Som sammanfattning kan sägas att, av företagen som ingår i studien, är det Företag Grön, 

sett till den insamlade empirin, som har minst utvecklad struktur utöver styrelsen, vilken 

diskuteras nedan. Detta beror på att de inte verkar ha en lika väl utvecklad decentraliserad 

organisation och att de har ett högre beroende av deras VD, i jämförelse med de andra två 

företagen som har en väl utvecklad struktur utöver styrelsen. Företag Blå och Företag Röds 

utvecklade struktur beror främst på deras ganska decentraliserade företagsstrukturer och 

Företag Blå verkar också ha ett högt oberoende av VD. Även Företag Röd är relativt obe-

roende av sin VD och har dessutom en väldigt väl planerad successionsplan för lednings-

succession.  
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5.5 Styrelsen 

Det viktigaste företagsorganet som ett litet familjeföretag kan dra nytta av är styrelsen (Van 

den Heuvel et al., 2006), vilket de studerade företagen också gör då alla företagen har ett 

aktivt styrelsearbete. Styrelserna träffas regelbundet i alla företagen. Det är endast Företag 

Blå som har regelbundna formella ägarmöten utöver styrelsemötena, där de träffas och dis-

kuterar frågor som enbart berör familjen. Detta kan jämföras med ett familjeråd, dock inte 

helt och hållet, då det endast är ägarna i Företag Blå som deltar och inte deras delfamiljer 

(jmf Gimeno et al., 2010). Anledningen till att Företag Blå har sådana möten kan bero på 

att de har flest familjemedlemmar involverade i företaget och är störst, mätt i omsättning 

och antalet anställda, av de studerade företagen.  

5.5.1 Styrelsens kontrollerande roll 

De studerade företagens styrelser har i dagsläget mestadels en kontrollerande roll då deras 

uppgifter och funktioner kan sorteras in under denna roll. Styrelsens kontrollerande uppgif-

ter i Företag Grön är, enligt uppsatsens författare, dess uppgifter att formalisera verksam-

heten samt att ta beslut om och kontrollera strategiska mål (jmf Forbes & Milliken, 1999; 

Gimeno et al., 2010). Styrelsens kontrollerande uppgifter i Företag Blå är att kontrollera att 

företaget följer tillämpliga regler (Gabrielsson & Winlund, 2000), försäkra att företaget är 

under god förvaltning, göra uppföljningar på kortsiktiga och långsiktiga mål samt se till att 

budgeten följs (jmf Gimeno et al., 2010). De kontrollerande uppgifterna i Företag Röds sty-

relse liknar de andra två företagens och handlar om att besluta om kort- och långsiktiga 

strategiska alternativ (jmf Forbes & Milliken, 1999) samt göra uppföljningar av tidigare be-

slut och kontrollera ekonomiska beslut (jmf Gimeno et al., 2010). 

Eftersom företagens styrelser har en aktiv kontrollerande roll borde det leda till en minsk-

ning av problemet relaterat till altruism, som Schulze et al. (2001) anser ökar i familjeföre-

tag. Den låga benägenheten att agera altruistiskt i Företag Röd påverkas av att det finns ut-

omstående ägare i företaget vilka också ska tas hänsyn till. Om ägarfamiljen skulle missgyn-

na de andra ägarnas intressen för att gynna sig själva skulle detta skapa konflikter mellan 

ägarna, vilket inget företag efterstävar. Även Företag Grön och Företag Blå bör ha minskad 

benägenhet att agera altruistiskt, då företagen tillsatt en extern styrelseledamot i deras re-

spektive styrelse, vilket bidrar med en högre grad av oberoende (jmf Voordeckers et al., 

2007). 

5.5.2 Styrelsens servande roll 

Det finns även en viss servande roll i de studerade företagens styrelser, då främst genom 

understödjande av strategiska alternativ (jmf Forbes & Milliken, 1999; Gabrielsson & Win-

lund, 2000; Gimeno et al., 2010) och planering av ledningssuccession (jmf Gimeno et al., 

2010). I och med att dessa uppgifter behandlas i styrelsen, underlättar det arbetet för den 

verkställande ledningen och styrelsen får därmed en understödjande servande roll (Johanni-

son & Huse, 2000; Zahra & Pearce, 1989). Ingen av respondenterna nämnde under inter-

vjuerna att de såg planering av ledningssuccession som en av styrelsens uppgifter, men det 

kom tydligt fram att alla tre företag hade diskuterat, planerat och i vissa fall beslutat om 
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ledningssuccession i styrelsen (jmf Gimeno et al., 2010). Därför menar författarna att pla-

nering av ledningssuccession även bör ses som en del av, de studerade företagens, styrelsers 

servande roll. Alla företagen anser att en av styrelsens uppgifter är att ta fram och analysera 

strategiska alternativ och jobba med långsiktiga aspekter av företaget, vilket är en servande 

uppgift i enighet med Forbes och Milliken (1999).  

 

5.6 Extern styrelseledamot 

I överensstämmelse med åsikterna som Fiegener et al. (2000) och Voordeckers et al. (2007) 

framför, att det finns en högre benägenhet för större företag att tillsätta en extern styrelse-

ledamot än i mindre, är det de två största familjeföretagen i studien som tillsatt en extern 

styrelseledamot. Företag Röd som är det minsta av företagen, sett till antal anställda och 

omsättning, har däremot inte tillsatt en extern styrelseledamot. Därmed stödjer studien ar-

gumentet och visar på att det även kan gälla för små familjeföretag. Däremot stödjer inte 

studien åsikten Fiegener et al. (2000) har att företag väljer att tillsätta externa styrelseleda-

möter om de har stor andel utomstående ägare. Företag Röd, vilket är det företag som har 

utomstående ägare utöver ägarfamiljen, har inte tillsatt en extern styrelseledamot medan 

Företag Grön och Företag Blå tillsatt varsin extern styrelseledamot trots att de inte har någ-

ra utomstående ägare.  

5.6.1 Tillsättandet sker genom tillfälligheter 

Vad som kan ses vara en röd tråd mellan Företag Grön och Företag Blå är att beslutet att 

tillsätta en extern styrelseledamot första gången, till viss del skedde genom en tillfällighet. 

