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1  INLEDNING
Detta första kapitel kommer att ge läsaren en bakgrund till det problem som
uppsatsen kommer att lösa samt förklara varför problemet är relevant att finna en
lösning till. Vidare kommer även en diskussion runt problemet att ske, vilken leder
fram till en formulering av uppsatsens syfte samt preciserade syftesfrågor.

1.1  BAKGRUND

Inom företagsekonomin började Weber och Fayol på slutet av 1800-talet
att skilja ut ledarskapsförmågan från det tekniska kunnandet och ägandet.
Det var det faktum att företag långt innan detta datum växt sig så stora
att ledarskapet i sig profesionaliserades och att rollerna som
företagsägare och ledare därför inte nödvändigtvis innehades av en och
samma person som härmed fick ett teoretiskt erkännande. I och med
den industriella revolutionen hade ägandet dessutom börjat att
fragmenteras, det vill säga, kapitalet hade förts tillsammans av många
olika personer. Under 1900-talet har arbetstagarna och deras fackliga
organisationer börjat att räknas som intressenter till företagen och
företagens styrande funktion har följaktligen fått krav på sitt agerande
från flera olika intressenter. (Wren, 1994:45-46)

Ett aktiebolag har idag enligt aktiebolagslagen fyra bolagsorgan;
bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktör och revisorer.
Bolagsstämman består av aktieägarna och dessa har på stämman rätt att
fatta beslut i bolagets angelägenheter. Styrelsen och den verkställande
direktören är skyldiga att rätta sig efter bolagsstämmans direktiv och
föreskrifter. Styrelsen väljs av bolagsstämman och består till exempel av
representanter från olika intressenter som arbetstagare, bank och
naturligtvis företagsägarna. Styrelsen har som uppgift att handha
förvaltningen av bolagets angelägenheter och är personligt ansvariga för
att detta sköts på ett riktigt sätt. Styrelsen utser även företagets VD som i
sin tur har som uppgift att handha den löpande verksamheten under
styrelsens kontroll. Revisorerna, som liksom styrelsen utses av
bolagsstämman, och har som uppgift att revidera styrelsens och VD:s
förvaltning och räkenskaper samt att rapportera till bolagsstämman.
Anledningen till denna lagstadgade uppdelning är inte att staten vill lägga
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sig i företags organisation utan denna lag har kommit till för att skydda
de intressenter som finns till företaget. Det är därför av yttersta vikt att
rollfördelningen existerar i praktiken. Detta kan bli problematiskt i
företag där tillexempel VD och företagsägare är släkt eller rent utav
samma person, (Dahlgren & Moberg, 1990:X) något som vi kommer att
diskutera utförligare nedan.

I praktiken har dock styrelsens auktoritet som det högsta förvaltande
organet rubbats, en förskjutning i maktbalansen mot olika grupper av
anställda. En faktor som påverkat detta är medbestämmandelagen som
medför att styrelsen inte kan fatta viktiga beslut utan att först förhandla
med arbetstagarorganisationen och en annan är aktieägarkonsortier som
bildas av anställda och som kan ge arbetstagare väsentlig makt på
bolagsstämman. Liknande företeelser försvårar styrelsens möjlighet att
handla i aktieägarnas intresse framförallt om styrelseledamöterna inte har
alltför stor erfarenhet av styrelsearbete. Detta är dock problem som
främst uppkommer i stora företag där ägarna själva inte sitter i styrelsen.
I mindre företag har maktbalansen främst rubbats genom att ägarna,
styrelsen och även VD är samma personer vilket gör att bolagsorganen
förlorar sin kraft. (Dahlgren & Moberg, 1990:17)

Figur 1.1, Bolagsorganen, Dahlgren & Moberg, 1990:17.

Enligt företagsekonomiska tillväxtteorier fordrar företag av olika
storlekar olika sorters organisation och styrning. För att kunna växa och
expandera krävs därför olika sorters kompetens, det vill säga ju större
företaget blir ju fler sorters kompetens behöver det. (Adizes, 1987,
Churchill & Lewis, 1983, mfl) Detta påkallar två frågor nämligen hur

Bolagsstämman
Aktieägare

Revisor

Styrelse

VD

Utser =
Granskar =
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företaget skall få denna kompetens och var i företaget den behövs? Ny
kompetens får ett företag genom att utbilda befintliga medlemmar eller
genom att rekrytera nya medlemmar eller tillfälligt anlita konsulter med
önskad kompetens. Svaret på den senare frågan är naturligtvis beroende
på vilken kompetens som är aktuell men vad som bör poängteras är att
den nya kompetensen även behövs på styrelsenivå. Styrelsen har som
ovan nämnt till uppgift att förvalta företagets angelägenheter vilket
betyder att styrelsen medverkar till att skapa en hög strategisk beredskap.
Styrelsen skall alltså i ägarnas intresse skapa de bästa förutsättningarna
för att nå företagets mål, vilket brukar inkludera avkastning, soliditet och
affärsutveckling. Den strategiska beredskapen fokuserar därför
framförallt på operativ effektivitet och framtida strategisk inriktning.
(Arlebäck, 1989:X)

Då vi konstaterat styrelsens vikt för företaget är det lätt att inse att
styrelsens sammansättning och funktion är en delikat fråga. I januari
1999 kom en ny lag som reglerar styrelsearbetet i svenska aktiebolag.
Lagen reglerar styrelsens uppgifter och ansvar och även den
arbetsordning som skall upprätthållas i styrelsearbetet i aktiebolag med
mer än en styrelseledamot.(ABL 8kap 5§) Denna arbetsordning medför
att det är lättare för styrelsen och för utomstående att sätta sig in i
styrelsearbetet. Detta är lagar angående de uppgifter och det ansvar som
styrelseledamöterna skall ta på sig men de anger inte vilka personer som
skall sitta i styrelsen. Bolagsstämman utser de ledamöter som de tror skall
handla i aktieägarnas intresse och detta borde alltså vara personer med
kompetens att nå företagets mål.(Dahlgren & Moberg, 1990:X) I
litteraturen finns förteckningar på vilka kvalifikationer en styrelseledamot
bör ha som tycks beskriva en övermänniska i termer av kunskap,
erfarenhet, personlighet och etablerade nätverk av personkontakter. Om
företagsägarna är öppna för att ta in externa ledamöter finns det dock
personer som uppfyller de flesta krav. Externa ledamöter som utses
enbart på grundval av sin kompetens som styrelseledamot i det specifika
företaget och har därmed de bästa förutsättningarna att bidraga till
strategiska beredskapen genom sin erfarenhet och sitt nätverk. Vidare
ska externt invalda ledamöter inte något annat intresse än företagets
bästa till skillnad från ledamöter som även är anställda inom en viss
funktion i företagets organisation vilka medvetet eller omedvetet har en
tendens att suboptimera. (Arlebäck, 1989:X)
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Externa styrelseledamöter behöver alltså inte vara personer med enbart
en specialistkompetens, utan en rätt invald styrelseledamot tillför även en
utveckling av styrelsearbetet. Då styrelsearbetet innebär långsiktig
planering krävs det att strategiska frågor kommer upp till diskussion och
inte slukas av kortsiktiga planer. En extern styrelseledamot kan även
ifrågasätta oklarheter i rollfördelning och målformuleringar som de
interna ledamöterna är för involverade i för att kunna överblicka. Det är
dessutom troligt att en representant från omvärlden kan tillföra företaget
information och kunskap som ökar dess omvärldsbevakning.