Företag Grön hade tidigare tänkt att företaget var i behov av någon utomstående som kun-

de bidra med nya idéer och insikter, men inte tagit beslut om att aktivt söka efter någon. 

När erbjudandet kom från deras nuvarande externa ledamot, tog de beslutet att tillsätta ho-

nom i styrelsen. Beslutet om tillsättandet föranleddes av att möjligheten gavs. Även VD 

Gröns svar, angående om de haft några svårigheter vid rekryteringen, tyder på detta. Han 

säger att de inte var i kontakt med eller funderade på några andra kandidater, vilket betyder 

att de inte aktivt letade efter någon passande kandidat. De passade på att ta erbjudandet när 

det kom.  

Inte heller Företag Blå letade aktivt efter en extern styrelseledamot när de beslutade att till-

sätta en sådan. De blev rekommenderade av en viktig leverantör att detta vore lämpligt som 

en del av arbetet att ta sig ur deras djupa kris i början av 90-talet. Företag Blå tillsatte därför 

en bekant, till den dåvarande VD:n i Företag Blå, som extern styrelseledamot. Han var 

ekonomisk kunnig och ansågs därför vara lämplig att ta in i styrelsen. När det var dags för 

Företag Blå att ersätta den externa styrelseledamoten letade de däremot aktivt efter en pas-

sande kandidat med hjälp av StyrelseAkademien.  

Att det första tillsättandet sker på grund av att initiativ måste tas utifrån, tyder på att företa-

gen inte riktigt har förstått vikten av att ha en passande styrelseledamot och vad denne kan 

bidra med, förrän de upplevt det själva. I och med att inget av de två studerade företagen, 
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som har en extern styrelseledamot, tagit steget att självmant söka efter och tillsätta en ex-

tern styrelseledamot, kan det betyda att om de inte blivit tillfrågade eller rekommenderade 

kanske de aldrig tillsatt någon från början. Detta kan också utläsas till viss del utifrån Före-

tag Röd. De är intresserade av vad en extern styrelseledamot skulle kunna bidra med, men 

eftersom de varken hört några positiva eller negativa aspekter med vad en sådan skulle 

kunna tillföra, kan det varit en bidragande effekt till att de inte valt att tillsätta någon än. 

Dessutom kom det under intervjun med Företag Röd fram att de inte visste hur de skulle 

gå till väga för att hitta en extern styrelseledamot. Detta indikerar att organisationerna som 

arbetar med rekrytering och kontaktförmedling av externa styrelseledamöter inte lyckats nå 

ut till små familjeföretag med information och marknadsföring.  

5.6.2 Vad eftersöks av en extern styrelseledamot? 

Det Företag Grön framförallt sökte efter hos en extern styrelseledamot, när de diskuterade 

tillsättandet, var någon som kunde styra upp deras styrelsearbete. Detta kan relateras till en 

av de potentiella fördelarna som identifierats i den teoretiska referensramen, där Leach 

(2007) menar att styrelsearbetet blir mer formaliserat med en utomstående ledamot. Det är 

också något som Företag Grön idag anser har förbättrats i och med tillsättandet av deras 

externa ledamot. Även Företag Blå anser att styrelsearbetet blivit mer formellt sedan de till-

satt en extern styrelseledamot.  

Företag Grön ville att den externa ledamoten skulle bidra med en objektivitet genom att se 

företaget med andra ögon, vilket Gabrielsson och Winlund (2000) argumenterar för att en 

extern styrelseledamot bidrar med. Även Företag Blå anser att detta är något som deras till-

sättande av en extern styrelseledamot bidragit med. Objektivitet är något som även Företag 

Röd tror att en extern styrelseledamot skulle kunna bidra med, framförallt när det handlar 

om strategisk rådgivning (jmf Gabrielsson & Winlund, 2000; Leach, 2007). Detta kan bland 

annat utläsas från vad Vice VD Röd sa angående att de vill få in någon som ser saker och 

ting ur ett annat perspektiv, som kan hjälpa dem att se nya möjligheter och se på företaget 

med andra ögon. 

I och med att Företag Blå tillsatte en extern ledamot efter en stark rekommendation av en 

leverantör, är det ett exempel på vad Leach (2007) menar med att externa styrelseledamöter 

kan bidra med legitimitet och trovärdighet till ett företag. Företag Blå sände med tillsättan-

det en positiv bild till deras leverantör, att de värdesatte deras råd och var villiga att vidta 

åtgärder för att få företaget på fötter igen (jmf Leach, 2007), vilket betyder att Företag Blå 

även eftersträvade legitimitet. Leach (2007) menar också att en extern styrelseledamot kan 

fungera som ett neutralt bollplank för känsliga frågor vilket var något som VD Blå fram-

hävde att Företag Blå drar nytta av, inte endast gällande känsliga frågor utan även andra 

viktiga frågor. VD Blå menar att det neutraliserar familjen att ha en extern styrelseledamot i 

ett familjeföretag. Dessutom har den externa styrelseledamoten bidragit till förbättrade stra-

tegiska diskussioner och beslutsfattande vilket Mallin (2010) och Brunninge et al. (2007) 

också framhäver som en positiv aspekt. Strategisk rådgivning är något som också Företag 

Grön anser att en extern styrelseledamot bidrar med.  
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Företag Blå anser även att deras externa styrelseledamot bidrar med kunskap och erfaren-

het som är behövligt för deras företag, vilket Leach (2207) hävdar att en extern ledamot bi-

drar med. Detta är en positiv aspekt som även Företag Röd tror att en extern ledamot skul-

le kunna bidra med, i enlighet med Grundei och Talaulicars (2002) åsikt att tillsättandet av 

externa ledamöter ska drivas av företagets behov av bland annat rådgivning. Företag Röd 

vill antingen vinna rådgivning av en extern ledamot genom erfarenhet från företag i liknan-

de situation som Företag Röd, eller genom erfarenhet av branschen.  