1.2 PROBLEMDISKUSSION

Denna uppsats kommer att behandla små och medelstora aktiebolag
med en omsättning mellan 20 och 200 MKR och bland dessa företag har
förvånansvärt få externa ledamöter i sin styrelser. Utbudet av
kompetenta personer som är villiga att åtaga sig styrelseuppdrag är dock
stort och brist på lämpliga kandidater är följaktligen inte anledningen till
att få styrelser innehåller externa ledamöter (StyrelseAkademien, 2000-
02-23). Det faktum som måste konstateras är att trots att rekryterandet
av externa ledamöter till bolagens styrelser kan medföra stora vinster i
fråga om kompetens, erfarenhet, personliga kontakter och en möjlighet
att förbättra styrelsens arbete så är efterfrågan på externa ledamöter liten
i små och medelstora företag i Sverige idag.

Som ovan nämnt är det bolagsstämman och således företagsägarna som
tillsätter styrelsen och det är med andra ord dessa som står för den
bristande efterfrågan på externa ledamöter. En låg efterfrågan kan ha två
förklaringar antingen att efterfrågan inte finns eftersom den aktuella
varan eller tjänsten inte upplevs vara erfordrad eller att det finns andra
alternativ som upplevs vara mer attraktiva. Detta betyder således att
företagsägare inte finner externa styrelseledamöter erfordrade eller att de
upplever andra alternativ som mer attraktiva.

Om företagsägare inte anser att externa styrelseledamöter skulle vara ett
välkommet och erforderligt tillskott i företaget strider denna åsikt mot
det vi förklarat i bakgrunden. Detta skulle visa en dålig kunskap om
styrelsearbete hos företagsägaren och även en eventuell okunskap om
strategiskt arbete i allmänhet. Företag av den storlek som vi
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ämnar att undersöka bör dock inte kunna utvecklas på ett optimalt sätt
utan något som helst strategiskt arbete. Denna attityd skulle kunna
förklaras av att företagsägarna inte vet om några goda exempel där
företag har rekryterat externa styrelseledamöter eller kanske rent av
känner till misslyckade försök till detta som avskräcker. Vidare kan
tänkas att företagsledarna är upptagna av den operativa verksamheten
och inte har tagit sig tid att informera sig om att det finns hjälp att få
med att rekrytera ledamöter med rätt kvalifikationer och att
företagsägaren själv inte har ett kontaktnät med lämpliga kandidater.
Rekryteringen kan även ses som att lämna över beslutsmakten i någon
annans händer då företagsägaren inte är medveten om sin egen roll i
rekryteringsprocessen.

Finns det andra alternativ som är bättre än att välja in externa
styrelseledamöter och som kan ersätta dessa? Detta beror naturligtvis på
vilket mål företagsägaren har med företagets verksamhet. Om
företagsägaren har ett eget bolag just för att själv vara den som tar beslut
kan en extern styrelseledamot kanske ses som ett hot mot denna frihet
och alternativet att låta allt vara lika är då bättre för att uppnå detta mål.
Frågan är dock om ett företag av denna storlek bara är en mans
angelägenhet då det finns andra intressenter som till exempel de
anställda. Den kategori företag som familjeföretagen utgör kan ha
traditioner som kanske utgör ett hinder mot att anställa en extern
styrelseledamot. I dylika fall utgör företaget och familjen en enhet och att
ta en extern part kan ses som ett intrång. En annan tänkbar anledning för
att inte ta detta steg är att företagsägaren resonerar alltför kortsiktigt och
därför endast ser den kostnad som rekryteringen och avlöningen av en
extern ledamot utgör för företaget. Det kan också antas finnas praktiska
hinder som att företaget har så dålig ekonomi att det helt enkelt inte kan
bära kostnaden av en extern styrelseledamots arvode.

I Sverige finns det olika instanser som uppmanar företag att aktivt arbeta
med styrelsearbete. Detta är förutom den akademiska världen aktörer
som företagskonsulter, riskkapitalföretag och revisorer. Bland dessa finns
även en ideell förening som går under namnet StyrelseAkademien som
har som mission att med fokus på styrelsearbete verka för ett stabilare,
utvecklande och lönsammare företagande. Diskussionen ovan är baserad
på de tänkbara förklaringsalternativ som vi i samtal med
StyrelseAkademien kunnat generera och denna problemdiskussion leder
följaktligen till att belysa att den låga efterfrågan kan ha en hel mängd
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olika förklaringsvariabler. Vad den låga efterfrågan än beror på så är den
ett problem då ett bristande strategiskt arbete leder till begränsningar av
företagstillväxten. Att finna en förklaringen till den låga efterfrågan kan
därför ses som ett relevant problem.

1.3 SYFTE

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka variabler som kan förklara
att ägare till små och medelstora företag inte efterfrågar den kompetens
som externa styrelseledamöter kan bidraga med. Uppsatsens slutsatser
skall även generera en modell som visar karaktäristika för företagsägare
som är benägna respektive obenägna att efterfråga externa
styrelseledamöter.

1.3.1 SYFTESPRECISERING

I syftet ingår framför allt att undersöka följande frågor:
•  Hur påverkar ägarstrukturen i företaget ägarnas efterfrågan av externa

styrelseledamöter?
•  Hur påverkar den strategiska processen och företagsägarens beteende

i egenskap av ledare efterfrågan på externa styrelseledamöter?
•  Hur påverkar företagsägarens eget personliga mål de val ägaren gör

för företaget?
•  Hur påverkar företagets tillväxtstadium företagsägarens upplevda

behov av mer kompetens i styrelsen?
•  Hur ser efterfrågeprocessen ut?
•  Hur tar företagarna till sig kunskap om externa styrelseledamöter?
•  Vad skapar eller motverkar efterfrågan hos företagsägarna?
•  På vilket sätt påverkar olika intressenter till företagen efterfrågan?

1.3.2 SYFTESAVGRÄNSNING

I denna undersökning är företagsägaren analysenhet och andra aktörer
kommer därför inte att analyseras i sig utan endast den påverkan dessa
aktörer har på företagsägarna kommer att behandlas.



FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

7

Undersökningen gäller ägare till företag med följande profil:
•  Endast företag med bolagsformen aktiebolag.
•  Företag som har en omsättning som är större än 20 MKR och mindre

än 200MKR.
•  Företag i privat ägo följaktligen inte företag med inslag av kommunalt

eller statligt ägande.
•  Undersökningen kommer att innefatta enmansägda företag,

familjeägda företag och partnerägda företag.
•  Företag med utveckling / tillväxtpotential.
•  Företag i Linköpings kommun.
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2  M E T O D
Målet med metodkapitlet är inte endast att förklara vår vetenskapliga ståndpunkt
och det tillvägagångssätt som valts för studien. Vi ämnar även att förklara varför vi
har valt dessa ståndpunkter och tillvägagångssätt, hur detta har kommit att påverkat
vårt arbete och hur metoden hänger ihop med resten av uppsatsen.

För att uppnå detta har vi använt oss av en modell av Brehmer (1999:37-
38) enligt vilken ett undersökningsprojekt är att skapa en anpassning
mellan tre olika noder nämligen problemet, grundläggande antaganden
och metodologi. Problemet är det som studeras uttryckt som en
experimentell eller utforskande fråga, de grundläggande antagandena gäller
verkligheten och forskarens kunskap medan metodologin behandlar hur
studien är utförd och innefattar strategi, metod och teknik. Att
sammanbringa dessa tre beståndsdelar skapar inte bara länkar utan även
en förståelse för de spänningar som kan uppstå om de tre noderna inte
riktigt passar ihop. Dessa spänningar kan användas för att berika och
balansera tidigare undersökningar genom att ändra variabler i någon av
noderna.