Nätverkande eftersöks ej 

Nätverks- och kontaktbringande är inget som respondenterna från Företag Grön och Före-

tag Blå nämner som en fördel med externa styrelseledamöter, vilket många forskare menar 

är en av de viktigaste sakerna som externa styrelseledamöter kan bidra med (Borch & Huse, 

1993; Daily & Dalton, 1993; Leach, 2007). Inte heller Företag Röd nämner att de önskar en 

extern styrelseledamot som kan öka deras nätverk av kontakter. Det kan vara så att Företag 

Röd inte förstått till fullo vad en extern styrelseledamot kan bidra med. Företag Röd skulle 

kunna dra nytta av en extern styrelseledamot med kontakter i en relevant bransch, då de 

framfört att de har svårigheter att hitta bra personal i branschen som de opererar i. 

5.6.3 Mentorskap 

Företag Röds samarbete med ALMI Företagspartner skulle kunna jämföras med Nielsen 

och Lekvalls (2010) definition av vad som kännetecknar ett fungerande mentorskap. Re-

spondenterna i Företag Röd anser att deras kontaktperson inger ett förtroende, då hon har 

en förmåga att lyssna (jmf Nielsen & Lekvall, 2010). Dessutom besitter hon erfarenheter 

och kunskap som Företag Röd värdesätter och bidrar med bra idéer, vilket också tyder på 

ett fungerande mentorskap (jmf Nielsen & Lekvall, 2010). Det som skulle kunna ifrågasät-

tas är tiden som kontaktpersonen har för företagen som hon handleder eftersom det för ett 

fungerande mentorskap krävs att mentorn har tid och engagemang att sätta sig in i företa-

get (jmf Nielsen & Lekvall, 2010). Eftersom Företag Röd och deras kontaktperson inte har 

ett bestämt antal möten per år kan detta vara svårt att bedöma, men sett utifrån vad som 

sagts under intervjun verkar företaget anse antalet möten vara tillräckliga då de själva är 

med och planerar mötena.  

De positiva aspekter som Företag Röd drar fördel av genom samarbetet med ALMI Före-

tagspartner är främst att företaget kan ta del av deras kontaktpersons erfarenheter. I och 

med att Företag Röd anser att kontaktpersonen också kommer med en del bra idéer, tyder 

det på att hon har en rådgivande roll för företaget. Företag Röds mentorskap drivs därför 

av behovet av en rådgivande roll, vilket enligt Grundei och Talaulicar (2002) är drivkraften 

bakom tillsättandet av en extern styrelseledamot. Företag Röd har därmed behov av den 

rådgivande roll som en extern styrelseledamot kan bidra med (Leach, 2007) men har till-

fredställt behovet genom deras mentorskap. Samarbetet med ALMI Företagspartner har 

också bidragit som en pådrivare för viktiga förändringar, framförallt vad gäller planering av 

ledningsskifte (jmf Leach, 2007). 
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5.6.4 Påverkan på styrelsens servande roll 

Vad som kan antas av analysen ovan, är att företagen som ingår i studien framförallt söker 

att förbättra deras styrelsers servande roll, genom tillsättandet av externa styrelseledamöter. 

De positiva aspekter som företagen anser att de dragit nytta av och vad de ville, eller i Före-

tag Röds fall vill, att en extern styrelseledamot ska bidra med faller främst in under den ser-

vande rollens aktiviteter. 

Genom tillsättandet av externa styrelseledamöter har Företag Grön och Företag Blå sökt 

att förbättra deras respektive styrelses servande roll genom; objektivitet vid strategiska dis-

kussioner (jmf Gabrielsson & Winlund, 2000; Leach, 2007), rådgivning (jmf Forbes & Mil-

liken, 1999; Gersick et al., 1997; Johannison & Huse, 2000), erfarenhet (jmf Zahra & Pear-

ce, 1989), kunskap (jmf Forbes & Milliken, 1999; Johannison & Huse, 2000; Zahra & Pear-

ce, 1989), understödjande vid ledningssuccession (jmf Gimeno et al., 2010; Ward, 1991) 

och givande av legitimitet (jmf Johannisson & Huse, 2000).  

Objektivitet kan också ha en kontrollerande roll, och inte enbart en servande. Då företagen 

i studien sökt objektivitet när det kommer till rådgivning vid exempelvis strategiska diskus-

sioner samt diskussioner gällande ledningssuccession och inte en objektivitet som är över-

vakande, det vill säga kontrollerande, anser författarna till uppsatsen att objektiviteten i det-

ta hänseende har en servande roll.  

Att Företag Röd framhäver värdet av deras kontaktpersons erfarenhet av deras bransch, 

tyder på att de med samarbetet vill förbättra sin styrelses servande roll med hjälp av hennes 

erfarenhet (jmf Zahra & Pearce, 1989) samt genom rådgivningen (jmf Forbes & Milliken, 

1999; Gersick et al., 1997; Johannison och Huse, 2000) hon bidrar med.  

Behovet som företagen har av en extern styrelseledamot och mentor har främst drivits av 

behovet att förbättra deras styrelsers servande aktiviteter. Den externa styrelseledamotens 

erfarenhet och kunskap bidrar till dess förmåga att understödja företaget vid exempelvis 

rådgivning och diskussioner och är därför av stor vikt för alla tre företag, då de vill få råd-

givning som hjälper dem i deras styrelsearbete. Utifrån detta kan utläsas att små familjeföre-

tag väljer att tillsätta externa styrelseledamöter då de bidrar till styrelsens förmåga att effek-

tivt utföra dess servande roll. 

5.6.5 Vad påverkar beslutet att inte tillsätta en extern styrelseledamot? 

Varken Företag Grön eller Företag Blå ansåg att de upplevt några nackdelar med att tillsätta 

en extern ledamot. VD Grön ansåg till en början att samarbetet med den externa styrelsele-

damoten inte gav någon direkt effekt, men detta anser han har förändrats över tiden. Före-

tag Blå var innan tillsättandet något tveksamma till att få in en utomstående i företaget, vil-

ket är en av de aspekter som identifierats i referensramen ha en negativ påverkan på beslu-

tet att tillsätta externa styrelseledamöter i familjeföretag (jmf Leach, 2007). Dock förändra-

des också denna åsikt snabbt efter att den externa ledamoten kom in i styrelsen.  
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Risken att förlora kontroll över företaget är enligt Ward och Aranoff (2002) en av de störs-

ta orsakerna till att företag inte tillsätter externa styrelseledamöter. Detta är inget som fun-

nits belägg för i denna studie. Ingen av de studerade företagen nämner att de är oroliga att 

förlora kontrollen över företaget. Tvärtom så menar både Företag Grön och Företag Blå 

att det i slutändan är ägarna som har den egentliga makten och att det därför inte ligger nå-

gon risk i att de skulle förlora någon kontroll över företaget. Inte heller Företag Röd näm-

ner att de skulle vara oroliga över att förlora kontroll över företaget om de tog in en extern 

ledamot i styrelsen. 

En orsak till varför Företag Röd inte valt att tillsätta en extern styrelseledamot beror, till 

viss del enligt respondenterna, på att de inte haft tid att ta tag i processen eller haft tid att 

hitta en passande kandidat. Problemet att det är tidsödande att söka efter en extern styrelse-

ledamot är något som identifierats i den teoretiska referensramen som en möjlig påverkan-

de negativ aspekt relaterat till tillsättandet av en extern styrelseledamot (Andersson et al., 

2010).  

Företag Röd är dessutom rädda att anlita en extern styrelseledamot som blir en börda istäl-

let för en tillgång, då personen kanske inte förstår sig på företaget och kommer med dåliga 

idéer som övriga styrelsen måste lyssna på. Det kan bli kostsamt sett till både tid och peng-

ar. Denna rädsla kan jämföras med problemen relaterade till svårigheter att hitta rätt person 

(Andersson et al., 2010; Mallin, 2010; Smithson, 2004) och den finansiella aspekten som 

Hughes (1995) framför påverkar företags benägenhet att tillsätta en extern styrelseledamot. 

Flera författare diskuterar svårigheterna kring att hitta rätt person (jmf Andersson et al., 

2010; Mallin, 2010; Smithson, 2004), vilket påverkar beslutet att tillsätta en extern styrelse-

ledamot. Tillsätts inte rätt person, kommer företaget inte heller anse att utbytet är värt den 

kostnad som det medför, vilket därför mer är relaterat till problemet att hitta en passande 

extern styrelseledamot istället för finansiella restriktioner. Företag Grön fick till viss del 

uppleva aspekten att kostnaden inte överstiger nyttan med deras externa ledamot när de till 

en början inte var nöjda med hans prestation, vilket stödjer vikten av att hitta en passande 

extern styrelseledamot. Om Företag Röd inte tillsatt en extern styrelseledamot enbart på 

grund av att de inte anser att det är värt kostnaden, hade det enligt Leach (2007) egentligen 

berott på att företaget inte inser vad en extern styrelseledamot kan bidra med till deras 

verksamhet. 

Att Företag Röd inte tillsatt en extern styrelseledamot i dagsläget kan sammanfattas i tre 

identifierade anledningar; i) de vet inte vart de ska vända sig för att hitta en passande extern 

styrelseledamot (se kapitel 5.6.1), ii) de har inte i dagsläget den tid som krävs att ta reda på 

vart de ska vända sig för att hitta en kandidat (se kapitel 5.6.1) och att själva söka efter en 

passande ledamot, iii) de är rädda för att inte hitta en passande extern styrelseledamot. Yt-

terligare en aspekt som troligtvis påverkat att de inte tillsatt en extern styrelseledamot är att 

de i och med samarbetet med ALMI Företagspartner har ett fungerande mentorskap, vilket 

bidrar till ett i dagsläget mindre behov av en extern styrelseledamot. 
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5.7 Sammanfattning av analys 

Nedan ges en sammanfattning av den analys som framställts ovan för att ge läsaren en 

överblick av de viktigaste delarna ur analysen. 

5.7.1 Behovet av en extern styrelseledamot 

Företag Grön och Företag Röd har ungefär samma behov av strukturutveckling, vilket är 

ett mindre behov än vad Företag Blå har. Dock har Företag Grön en mindre utvecklad 

struktur än vad Företag Röd har, bortsett från styrelsen, vilket gör att deras strukturella risk 

blir större. Tack vare att Företag Grön har ett aktivt styrelsearbete och anlitat en extern le-

damot i sin styrelse, ökar deras strukturutveckling avsevärt. Företag Röd har däremot inte 

någon extern styrelseledamot men eftersom de har en mer utvecklad struktur i företaget, 

samt ett aktivt styrelsearbete, gör det att de i dagsläget inte är av samma behov av en extern 

styrelseledamot som exempelvis Företag Grön är. Dessutom har Företag Röd en kontakt-

person hos ALMI Företagspartner, som kan jämföras med ett mentorskap (jmf Leach, 

2007; Nielsen & Lekvall, 2010) som understöder företaget i deras styrelsearbete. Företag 

Blå har den högsta familjeföretagskomplexiteten totalt sett av företagen men har också en 

väl utvecklad struktur, med ett aktivt styrelsearbete och en extern styrelseledamot. Detta 

tyder på att de hanterar komplexiteten i familjen och företaget genom att de aktivt har ut-

vecklat en bra struktur i deras familjeföretag.  

Problemet relaterat till altruism, vilket Schulze et al. (2001) förespråkar ofta förekommer i 

familjeföretag, har inte visats vara ett större problem i de studerade företagen. Detta beror 

dels på att både Företag Blå och Företag Röd undviker att anställa släktingar och familje-

medlemmar, vilket bör leda till en minskad benägenhet att agera altruistiskt (jmf Schulze et 

al., 2001) och dels på att alla företagens styrelser har en kontrollerande roll, vilket även det 

bör minska det altruistiska beteendet. I Företag Grön och Företag Blå, som tillsatt externa 

ledamöter i sina respektive styrelser, visas också på en hantering av eventuella problem rela-

terat till altruism (jmf Voordeckers et al., 2007). I Företag Röd bör istället de två utomstå-

ende delägare motverka en del altruistiska problem. 