Figur 2.1, Tre generella forskningsdimensioner, Brehmer, 1999:38.

2.1 PROBLEMET

Att undersöka vad som orsakar en bristande efterfrågan på externa
styrelseledamöter är att undersöka varför företagsägarna inte känner ett
behov av att få extern hjälp med styrelsearbetet. Oberoende av om
företaget har en eller flera ägare, med eller utan släktskap, handlar

Problemet

Grundläggande
antaganden Metodologi
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problemet om den enskilda individens inställning till frågan. Det är
individen som på olika nivåer av realisation formar sig en bild i frågan
utifrån den information som denne erhåller. Hur denna bild kommer att
utformas beror på individens kunskap, tidigare erfarenheter och det mål
som individen har med sitt ägande. Vidare påverkas individen av andra
individer i sitt beslut. Beroende på vilken relation individen har till dessa
påverkande personer kommer denna påverkan att bli olika stark.
Individens inställning kan följaktligen bero på många olika faktorer, som
är olika från fall till fall, och dessa kan ligga olika djupt rotad. Med detta
menar vi att det är inte helt säkert att individen själv är medveten om
vilka faktorer som ligger till grund för de beslut han eller hon gör.

En undersökning av problemet fordrar följaktligen att vi som forskare
intar en ställning till dels den verklighet som påverkar dessa individer och
dels till individen själv. Vidare måste vi ta ställning till hur vi skall kunna
utvinna kunskap ur den information som vi erhåller från
intervjuobjekten.

Problemet kan även delas upp i två delar nämligen varför inte ett behov
upplevs och varför ett motstånd finns trots att ett behov upplevs. Detta
leder till att vi måste fråga våra intervjuobjekt en fråga med ett tillsynes
självklart svar och en fråga där motsättningen finns redan i
frågeställningen vilket föranleder ett stort mått av aktsamhet i
intervjuprocessen och vid utformandet av frågorna. Vidare måste vi
bestämma vilken ställning vi själva skall inta till intervjuobjektet då detta
är frågor som kräver att vi erhåller ett stort förtroende för att kunna nå
den nivå där underliggande motsättningar formar individens inställning.
Problemet handlar om individuella preferenser hos individer och för att
kunna dra generella slutsatser som kan leda till ett teoretiskt bidrag inom
fältet måste en undersökningsansats skapas som kan ta tillvara på både
en tillräcklig mängd information och de inre värden som erhålls.

2.2 GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDEN

Då samhällsvetenskaperna är fler-paradigmatiska finns det ett antal
vetenskapliga förhållningssätt och det finns följaktligen inte ett självklart
val av paradigm inom vårt fält (Gilje & Grimen, 1992:108). Det problem
som behandlas i denna uppsats fordrar dessutom på grund av sin
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natur en blandning av teori från företagsekonomifältet och andra fält
såsom psykologi och sociologi. För att skapa en vetenskaplig
förståelsegrund utformar vi därför ett arbetsparadigm som skall belysa
hur vi förhåller oss till problemet och som skall förklara vårt val av
metodologi.

2.2.1 VERKLIGHETEN

Verklighetens uppbyggnad kan härledas antingen från en subjektiv eller
en objektiv dimension. För att lösa problemet måste vi försöka se andra
individers bild av omvärlden det vill säga deras verklighet. Detta utesluter
ett helt realistiskt ställningstagande vilket skulle medföra att det endast
existerar en omvärld som är oberoende av det mänskliga medvetandet.
Vi menar därför att individen har en upplevd verklighet som baseras på
individens personliga upplevelser och dennes tolkningar av dessa
upplevelser. Dessa upplevelser är dessutom i sin tur beroende av sociala
och individuella förutsättningar. (Burell, Morgan 1985:X) Den av
individen antagna (enacted) verkligheten är inte bara baserad på
individens egna upplevelser utan även av andra individers upplevelser
och denna antagna verklighet delas med andra individer. Det finns alltså
en koppling mellan den verklighet som olika individer upplever i
liknande situationer. (Smirich & Stubbart, 1985:141)

Till verkligheten hör, enligt vår åsikt, synen på hur sociala fenomen kan
förklaras. Vårt förhållningssätt till detta kan jämföras med det sätt som
Gilje & Grimen beskriver metodologisk individualism det vill säga vi
menar att sociala fenomen, som vårt problem, kan förklaras dels utifrån
de principer som styr individers beteende och dels genom beskrivningar
av de situationer som individerna handlar i.(Gilje & Grimen, 1992:221)
Detta då dessa variabler är det som enligt vårt antagande ovan formar
individens bild av verkligheten. Vad som skiljer vårt förhållningssätt från
den metodologiska individualismen är att vi inte anser att summan av
individernas åsikter är direkt överförbar till den kollektiva sanningen det
vill säga vi ser agregeringsproblemet i detta.(Abrahamson, 1998:181)
Detta förklarar även att vi motsätter oss att individers beteende skulle
kunna förklara enbart utifrån ett socialt fenomen ett förhållningssätt som
kallas metodologisk kollektivism (Gilje & Grimen, 1992:229).
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2.2.2 MÄNNISKAN

Förhållandet till den mänskliga naturen beskrivs av förhållningssätten
voluntarism och determinism. Problemet i sig ställer frågan varför
företagsägare inte väljer att ta in externa styrelseledamöter vilket
uttrycker att vi anser att de har valt att inte göra det. Detta indikerar att vi
har en voluntaristisk ansats det vill säga att vi menar att den mänskliga
fria viljan är grundprincipen för existens och att människan är oavhängig
av omvärlden i sitt varande. Vi lämnar dock en öppning för en mer
deterministisk förklaring till problemet vilket skulle betyda att den låga
efterfrågan beror på att individens vilja är begränsad av omgivande
strukturer.(Burell, Morgan 1985:X) I detta blir vårt ställningstagande likt
en dualism som kan jämföras med den samhällsteoretiska dualismen
mellan struktur och agent (Layder, 1994:4). Vi ser företagsägaren som en
agent som har möjlighet att påverka sin, och i detta  företagets, situation.
Ändå ser vi strukturer i samhället som påverkar individen att fatta beslut.

Att diskutera beslutsfattande inkluderar även ett ställningstagande till om
människan är en rationell varelse. Inom ekonomifältet finns flera sorters
rationalitet antagna och synen på beslutsfattaren, i detta fall
företagsägarna, är beroende av vad som läggs i begreppet. Rationella
beslut skall enligt en konservativ hållning till begreppet fattas grundade
på fullständig information och utan yttre påverkan. En liknande perfekt
situation existerar inte i praktiken och det som kallas för begränsad
rationalitet, det vill säga beslut grundade på tillgänglig information,
brukar därför räknas som tillfredsställande.(Jacobsen & Thorsvik,
1995:302)

Vi anser dock att en individ kan fatta ett beslut som denne upplever som
rationellt medan en annan individ anser att beslutet är irrationellt. Detta
beroende på att grunden till om en individ beter sig rationellt beror på de
mål som individen har med sitt handlande. Med detta menar vi två saker,
för det första, för att en utomstående part skall kunna bedöma om ett
beslut som är rationellt måste denna person vara medveten om vilka mål
individen ifråga har och, för det andra, att möjligheten att fatta beslut
med hög kvalitet beror på den information och den kunskap som den
beslutande individen har i frågan (Brunsson, 1982:31). Vi anser således
att det finns tillfällen då beslutsfattare fattar beslut som för betraktaren
kan tes totalt irrationella beroende på att denne inte har full information
om beslutsfattarens mål. Med detta menar vi att, till exempel, en
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företagsägare inte måste ha vinstmaximering som mål utan det kan finnas
andra mål, kanske total handlingsfrihet som denne värderar högre.

Problemet inbjuder även en djupare inblick i det mänskliga beteendet
som fordrar ett ställningstagande inom de psykologiska skolbildningarna.
Den skola som ligger närmast tillhands är den kognitiva skolan då vi
inriktar oss på att undersöka varför individer agerar det vill säga ”den
svarta lådan” mellan stimuli och respons. Inom denna skola kontrolleras
beteendet av behandling av information från perception och minne
vilket lämnar en öppning för både en grad av voluntarism och
determinism. Vi kommer att använda oss av något som kallas den
socialpsykologiska inriktningen som istället för att avvisa andra
psykologiska inriktningar bygger på dessa och innefattar följaktligen även
kognitiv teori. (Sternberg, 1996:2-5) Socialpsykologin syftar till att
undersöka hur tankar, känslor och beteenden påverkas av sociala stimuli,
det vill säga andra personers faktiska närvaro, det omgivande samhället,
av andras tankar eller av tecken och symboler som sätts samman med
andra individer. (Berkowitz, 1972:11) Socialpsykologin befinner sig i
gränslandet mellan psykologi och sociologi, det vill säga den första har
individen som analysenhet och den senare samhället. Socialpsykologin
handlar alltså om förhållandet individen och samhället, vilket innefattas
av denna uppsats problem som är ett samhällsfenomen men som måste
förklaras genom individer. (Angelöw & Jonsson, 1990:16)  En annan
psykologisk skola som bör nämnas är den fenomenologiska som bejakar
det humanistiska idealet och följaktligen människans fria vilja. Det
intressanta inom denna skola är att den poängterar självförverkligande
som människans huvudsakliga motivationsfaktor vilket ger oss en möjlig
förklaringsvariabel till för oss tillsynes irrationellt beteende.(Atkinson,
1996)

2.2.3 KUNSKAPEN

För att diskutera vår kunskap, och den vi önskar att bidraga med, är det
lämpligt att klargöra vår syn på kunskap. Vid en definition av kunskap
bör frågan ställas för vem kunskapen är kunskap och vad denna kunskap
består i. Den kunskap som denna uppsats genererar är i första hand
ämnad för såväl den akademiska världen inom vårt fält som för aktörer i
samma eller liknade situation som StyrelseAkademien, men den är även i
andra hand ämnad för att de tidigare aktörerna skall kunna överföra
kunskapen till ägare av den typ av företag som studien behandlar.
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Kunskapen som vi ämnar generera skall behandla hur fenomenet med
bristande efterfrågan på externa styrelseledamöter ser ut. Dessutom skall
själva skrivandet och undersökningsprocessen ge oss som författare ny
kunskap som skall öka vår förståelse och vara en tillgång i framtida
arbeten.

Vi har ovan tagit ställning för ett stort mått av subjektivitet i vår ansats
där vi tilldelar människan en fri vilja och menar att beroende på denna
vilja kan hon, om än inte helt bestämma över sin situation så åtminstone
ha en stor inverkan på denna. Vi har även gjort ställningstagandet att vi
inte menar att verkligheten är helt objektivt utan att den mänskliga
upplevelsen av sin omvärld är en del i dess bildande. Därför kan vi till
vetenskapen enbart bidraga med vår upplevelse av verkligheten det vill
säga en helt positivistisk ansats är inte möjlig. Vi är däremot säkra på att
våra undersökningar skall leda till att öka vår förståelse av problemet
vilket påbjuder en hermeneutisk ansats. (Burell & Morgan, 1985:X) Vi
har under ekonomprogrammets gång inhämtat kunskaper inom statistik,
företagsekonomi och affärsrätt som bildar en grund till en förförståelse
av det problem som vi behandlar. Detta kan ses som att vi har lärt oss
andras personers tolkningar av verkligheten och tagit in dem som en del
av vår egen verklighet. Det kunskapsgenererande som denna uppsats
innebär kan ses som vad Giddens (1976:79) kallar dubbel hermeneutik
då vi samlar individers tolkningar för att sedan göra vår egen tolkning av
dessa. Dessa tolkningar kommer troligtvis att bli ofrånkomliga då
problemet påbjuder att vad som inte uttalas kan vara mer intressant än
vad individerna verkligen uttrycker med ord. För att skapa kunskap har
vi med vår hermeneutiska ansats även en önskan om att försöka
generalisera resultaten i vår studie vilket föranleder vårt tillvägagångssätt i
studien.

2.3 METODOLOGI

Det råder delade meningar inom vetenskapen om hur forskaren skall
förhålla sig till kunskap men även metoden att få fram denna. Vår
grundläggande ståndpunkt är att vi som forskare måste vara medvetna
om att det är mycket svårt, om inte omöjligt, att i praktiken dra en klar
gränslinje mellan värderingar och fakta. Denna tanke, som framförallt är
utvecklad av Gunnar Myrdal (1968), syftar till att utföra studier och
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undersökningar i sökandet efter ny kunskap på ett sätt där forskaren är
medveten om sin egen värderingsgrund, sin egen specifika referensram
och rent av bristerna däri. Detta är enligt oss ett förnuftigt sätt att se på
förhållandet mellan forskaren, studieobjektet och kunskapen. Vi ämnar
bejaka detta för att försöka hålla oss så neutrala som möjligt just på
grund av att den rad av subjektiva tolkningar som kantar vägen fram till
resultatet. I och med vårt antagande om att verkligheten till stor del är
baserad på individens subjektiva upplevelse blir dock denna en enhet att
analysera och vi som forskare blir alltså en del av den verklighet som vi
studerar genom vårt engagemang. Vad vi därmed vill säga är att
medvetenhet om ovanstående problem vid tolkningen av data skall öka
undersökningens generaliserbarhet.

2.3.1 INSAMLING AV EMPIRISKA DATA

Som Lundahl och Skärvad (1982:11) skriver renderar kunskap ur
information som i sin tur har uppstått ur data. Vi har därför valt att söka
vår empiri i både kvalitativ och kvantitativ form för att sedan
sammanställa denna och sortera upp den i information. Att särskilja detta
motsatspar som den kvantitativa och kvalitativa datainsamlingen utgör är
inte ett lämpligt sätt att finna lösningen på problemet. Vi ser därför
snarare att de två begreppen utgör extrempunkter på en skala mellan
generalisering och inre värden där vi förvisso placerar oss mer åt den
kvalitativa punktens håll.