5.7.2 Tillsättandet av en extern styrelseledamot  

Vad som kan ses från analysen av företagen är att det första tillsättandet av en extern styrel-

seledamot skett på grund av initiativ utifrån. Detta gäller både för Företag Grön samt Före-

tag Blå, som tillsatt sina externa ledamöter på grund av att möjligheten gavs i och med ett 

erbjudande och en rekommendation från en leverantör. Att detta är fallet tyder även en av 

de identifierade anledningarna till varför Företag Röd inte tillsatt en extern styrelseledamot 

på. Företag Röd vet inte hur de ska gå till väga för att hitta en kandidat för posten, samti-

digt som de inte känner till något företag som tillsatt en extern styrelseledamot och har 

därmed varken upplevt för- eller nackdelar med en extern styrelseledamot. Detta pekar 

också på att organisationerna som arbetar med rekrytering och kontaktförmedling av exter-

na styrelseledamöter inte lyckats nå ut till dessa företag med sin marknadsföring, eftersom 

information om vilka fördelar företagen kan nyttja via en extern ledamot inte nått ut till fö-
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retagen. Detta är också en avgörande faktor som påverkat att Företag Röd inte tillsatt en 

extern ledamot.  

Företagen i studien har främst sökt att förbättra deras styrelsers servande roll genom tillsät-

tandet av en extern styrelseledamot eller, som i Företag Röds fall, genom en mentor. 

Aspekter som har varit viktiga för företagen har framförallt kretsat kring vad den externa 

ledamoten kan bidra med genom en rådgivande roll (Forbes & Milliken, 1999; Gersick et 

al., 1997; Johannison och Huse, 2000) och vad den kan bidra med strategiskt för företagen 

(jmf Forbes & Milliken, 1999; Gabrielsson & Winlund, 2000; Gimeno et al., 2010). Dessut-

om har objektivitet (jmf Gabrielsson & Winlund, 2000; Leach, 2007), erfarenhet (Zahra & 

Pearce, 1989) och kunskap (jmf Forbes & Milliken, 1999; Johannison och Huse, 2000; Zah-

ra & Pearce, 1989) varit viktiga aspekter för alla studerade företagen. Detta betyder att små 

familjeföretag väljer att tillsätta externa ledamöter då de bidrar till styrelsens förmåga att ef-

fektivt utföra sin servande roll. 

Den aspekt som i analysen funnits vara mest påverkande till att Företag Röd inte tillsatt en 

extern styrelseledamot är problemet relaterat till att hitta en passande styrelseledamot (jmf 

Andersson et al., 2010; Mallin, 2010; Smithson, 2004). Det är framförallt det som lyser ige-

nom vid intervjun med Företag Röd, rädslan för att få in en ledamot som inte förstår sig på 

företagets verksamhet och mål. En övervägande faktor i Företag Röd är också att den tid 

som krävs att hitta en passande extern styrelseledamot i dagsläget inte finns (jmf Andersson 

et al., 2010), vilket ytterligare framhäver att information inte nått ut till små familjeföretag 

om hur de kan få hjälp med att hitta en passande extern styrelseledamot. 
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6 Slutsats och diskussion 

 

 

Detta kapitel fastställer de slutsatser som genererades i analysen och avslutas i en diskussion som diskute-

rar de slutsatser som uppsatsen dragit, vilka också jämförs med den inledande problemdiskussionen. Därpå 

följer en redogörelse för frågeställningar som dykt upp under arbetets gång men som inte faller direkt under 

syftet och kan tjäna som förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Studiens förklaringar till varför små familjeägda aktiebolag väljer att tillsätta externa styrel-

seledamöter, kan hänföras till två olika kategorier: strukturella förklaringar och förklaringar 

som härstammar från de effekter som företagen vill uppnå med en extern styrelseledamot.  

En strukturell förklaring som studien visar på, är att ett litet familjeföretags tillsättande av 

en extern styrelseledamot drivs av behovet som företaget har av en extern styrelseledamot. 

Behovet som ett företag har av en extern styrelseledamot påverkas i sin tur av behovet att 

effektivisera styrelsen, vilket är det organ som små familjeföretag främst kan dra nytta av. 

Behovet av en effektiv styrelse kan kopplas till familjeföretagets totala komplexitet, då en 

hög komplexitet leder till ett större behov av en effektiv styrelse. Har företaget däremot en 

hög strukturutveckling i övrigt så minskar behovet av att effektivisera styrelsen.  

Ytterligare en slutsats, som dragits från studien, är att det krävs ett initiativ utifrån för att 

små familjeföretag ska ta steget och besluta om att tillsätta en extern styrelseledamot. Det 

betyder också att ifall initiativ utifrån uteblir, tar inte små familjeföretag självmant beslutet 

att tillsätta en extern styrelseledamot. Därmed är även denna förklaring en strukturell för-

klaring till varför små familjeföretag beslutar om att tillsätta en extern styrelseledamot, då 

förklaringen bygger på omständigheter som företagen inte själva råder över. 

Nästa slutsats är kopplad till de effekter som företagen vill uppnå med en extern styrelsele-

damot. Den har sitt ursprung i att styrelsens effektivitet bedöms utifrån dess förmåga att 

utföra de uppgifter som den har i företaget. Det betyder att en extern styrelseledamot till-

sätts i ett litet familjeföretag för att komplettera styrelsens förmåga att utföra den eller de 

roller som styrelsen förväntas ha i företaget. Studien visar att det som framförallt eftersöks 

vid tillsättandet av en extern styrelseledamot är en objektiv och rådgivande roll vid diskus-

sioner kring frågor som rör strategiska val, ledningssuccession och övriga frågor som rör 

små familjeföretags verksamhet. Därmed är slutsatsen att valet att tillsätta en extern styrel-

seledamot i små familjeföretag främst styrs av behovet att förbättra styrelsens servande roll 

och de uppgifter som utförs relaterat till den rollen. 

Studien visar också att en av de fördelar som andra studier framförallt framhävt att externa 

styrelseledamöter bidrar med, nätverk av kontakter, inte är något som de små familjeföreta-
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gen i studien varken eftersträvar eller upplever som en fördel med en extern styrelseleda-

mot. Slutsatsen blir därför att den externa styrelseledamotens förmåga att bidra med nät-

verk och kontakter inte är en anledning till varför små familjeföretag väljer att tillsätta ex-

terna styrelseledamöter. Vad gäller de aspekter som i referensramen identifierats som an-

ledningar till varför små familjeföretag drar sig för att tillsätta externa styrelseledamöter, vi-

sar studien att finansiella restriktioner och rädslan för att tappa kontrollen över företaget 

inte påverkar tillsättandet. Studiens sista slutsats är att dessa två faktorer därmed inte är av 

betydelse vid ett litet familjeföretags val att tillsätta en extern styrelseledamot. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

I avsnittet nedan kommer en diskussion av slutsatserna att ske tillsammans med vissa andra 

intressanta aspekter som väckts i analysen. Dessutom kommer vissa frågor som tagits upp i 

problemdiskussionen att diskuteras. 