Den kvantitativa metoden som är en undersökning och analys utifrån
numeriska data och information kan delas upp i två huvudformer. Den
ena är en deskriptiv metod där det numeriska underlaget beskriver
undersökningsobjektet utan vidare bearbetning. Den andra metoden,
hypotesprövningen, kan utgöra en grund för den kvalitativa studien
genom att en hypotes ställs upp utifrån ett numeriskt material och för att
sedan undersökas med hjälp av en kvalitativ metod. Det är den senare
metoden som vi ämnar att använda oss av genom det att vi börjar med
att göra vårt urval och vår avgränsning utifrån numerisk data. Detta urval
baseras på problemet vilket kan ses som en hypotes och som vi sedan
kan undersöka genom en kvalitativ metod där vi använder oss av
intervjuer. Ambitionen med denna blandning av kvantitativ samt



FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

15

kvalitativa metod är att försöka få en bättre helhetsbild av problematiken
och på så sätt kunna leverera en ny kunskap som inte är fragmentiserad
på grund av ett ensidigt metodval.(Aczel, 1993:75)

Det som ofta kännetecknar kvalitativ metod är att forskaren arbetar
simultant med insamlingen av data och analysen av dessa det vill säga
sorteringen av data till information och kunskap. Detta är också fallet i
vår skrivprocess. Vi har sett det som lämpligast att använda oss av ett
parallellt tillvägagångssätt. Detta beror dels på en önskan om att kunna
använda tidsresurserna optimalt men också för att vi skall kunna dra
lärdom av insamlandet och kunna förbättra vår egen teknik och därav
kunskapens kvalitet genom en kedja av insamling, reflektion, analys och
insamling igen (Lundahl och Skärvad, 1982:49)

2.3.2 UNDERSÖKNINGSMETOD

Då vi utför en icke experimentell undersökning med syftet att förklara
det problem som vi ställt upp använder vi oss av en analytisk
surveyundersökning. Denna undersökning baseras på för det första
telefonintervjuer där kontakt tas med företagen i den utvalda gruppen. I
denna undersökning söker vi inte enbart efter intervjuobjekt till de
personliga intervjuerna utan ämnar även att inventera
undersökningsunderlaget genom ett antal standardiserade frågor. Dessa
frågors resultat ger oss en bild av hur undersöknings underlaget ser ut
och bäddar för en bättre kvalitativ undersökning i de personliga
intervjuerna.

2.3.3 URVAL

Den population som undersöks har definierats genom att vi valt
geografisk begränsning, omsättningens storlek, bolagsform, finansiell
ställning och ägarstruktur utifrån följande grunder:

Geografisk begränsning: Linköping valdes delvis på grund av ett
önskemål från StyrelseAkademien om att undersökningen skulle läggas i
Östergötland eller Sörmland. Denna begränsning ger även möjligheten
att kunna undersöka hela populationen i första steget och sedan välja
intervju objekten med inventeringen som grund. Att populationen
befinner sig i samma geografiska ort är fördelaktigt för undersökningen
då det inte ger en snedvridning mellan intervjuobjekten på grund
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av omvärldsfaktorer som kan variera från kommun till kommun.
Eftersom författarna är bosatta i Linköping kunde dessutom stora
tidsbesparingar göras och Linköping var därför det naturliga valet.

Omsättning: Företagens omsättning har begränsats till intervallet mellan
>20Mkr och <200Mkr. Detta utifrån de erfarenheter som vi fick ta del
av vid introducerande intervjuer och samspråk med Styrelse Akademien.
Det är företag i denna storleksordning som ofta behöver ytterliggare
kompetens inom styrelsearbete och det är även denna grupp som kan ha
råd med det.

Bolagsform: Denna valdes givetvis till aktiebolag då styrelse arbete
nästan uteslutande relateras till denna form och dessutom då det är
lagstadgat att aktiebolag är skyldiga att tillsätta styrelse på minst 3
medlemmar då omsättningen överstiger 1MKr.

Finansiell ställning: Företag som är intressanta för undersökningen är
sådana företag som befinner sig i ett tryggt finansiellt skede där
problemen inte är av likviditets eller lönsamhets art. Detta då hjälpen
från externa styrelseledamöter inte skall ses som att denne kliver in som
en räddare i nöden och reder ut en kris utan snarare agerar som en
katalysator i den befintliga verksamheten. Vi har använt oss av Marketing
Managers (Marketing Manager, 1998) klassystem och där valt ut företag i
klasserna 1-3 det vill säga företag som anses ha en god finansiell
prestationsförmåga och tillväxt enligt redovisad omsättning 1998.

Ägarstruktur: Då vi ämnar att undersöka företagsägarens attityd till och
värdering av styrelse verksamhet var det viktigt för oss att få tag på
företag med tydliga ägare och helst sådana som var ägare i form av
individer. På så sätt uteslöts företag som ägdes av större koncerner och
företag där utländska ägare är närvarande, då dessa har andra
förutsättningar.

Med denna urvalsbegränsning fick vår population en storlek på 61
företag. Alla dessa företag kontaktades som ovan nämnt via telefon och
utgjorde således grunden för den inventering i grupper som vi strävade
efter. Utifrån dessa grupper tog vi kontakt med ett antal av företagen för
personintervjuer med ägarna angående deras attityder och uppfattningar
inom vårt problem område. Urvalet är således ett icke sannolikhetsurval
gjort med hjälp av kvotvalsteknik.
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2.3.5 BORTFALL

Populationen i Linköpings kommun visade sig vara 56 företag då fem
stycken av de utvalda inte uppfyllde profilen av olika anledningar. Av de
kvarvarande företagen fick vi, inom den utsatta tidsramen på en vecka,
telefonintervjuer med 41 stycken. Av bortfallet på 15 företag utgjorde
fyra företag sådana som nekade till intervjuer och elva stycken utgjordes
av företag vars ägare som vi inte kunde nå inom den utsatta tiden. Detta
betyder att vi fick ett bortfall på 26.79%.

Tre typer av bortfall uppstod vid den första intervjuomgången som
gjordes med hjälp av telefon:

1. Vägran att deltaga i intervju
2. Ägaren ej anträffbar under den aktuella veckan
3. Företaget föll ur populationen genom att ha lagt ned eller blivit

uppköpt av ett större företag.

I det andra fallet gjordes fem försök under veckan varpå ytterligare ett
försök gjordes som uppföljning veckan därpå. De företag som inte
nåddes genom detta tillväga gångsätt räknades som bortfall. En
granskning av bortfallet visar att de företag som ingår i bortfallet inte
skiljer sig från de svarande i termer av ägarstruktur och
branschtillhörighet. Bortfallet i inventeringen medförde således inte att
det är omöjligt att dra slutsatser ifrån det och, som i vårt fall använda det
för att urskilja vilka grupperingar som finns i populationen. En
redovisning av hur bortfallet skiljer sig från de svarande finns i kapitel
3.1 Inventeringen.

2.3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID INTERVJUER

En betydelsefull del i datainsamlingen har utgjorts av att kartlägga hur
ägare uppfattar styrelsen och den kompetens som bör finnas i denna.
Detta studerades initialt genom en inventering av populationen via en
övergripande undersökning där vi använde oss av telefonintervjuer. I
denna intervju sökte vi först bekräfta att företaget som ingick i
populationen verkligen hade den struktur som utrycktes officiellt. Om så
var fallet gick vi vidare med själva inventeringen genom att ställa korta
frågor, se intervjuguide Inventering bilaga 1, om ägarens syn på
styrelsearbete och dess sammansättning. Intentionen med inventeringen
var att intervjua den ägare med störst inflytande och att få svar på
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frågan om denna bild var gällande för hela ägarkretsen. Då svaret på den
frågan kan ifrågasättas i mån av reliabilitet reserverade vi oss från att dra
slutsatser utifrån svaret i direkt mening. Vi använde dock det senare till
att välja ut företag och ägare för de personintervjuer vi ämnade göra på
plats hos företagen. Innan frågor började att ställas vid intervjuerna
informerades respondenten om att dennes svar skulle behandlas med
anonymitet, detta för att ge mer utrymme för personliga reflektioner från
respondenten. I ett fall bad respondenten att få svara via e-mail vilket
tillgodosågs men inget svar erhölls.

Tretton företag blev utvalda för djupintervjuer som genomfördes i
respektive företags lokaler. Dessa intervjuer genomfördes efter en
intervjuguide, se bilaga 3, som utformades efter den kunskap vi erhöll
från inventeringen och från referensramen. Alla intervjuer spelades in på
band förutom en där respondenten vägrade. Då intervjuerna
genomfördes i form av en diskussion fick vi ofta svar på frågorna utan
att ställa dem direkt vilket föranledde att intervjuguide blev mer en lista
med hållpunkter som skulle tas upp i diskussionen. Vissa frågor fick vi
dessutom ställa flera gånger på olika sätt för att få respondenten att
besvara dem. Intervjuerna medförde att respondenten erhöll kunskap av
oss om problemet och flera respondenters inställning förändrades under
diskussionen. På grund av detta och på grund av att många intressanta
saker som kom upp under intervjuerna inte var explicita från
respondentens sida fanns ingen möjlighet att skicka tillbaka den
utskrivna intervjun för godkännande. Den tid som förflöt mellan
intervjutillfället och den tidpunkt då den utskrivna intervjun hade
kommit tillbaka till respondenten skulle ha givit denne tid att vidare
fundera över den information som vi bidrog med och därför ändra sina
svar. Detta hade motverkat studiens syfte då vi är intresserade av
företagsägarnas åsikter med minsta möjliga påverkan från våra
kunskaper.

För att kvalitetssäkra studien har vi varit noga med att vid alla intervjuer
vara två intervjuande personer som båda har antecknat och vi har
dessutom spelat in alla intervjuer, utom en, på band. Båda
uppsättningarna med anteckningar jämfördes sedan med
bandinspelningen innan intervjuerna skrevs ut. För de personer som vi
har intervjuat är hanteringen av företaget i princip lika känsligt som
dennes privatliv då de inte ser någon gräns mellan sig själva och
företaget. Detta är något som vi har varit tvungna att beakta och en
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liknade undersökning hade inte kunnat genomföras med en
kvalitetssäkring i traditionell mening. Vi menar dock att detta inte är ett
skäl till att ge upp en studie och har därför försökt att kvalitetssäkra så
långt som det har gått. Vi har istället för detta erbjudit alla respondenter
fullständig anonymitet vilket även skall med föra att respondenterna
svarar ärligt och utförligt. I redovisningen av dessa företag i empirin
kommer därför alla företagsägare att benämnas med manligt pronomen
då antalet kvinnliga företagsägare i Linköping är litet.

2.3.5 STUDIENS TROVÄRDIGHET

Då vi poängterar att subjektivitet måste tas med vid bedömningen av
teorier och empiri i dagens forskning måste vi även ta ställning till vår
studies trovärdighet. För att göra vårt resultat mer trovärdigt ämnar vi ge
läsaren en möjlighet att utvärdera resultatet med stöd av en metod och
empiri beskrivning med stort inslag av reliabilitet. Vi menar således att
denna studie skall kunna genomföras av en annan person än oss, genom
att denne läser vår uppsats och tillämpar vår metod på samma eller
liknade empiriskt material. Dock bör poängteras att eftersom vi bejakar
en hög grad av subjektivitet både i synen på människan och verkligheten
så krävs det att tolkningen av dessa görs på ett liknande sätt som vi gjort
för att en utomstående person skulle komma fram till samma resultat
genom att tillämpa vårt tillvägagångssätt och vår ansats. Detta kopplas
naturligtvis även tillbaka till vårt ställningstagande för den dubbla
hermeneutiken där även studieobjektet, företagsägaren, gör en egen
tolkning av sin situation, en tolkning som vi sedan tolkar igen.

Vad gäller vår trovärdighet som personer så har vi båda erfarenhet av
dels goda teoretiska studier i ämnen som rör denna problematik såsom
strategi, organisationsproblematik och psykologi. Vi har även genom
praktisk erfarenhet en empirisk förförståelse för ägarproblematiken och
de kognitiva strukturerna hos ägare. Detta kommer av att båda två dels
varit och dels är ägare av egna företag där liknande problematik och
ställningstaganden har behandlats på en mer praktisk nivå. Detta ger
enligt oss en tillfredsställande grad av trovärdighet då vi både inom teori
och praktik kan relatera till problemet och dess natur på flera nivåer. Vi
anser att detta tillsammans med det kritiska förhållningssätt som vi fått
via ekonomprogrammet på Linköpings universitet ger oss en god
förutsättning att leverera ett trovärdigt resultat.



FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

20

För att ge vår undersökning hög inre validitet, det vill säga att våra frågor
skall mäta det som de är avsedda att mäta, genomförde vi
personintervjuer vilket minskar chansen till att intervjuobjekten vinklar
sina svar. Eftersom folk ljuger, minns fel och inte alltid vet vad de tänker
göra (Lundahl. U, Skärvad. P-H, 1982:89) ansåg vi att personliga
intervjuer på plats skulle kunna höja mätningens validitet. Detta då vi
kunde ställa frågorna på många olika sätt flera gånger under intervjun för
att få fram den mest rättvisande bilden av den intervjuade. Dessutom
gavs den intervjuade mer tid till eftertanke och formulering än vad som
gavs vid inventerings intervjuerna per telefon.

I fråga om undersökningens reliabilitet kan vi notera att intervjuerna
genomförts på likande sätt varje gång. Situationen har med undantag från
ett tillfälle alltid varit två intervjuare och ett intervju objekt. Vid alla
tillfällen har intervjuerna ägt rum under ordnade former i en lugn miljö
där intervjuobjektet varit skiljd från störande moment från verksamheten
såsom medarbetare och telefoner.

2.3.6 KÄLLKRITIK

Den litteratur som använts för att utforma referensramen är stundtals
relativt gammal. Detta är dock ett medvetet val som grundas i att det inte
finns några speciella teorier som behandlar detta ämne. Den enda
teoriinriktning som behandlar ägarfrågor är den som kallas Corporate
Governance och den behandlar ägarproblematik i mycket stora publika
företag där ägandet är fragmenterat och inte en grupp som är medvetna
om varandra. Då denna teori inte fångar uppsatsens problem har vi valt
att använda andra teoriinriktningar som kan hjälpa till att förklara
problemet och då valt bland litteratur som är generellt användbar och
inte kontroversiell.

2.4 SAMMANFATTNING

Problemets natur, våra grundläggande antaganden och metodologin
formar i denna uppsats tre delar som både påverkar och formas av
varandra. Problemet i sig präglas mycket av en undran över individers
ställningstaganden och hur individen upplever sig själv och den omvärld
som han eller hon lever i. Våra grundläggande antaganden kretsar
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därför till stor del runt vårt ställningstagande för en subjektiv syn på
verkligheten och människans fria vilja. Metodologin baseras följaktligen
på en möjlighet att uttrycka det synnerliga och enstaka hos individen
men strävar ändock mot att kunna generalisera våra fynd i verkligheten
för att möjliggöra en teoribildning.
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3  REFERENSRAM
I de två första kapitlen har vi gjort tillbakablickar och förklarat bakgrunden till
uppsatsens problem och bakgrunden till hur vi som författare angriper och kommer att
behandla detta problem. I detta tredje kapitel är det dags att ta ett steg framåt och
genomsöka litteraturen efter ledtrådar till en lösning på problemet och teorier som kan
hjälpa oss att analysera den empiri som vi samlar in.

”det mest praktiska som finns är en god teori” Kurt Lewin i Berkowitz, 1972:11.