6.2.1 Reflektion över strukturella förklaringar 

Att företag väljer att tillsätta externa styrelseledamöter för att öka deras strukturutveckling, 

och på så vis hantera deras familjeföretags komplexitet, är inget som visades vara något 

som små familjeföretag reflekterat över. Denna slutsats är baserad på information från fö-

retagen och den teori på området som studerats, vilket därmed kan ses som en strukturell 

förklaring till varför små familjeföretag väljer att tillsätta externa styrelseledamöter. En in-

tressant aspekt som bör diskuteras är ifall företagets och familjens komplexitet väger lika 

tungt, när det kommer till behovet av externa styrelseledamöter. I studien har författarna 

gjort antagandet att så är fallet, men författarna ser en antydan till att familjens komplexitet 

är den faktor som haft mest påverkan på valet att tillsätta en extern styrelseledamot. Sett till 

de företag som studerats, skulle detta peka på att så är fallet. Företagen som har den högsta 

familjekomplexiteten har tillsatt en extern styrelseledamot. Däremot har företaget som är 

ett av företagen med högst företagskomplexitet, men väldigt låg familjekomplexitet, inte 

tillsatt en extern styrelseledamot. Dock är detta inget som studeras vidare i studien, då det 

inte finns någon teori som stödjer detta resonemang.  

Att tillsättandet sker för att företagen vill förbättra deras styrelses servande roll, är också 

det en tolkning som gjorts utifrån den samlade teorin och empirin. Inte heller det var något 

som företagen reflekterat över vid valet att tillsätta externa styrelseledamöter. Dock har en 

viss medvetenhet påvisats då företagen vetat vad de eftersökt och vad de anser att en ex-

tern styrelseledamot ska bidra med, vilket bidragit till att en slutsats har kunnat dras.  

6.2.2 De positiva effekterna når inte ut 

Slutsatsen att små familjeägda aktiebolag tillsätter externa styrelseledamöter första gången 

på grund av initiativ utifrån och att de själva inte väljer att ta steget och leta efter en extern 

styrelseledamot, visar på att information och marknadsföring, gällande de fördelar som små 

familjeföretag kan dra nytta av genom ett tillsättande, inte når ut till företagen. Det visar 

dessutom på att det tar lång tid för små familjeföretag att ta steget och tillsätta en extern 
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styrelseledamot, även om de anser att de är i behov av en sådan. Det krävs ett initiativ ut-

ifrån för att det ska bli av, vilket gör att det kan ta flera år innan ett beslut tas. Om små fa-

miljeföretag insett vikten av en extern styrelseledamot, hade troligtvis fler valt att tillsätta en 

extern styrelseledamot. Studien visar att det studerade företag som inte har en extern styrel-

seledamot inte har någon uppfattning om några direkta för- eller nackdelar med ett tillsät-

tande av en extern styrelseledamot, vilket därför visar klart på att de positiva effekterna av 

ett tillsättande inte når ut till de berörda företagen. 

Att de företag som tillsatt externa styrelseledamöter inte letat aktivt efter kandidater till pos-

ten, vid det första tillsättandet, framhäver att vikten av att tillsätta en passande styrelsele-

damot inte heller når ut till bolagen. Hade de haft information om hur viktigt det är att hitta 

en extern styrelseledamot som passar företaget, hade de troligtvis spenderat mer tid på att 

överväga fler kandidater vid det första tillsättandet. Med en person som inte passar för 

uppdraget blir det snart dyrt för företaget, dels i form av den ersättning som betalas ut till 

ledamoten och dels i form av den tid och resurser som ägnas åt att få samarbetet att funge-

ra. Dessutom skulle kostnaderna till följd av en opassande ledamot kunna bli stora, om be-

slut fattas som inte är till det bästa för företaget. 

Ett av de studerade företagen som valt att tillsätta en extern styrelseledamot visar på att in-

sikten av vikten att hitta rätt person, kommit efter att de haft en extern styrelseledamot un-

der en tidsperiod. Vid ersättandet av den första ledamoten, kontaktade de StyrelseAkade-

mien för att få hjälp med att hitta lämpliga kandidater. Ett annat av företagen i studien 

tyckte till en början att deras externa styrelseledamot inte levde upp till deras förväntningar. 

Eftersom han inte jämfördes med andra kandidater, vet företaget inte om de hade kunnat 

hitta en person mer lämpad för jobbet. Det kan därmed konkluderas att studien visar på att 

insikten om vad en rätt extern styrelseledamot kan bidra med, för ett litet familjeföretag, 

inte tycks nå ut till företagen. Dels på grund av att information och marknadsföring inte når 

ut till företagen och dels för att företagen inte förstår vikten av att tillsätta rätt person. 

6.2.3 De positiva aspekterna med en extern styrelseledamot 

I problemdiskussionen framhävde Daily och Dalton (1993) att styrelsens uppgift i ett litet 

familjeföretag snarare är att bidra med erfarenhet, expertkunskaper och kontakter än att 

kontrollera ledningen. Detta håller författarna till viss del med om, i och med att studien vi-

sar på att bolagen strävar efter att förbättra deras servande roll genom att få in erfarenhet 

och kunskap, som kan vara rådgivande för dem vid strategiska val. Dock drogs utifrån stu-

dien en slutsats att kontakter och nätverksbringande inte är någon anledning till att små 

familjeföretag väljer att tillsätta externa styrelseledamöter, vilken byggs på att detta inte 

nämndes av något av företagen att deras externa styrelseledamot bidrar med, eller att det 

var något som eftersöktes hos en extern styrelseledamot. Varför resultatet visade på detta 