I vårt korståg genom litteraturen kommer vi att fokusera runt ett antal
områden som är kopplade till syftespreciseringsfrågorna. Denna
fördjupning skall hjälpa oss att bilda oss en uppfattning om en möjlig
lösning på problemet och kommer således att generera en del teser som
kan prövas mot empirin. Vi kommer först att behandla teoretiseringar
kring ägarstrukturen i företaget för att se om denna kan generera
tänkbara förklaringsvariabler. Ägarstrukturen, i detta fall enmansägda
företag, familjeföretag och partnerföretag, påverkar hur bolagsstämman
ser ut som grupp vilket påkallar en diskussion om gruppsykologi som
baseras i vårt ställningstagande för en delad subjektiv verklighet där
gruppens bild av verkligheten kan tänkas vara något förvrängd från
omvärldens. De företag som ingår i undersökningen är oberoende av
ägarstruktur även ägarledda företag. Detta betyder att det sätt som
företagsägaren agerar på sin egenskap som ledare påverkar hur det
strategiska arbetet behandlas i företaget. Vi kommer därför att diskutera
hur den strategiska processen kan se ut i företagen och vad denna får för
inverkan på efterfrågan på externa styrelseledamöter. Efter detta följer en
diskussion om företagsägarens mål med ägandet då detta är grunden till
de strategiska beslut som styrelsen skall fatta. Ett mål med ägandet kan
vara tillväxt i företaget och vi kommer därför att diskutera företagets
tillväxtstadier då företagets utvecklingsstadium kan tänkas förklara när ett
företag bör skaffa externa styrelseledamöter.

Även om det finns ett behov av att skaffa externa styrelseledamöter är
det inte säkert att företagsägarna är medvetna om denna möjlighet och vi
vänder oss då till marknadsföringsfältet för att se närmare på den
efterfrågeprocess som en företagsägare måste genomgå innan handling
kan ske. Nästa område som behandlas är företagsägarnas tänkesätt, det
vill säga förklaringar till hur själva tankeprocessen går till när
företagsägarna fattar beslut. Som vi beskrivit i metodkapitlet har vi
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som utgångspunkt att företagsägarna själva väljer vilket beslut som denne
fattar och att det är den kognitiva processen som vi ser som den
väsentliga analysfaktorn för att beskriva grunden till varför individer
fattar olika beslut. Styrelsen är en del av företagets organisation som ofta
ignoreras i organisationsteorin men att rekrytera externa
styrelseledamöter är att genomföra en förändring i företagets
organisation. Vi kommer därför att även hålla en kort diskussion runt
förändringsmotstånd. Slutligen kommer vi att behandla företagets
externa intressenter för att se om dessa kan tänkas påverka
företagsägarnas efterfrågan på externa styrelseledamöter.

3.1 ÄGARSTRUKTURER

Vi skiljer i denna uppsats på företag beroende av deras
ägarsammansättning. De grupperingar som finns i de intervjuade
företagen är enmansägda företag, familjeföretag och partnerföretag. När
vi ser närmare på de specifika egenskaperna som finns hos de olika
ägarformerna är det även viktigt att ta hänsyn till ägarens engagemang i
verksamheten. Ett företag kan ägas utan att styras av ägaren eller att
ägaren medverkar i den operativa verksamheten. Vi bör därför undvika
att sätta likhetstecken mellan företag med dessa ägarstrukturer och
ägarledda företag vilket ofta görs i den litteratur som behandlar frågorna
kring företagsformer. Vi menar att det är viktigt att se hur ägaren själv
förhåller sig till rollfördelningen mellan operativ verksamhet,
verkställande direktörs posten, styrelse och ägarskapet.

3.1.1 ÄGARLEDDA FÖRETAG

Det fokus som läggs på partnerföretag, enmansägda företag samt
familjeföretag är just att dessa företag är ägarledda men vi anser ändå att
det är relevant att påpeka skillnaden mellan passivt och en aktivt
ägandeskap. Detta med definitionen att en passiv ägare inte engagerar sig
i ledningen mer än att denne deltar i bolagsstämman och således tillsätter
styrelsen. Passiva ägare kan tänkas vara ovanligt i små och medelstora
företag och vi är säkra på att vår första inventering av populationen
kommer att ge oss klarhet i om detta gäller för den population som vi
undersöker. Vad innebär då denna skillnad mer konkret för företaget?
Om ägaren är passiv överensstämmer rollfördelningen i
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företaget mer med bilden av ett större företag där ägarna är fler och
dessa har ett övervägande privat ekonomiskt intresse med sitt ägande.
Det är även i dessa företag som vi mestadels ser aktiva styrelser och klara
rollfördelningar inom organisationen (Johansson. S-E, Lewin. S, 1998:12-
22)

I det ägarledda företaget är ägaren, VD:n, och styrelseordförande en och
samma person. Jävsituationer blir en något paradoxal fråga när det gäller
små företag med överlappande roller inom ägare, styrelse och operativ
verksamhet. Enligt lag gäller att ”Om styrelsen skall behandla en fråga
där en styrelseledamot eller VD har egna intressen får inte ledamoten
eller VD delta i handläggningen av den frågan” (ABL §10. Jäv). Då
styrelseledamöterna och VD sköter förtaget å ägarnas räkning bör
styrelsen och VD sätta ägarnas intressen före sitt eget och således inte
grumla sitt omdöme med egenintressen allt för att främja bolaget och
ägarna. Problematiken som uppstår då ägaren innehar rollen som både
ägare och styrelseledamot eller VD är uppenbar. Problemet här är att det
kan uppstå en viss diktatorisk stämning där ägaren med styrelseroll kan
pressa igenom alla beslut oavsett vad styrelsen tycker då denne i
egenskap av ägare kan avsätta styrelsen och få igenom sitt beslut genom
en snabb omfördelning av rollerna. Detta är som nämnt extra tydligt i
företag med liten ägarkrets och små styrelser. Ett incitament för ägaren
att ha denna typ av konstellation är makt, men risken finns att styrelsen
då enbart blir en grupp ja-sägare med samvaros uppgift och famlande
syfte (Nielsen & Lekvall 1998:22-24). Vi kommer vidare att diskutera
detta problem i förhållande till ägarens mål.

I ägarledda företag kan en bolagsstämma hållas med mycket kort varsel.
Detta medger att en styrelseledamot snabbt kan tas ur verksamheten och
fråntas sitt styrelse uppdrag. Detta borde ge ägarna en trygg ställning när
det gäller att kontrollera sin makt kontra styrelsens medlemmar. Ett
ägarlett företag i vår population kan alltså tänkas ha en snabbare
reaktionsförmåga i dessa frågor än de större företagen där ägarna är fler
och där bolagsstämman således tar längre tid att sammankalla.