är svårt att säga, då det kan vara så att denna egenskap inte var något som respondenterna i 

respektive företag tänkte på vid intervjuerna, men att det kanske ändå är en fördel som de 

upplever i verkligheten. En annan anledning kan vara att det inte är något som företagen 

anser att deras externa styrelseledamot bidrar med. Det är likväl en intressant aspekt efter-

som många forskare tar upp nätverks- och kontaktbringande som en stor fördel med ex-
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terna styrelseledamöter, medan det i denna studie inte visades några belägg för att det är 

något som företagen, med externa styrelseledamöter, upplever som en fördel. Däremot 

stärktes, i och med studiens resultat, beläggen för att externa styrelseledamöter bidrar till att 

förbättra företagets syn på sin omvärld och att de bidrar med ett mer opartiskt synsätt på 

företagets strategiska problem, vilket bland annat förespråkas av Gabrielsson och Winlund 

(2000). Dessutom stärktes beläggen för att en extern styrelseledamot bidrar till att underlät-

ta företagets strategiska arbete (jmf Brunninge et al., 2007). 

I problemdiskussionen väcktes också frågan ifall företag inte väljer att utföra ett aktivt sty-

relsearbete på grund av en rädsla över att öka formaliteten och den hierarkiska ordningen i 

företaget. I studien har inga belägg för det funnits. Tvärtom så är just formaliseringen av 

styrelsearbetet en fördel som företagen med externa styrelseledamöter nämner med att ha 

en extern styrelseledamot. Att företaget skulle bli mer hierarkiskt är inget som nämns vid 

intervjuerna och verkar inte vara något som företagen ser som ett problem ifall det skulle 

förekomma. 

6.2.4 Svårigheter som upplevs vid tillsättande av en extern   

 styrelseledamot  

Av problemen relaterade till ett tillsättande av en extern styrelseledamot som framfördes i 

problemdiskussionen är det endast, som nämnts ovan, problemet relaterat till att hitta rätt 

extern styrelseledamot som visats ha stor inverkan på företagen. Sett till företaget, som inte 

tillsatt en extern styrelseledamot, är det främst en rädsla att inte hitta en lämplig person 

med rätt erfarenhet och kompetens (jmf Smithson, 2004) som skulle passa deras företag, 

som spelar en stor roll i valet att inte tillsätta en extern ledamot. Den finansiella aspekten 

som Hughes (1995) framförde, är inget som pekades på vara något större problem för nå-

got av företagen. Inget av företagen som tillsatt externa styrelseledamöter, ansåg att arvode-

ringen var något bekymmer. Inte heller i företaget som inte har någon extern styrelseleda-

mot är den finansiella aspekten av stor betydelse, utan den är mer knuten till kostnaden, i 

tid och pengar, att tillsätta en extern styrelseledamot som inte passar företaget. Därmed kan 

ingen tendens ses till att företagen i studien anser att kostnaden av att tillsätta en extern sty-

relseledamot överstiger nyttan med ett tillsättande. 

Problemen relaterat till agentteorin 

Att små familjeföretag med en extern styrelseledamot skulle gå mot en ökad separering av 

ägande och ledning är inget som hittats stöd för i denna studie. Företagen som tillsatt ex-

terna styrelseledamöter menar att det fortfarande är ägarna som har makten att fatta beslut, 

och att den externa styrelseledamoten inte har någon egentlig makt i företaget. Till viss del 

stöds därmed Mallins (2010) åsikt om att problem såsom informationsasymmetri och op-

portunistiskt agerande är reducerat i familjeföretag. Dock anser författarna, i linje med 

Schulze et al. (2001), att andra problem relaterat till agentteorin kan förekomma i små fa-

miljeföretag. Det är inget som visats vara ett stort problem i företagen som ingår i studien, 

då de genom att till exempel undvika att anställa familjemedlemmar hanterat ett eventuellt 

altruistiskt beteende. Samtidigt finns familjemedlemmar, såsom barn till ägarna, anställda i 
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företagen, vilket tyder på att en viss tendens till ett altruistiskt beteende bör förekomma. 

Dock finns i studien inga belägg för att det skulle vara på det viset, så för att kunna stödja 

eller motbevisa detta bör det därför studeras vidare. 

 

6.3 Metodens inverkan på resultatet 

Om fler små familjeföretag ingått i studien hade det troligtvis gett resultatet mer tyngd, då 

hade resultatet kunnat bli mer generaliserbart. Dock hade fler företag inneburit att varje fö-

retag inte kunnat undersökas lika djupt, varpå svaren från intervjuerna därmed blivit mer 

ytliga. Detta ledde till en avvägning mellan fler företag eller mer djup på intervjuerna, där 

det senare alternativet valdes i studien. Fler företag hade medfört att djupare orsaker, till 

varför små familjeföretag tillsätter externa styrelseledamöter, inte hade kunnat studeras. Ut-

ifrån detta resonemang, är det författarnas åsikt att valet att studera tre företag var genom-

tänkt och förnuftigt utifrån de förutsättningar som fanns vid genomförandet av studien. 

Ytterligare en sak som hade förbättrat uppsatsens trovärdighet är om fler personer i varje 

företag hade intervjuats för att få fler personers syn på frågorna som ställdes. Att enbart in-

tervjua en person i två av företagen var ett metodval som gjordes motvilligt, då det inte var 

möjligt att få fler personer i varje företag att ställa upp på intervju. Resultatet hade troligtvis 

inte påverkats särskilt mycket om fler personer hade intervjuats i varje företag, men resulta-

tet hade blivit fylligare och mer trovärdigt om fler källor använts och bekräftat varandra. 

Trots detta anser författarna att metoden varit utformad på ett sätt som gjort det möjligt att 

uppnå syftet med studien. 

 

6.4 Förslag till vidare studier 

Under denna studies gång har vissa frågeställningar dykt upp som inte är direkt kopplade 

till uppsatsens syfte men som förtjänar att undersökas närmare. 

Ett intressant ämne som snuddats vid i denna uppsats är om agentproblem relaterat till al-

truistiskt beteende skapar problem för små familjeföretag. Författarna anser att det bör 

vara ett problem för familjeföretag, men denna studie studerar inte om fenomenet före-

kommer i små familjeföretag. Den visar varken bevis för eller emot att detta existerar i små 

familjeföretag, även om en viss tendens till detta kan urskiljas. Därför anser författarna att 

detta skulle kunna studeras närmare och kanske då om små familjeföretag kan minska be-

nägenheten att agera altruistiskt med hjälp av att tillsätta externa ledamöter. 

Studien har också berört till viss del externa styrelseledamöters roll vid successionsplane-

ring, vilket är en intresseväckande fråga i framförallt familjeföretag. En djupare studie som 

fokuserar på hur ett litet familjeföretag använder sig av externa styrelseledamöter för att 

lösa successionsfrågor, skulle vara intressant att studera närmare. Även frågor om hur fa-

miljeföretag förbereder och planerar ägarskiften och hur en extern styrelseledamot kan bi-

dra till det och underlätta ägarskiften är värda uppmärksamhet. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Statistiska centralbyrån (SCB). (2010). Hämtad 2011-02-02, från http://www.scb.se/ 

Klicka på: hitta statistik      statistikdatabasen          näringsverksamhet         

”Företag och anställda (FDB) efter näringsgren SNI2007 och storleksklass. År 2008-2010”  

“Företag och anställda (FDB) samtliga efter storleksklass. År 2008-2010”          fyll i 

variabler samt år. 

Andelen företag med 1 – 49 anställda: 256 628 / 981 349 = 26,2 %. 

  

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=gglobx&xu=A4393001&huvudtabell=FDBR07&deltabell=06&deltabellnamn=F%F6retag+och+anst%E4llda+%28FDB%29+samtliga+efter+storleksklass%2E+%C5r&omradekod=NV&omradetext=N%E4ringsverksamhet&preskat=O&innehall=FDBAnst&starttid=2008&stopptid=2010&Prodid=NV0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1


 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Företaget 
Vad har ni för affärsidé – vision och mål med företaget?  
Företagets historia – vem startade det och när?  
Finns ni på flera orter? 
Hur många produkter ingår i sortimentet? Är det likartade eller olikartade produkter?  
Vad har ni för kundgrupp? Är ni nischade mot någon speciell kundgrupp?  
Handlar ni internationellt och i olika valutor, i så fall var och i vilka?  
Använder ni er av andra språk? 
Vilka aktiviteter i era produkters/tjänsters värdekedja gör ni själva?  
Krävs det någon specifik utbildning för att arbeta hos er?  
Hur stor var er omsättning 2010?  
Hur många anställda har ni? 
Hur ser förändringstakten i branschen ut? 
Hur ser konkurrensen i branschen ut?  
 
Ägarfamiljen 
Har den ägande familjen majoritet?  
Vilka är ägarna – familjemedlemmar eller inte?  
Hur ser fördelning av aktier ut?  
Är det någon i familjen som endast är delägare eller är alla ägare verksamma i företaget 
Finns det någon familjemedlem som endast arbetar i företaget och inte är delägare?  
Är det stora skillnader i de anställda familjemedlemmarnas ålder?  
Finns det en plan för hur ledningsskifte ska gå till? 
Har detta diskuterats i styrelsen och då även med den externa ledamoten? 
 
Strukturen i företaget 
Vilka uppgifter har styrelsen i ert bolag? 
Hur ofta har ni styrelsemöten? 
Vilka sitter i styrelsen? 
Brukar ägarfamiljen träffas och ha möten utöver styrelsemötena? I så fall – vilka frågor dis-
kuteras vid dessa möten?  
 
Frågor till företag som har en extern styrelseledamot 
När började ni fundera på att ta in en extern styrelseledamot? Hur kom de tankarna upp?  
Vilket år tillsatte ni er externa styrelseledamot?  
Hur många anställda var ni vid det tillfället? 
Hur rekryterade ni er externa ledamot?  
Varför valde ni att tillsätta en extern styrelseledamot?  
Vilka egenskaper sökte ni efter vid tillsättandet av den externa styrelseledamoten?  
Vilka fördelar tar ni del av med den externa styrelseledamoten?  
Finns det några nackdelar som ni upplever?  
Anser ni att fördelarna som ni upplever tack vare den externa styrelseledamoten överstiger 
kostnaden och eventuella nackdelar som det medför? På vilket sätt? 
Hur har styrelsearbetet förändrats efter tillsättandet av en extern ledamot?  
Bedömer ni att företagets finansiella resultat förändrats i och med tillsättandet av den ex-
terna styrelseledamoten?  
Var det svårt för er att hitta en passande kandidat för ert företag?  



 

 

Var alla ägarna överens om beslutet att tillsätta en extern ledamot? Var någon tveksam och 
i så fall varför?  
Vad har er externa ledamot för erfarenhet av er bransch sedan tidigare? Har den externa le-
damoten erfarenhet från någon annan bransch?  
Har han/hon tidigare erfarenhet av styrelsearbete i andra bolag?  
Har hon/han någon speciell utbildning?  
 
Rekommenderar ni andra små familjeföretag att tillsätta externa ledamöter? 
 
Frågor till företag som saknar en extern styrelseledamot 

Har ni någon utomstående som ni i dagsläget diskuterar frågor som rör styrelsearbete med? 

I så fall – vad bidrar detta med enligt er? Hur kom ni i kontakt med den personen? 

Har ni funderat på att ta in en extern styrelseledamot? I så fall – hur kommer det sig att ni 

funderat på det? Har det diskuterats i styrelsen?   

Vilka är anledningarna till att ni inte valt att tillsätta en extern ledamot i er styrelse? 
Vilka fördelar tror ni att en extern styrelseledamot kan bidra med till ert företag? 
Anser ni att det finns några nackdelar med att tillsätta en extern styrelseledamot?  
Vilka kompetenser och egenskaper skulle ni söka efter hos en extern styrelseledamot i dags-
läget? Vad skulle ni vilja att han/hon bidrog med till företaget?  
Om ni skulle tillsätta en extern, vet ni hur ni skulle gå till väga för att hitta en passande 
kandidat till just ert företag?  
Hur skulle ni känna för att öppna upp ert företag för en extern styrelseledamot?  
 
Har ni blivit rekommenderade av någon att ta in en extern ledamot i er styrelse?  
Vet ni något företag som valt att ta in en extern ledamot? I så fall – hur har det gått för 
dem? 
 