Då ett företags målsättning och strategi i slutändan bestäms av ägarnas
viljor och deras privata målbilder av företaget, är det viktigt att som ovan
nämnt att skilja på de olika ägarformerna. Detta för att vi anser oss då
kunna förstå ägarnas handlande och tänkesätt samt reaktioner inför att ta
in externa ledamöter på ett bättre sätt.
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3.1.2 FAMILJEFÖRETAGET

I familjeföretaget blir ägarnas personliga målsättning det avgörande för
företagets utveckling och hur resultatet fördelas mellan familj och
verksamhet. Familjeföretag har en tendens att vara styrda av en eller två
dominanta medlemmar ofta den av senior ålder (Johansson & Lewin,
1992:11-13). Det är därför viktigt att se till dessa personers uppfattningar
kring ägande och styrande i vårt fall. Den nya generationen kan tänkas ha
en vilja till förändring men tradition och respekt för de äldres erfarenhet
kan utgöra ett motstånd till förändring eller snarare till utvecklingen av
företaget och dess styrelsearbete vid tillväxt. (Johansson och Lewin
1992:168-182) säger följande om familjen som utgör grunden i denna
form av företag:

”En vän älskar dig för din intelligens, en älskarinna för din charm, men
familjens kärlek känner inget förnuft. Du föds in i familjen, du är
kommen av dess kött och blod. Trots det kan den irritera dig mer än
några andra människor i hela världen”(Johansson & Lewin, 1992:23)

Detta är en god förklaringsvariabel till att familjeföretagen klarar sig så
pass bra som de gör med tanke på den ofta homogena
sammansättningen. Den homogena gruppen karaktäriseras av
liktänkande individer har liknande bakgrund och som sammanfogats
genom en socialiseringsprocess vilket medför att diskussioner som förs i
gruppen tenderar att ske med en överdriven enighet. Den heterogena
gruppen är tvärtom karaktäriserad av oliktänkande individer som på
grund av olikheter i bakgrundserfarenheter och värderingar lyfter
diskussioner till en nivå där individernas åsikter ifrågasätts. I
familjeföretagen tenderar dock värderingar som att blod är tjockare än
vatten att finnas och problematiken löses genom släktskapets starka band
och tålighet. Dock kan detta släktskap även utgöra en källa till konflikt
där familjer kan slitas sönder av ovänskap och oenighet, detta då
familjeföretagets medlemmar har svårt att skilja helt på företaget och
privatlivet. Det största problemet inom denna typ av företag är ofta den
omorganisation som en expansion utöver familjemedlemmarna kräver
Grunden för familjeföretaget är något annorlunda än den som finns för
ett traditionellt publikt företag.
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Familjeföretag grundas enligt Johansson och Lewin, (1992:25) på
följande punkter:

•  Känslor som grund
•  Omtanke
•  Gemenskap
•  Livstidsmedlemskap

Det rena publika företaget har däremot följande grundstenar:

•  Inga känslor som grund
•  Uppgiftsbaserat
•  Belönar prestation
•  Medlemmen kan utföra uppdraget eller lämna organisationen

Vi menar att detta kan vara fallet men att viss reservation måste göras
med tanke på företagets storlek. Ett företags storlek medför att en större
storlek på organisationen gör den mer uppgiftsbaserad än
relationsbaserad (Ahrne, 1994:X) och det finns mycket stora
familjeföretag där ägandet då är det primära för familjemedlemmarna.
Detta är dock företag med en omsättning över 200 MKR och dessa ingår
inte i vår undersökning

3.1.3 DET ENMANSÄGDA FÖRETAGET

Denna ägarform har mycket gemensamt med det ovan beskrivna
familjeföretaget. Makten är enad och viljan är en. Denna form håller
givetvis inte i längden då omsättningen ökar och kravet på en formel
styrelse blir till laga angelägenhet. Vad vi kan säga om enmansägda
företag är att de förvisso ägs och styrs av en person men att de ofta har
en nära influens av ägarens familj. Den ensamme ägaren måste
konsultera sin omgivning angående företagsspecifika frågor och då är
familjen med släkt inräknat en naturlig källa att vända sig till. Adizes
(1979:15-55) nämner flera typer av ledarstilar som passar in på denne
ensamme ledare och ägare av organisationen. Entreprenören och den
ensamme vargen är två tydliga former för det enmansägda företaget.
Denne person karaktäriseras som en person som handlar efter eget
huvud och gillar att ge order i enkel riktning. Denne företagsägare har
generellt svårt att ta till sig andras åsikter om de skiljer sig för mycket
från dennes egna.
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Få större företag är enmansägda och detta är i mångt och mycket
självklart i dagens krävande omvärld. Den ensamme ägaren hoppas ofta
att kunna hålla ägandet och tillika makten för sig själv så länge som
möjligt, dock finns insikten om kravet på delad makt och ledning vid
expansion (Molin, 1992:111-113). Detta menar vi utgöra ett motstånd till
att ta in externa styrelseledamöter som kan vara extra starkt i
enmansägda företag. Den ensamma vargen som Adizes (1979:15) talar
om vill inte ge någon annan äran eller möjligheten till äran genom att
släppa från sig besluts och makt att påverka även fast insikten om dess
nytta finns i bakhuvudet hos denne ägare och ledare.

3.1.4 PARTNERFÖRETAGET

Detta företag har enligt Johansson & Lewin (1992:11-16) en större
benägenhet att ta in ny information och nya tankesätt. Målet med
ägandet bestäms dock fortfarande av ett fåtal personer som kan ha andra
mål med verksamheten än rent ekonomiska. Vid jämförelse med de ovan
nämnda grundstenarna för familjeföretag så skiljer sig  partnerföretagen
från familjeföretag genom att livstidmedlemskap inte behöver existera.
Bransch och antal partners involverade i företaget avgör självklart till
vilken grad som företaget närmat sig de fyra sista punkterna. Vid ett
partnerföretag som endast har två partners finns givetvis större
möjligheter att detta samarbete grundas i de övre fyra punkterna men att
det snabbt går mot de senare nämnda punkterna när företaget växer eller
tar in fler parter. Partnerföretaget kan tänkas ha en mer heterogen
sammansättning än familjeföretaget där medlemmarna ofta har samma
bakgrund i och med sitt släktskap. I partnerföretaget söker man snarare
en kompletterande partner än en helt homogen sådan. Dock får
partnerföretagen som grundas på vänskap utgöra ett viktigt undantag.
Här kan viss homogenitet finnas då individer dras till andra individer
med liknade bakgrund och intresseområden.

Inom vår undersökning finns partnerföretag med mellan två och fem
delägare. I en liten ägargrupp kan det vara svårt att ta in externa
styrelseledamöter av samma anledning som det är i ett familjeföretag,
detta på grund av det täta förhållandet mellan parterna och att en sådan
grupp bygger på det ömsesidiga förhållandet mellan partnerna och inte
på medlemmarnas specifika egenskaper. Då partnerföretaget växer
minskas detta förhållande och de specifika egenskaperna och talangerna
blir viktigare för relationen (Svedberg, 1997:208-209)
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Ägarstrukturerna kan följaktligen påverka efterfrågan genom att den
grupp som bildas är mer eller mindre öppen för externa aktörer. Som
ledare i de ägarledda företagen spelar ägaren även en viktig roll i den
strategiska processen. Beroende på hur denna process ser ut finns det
mer eller mindre öppningar för att ta in en extern styrelseledamot.

3.2 ÄGAREN SOM LEDARE AV DEN STRATEGISKA PROCESSEN

Styrelsens viktigaste uppgift är att utarbeta företagets långsiktiga
strategier men även i företag utan ett fungerande styrelsearbete finns
något slags strategiskt arbete. En faktor som därför kan tänkas påverka
företagets efterfrågan av externa styrelseledamöter är det sätt som det
strategiska arbetet i företaget fungerar.

För att lättare förstå styrelsens roll och var den externa styrelseledamoten
kan bidraga med sin kompetens kan vi dela upp strategi i tre dimensioner
– processen, innehållet och sammanhanget. Den strategiska processen är
det sätt som strategierna kommer till på och som skall behandla hur och
när något skall utföras och av vem. Denna process sker i styrelsen om ett
företag har en aktiv styrelse och det är här som en extern styrelseledamot
kan bidraga med sin erfarenhet. Strategins innehåll är det som den
strategiska processen leder till och det skall utgå från företagsägarnas
intresse och målsättning. Dessa mål behöver inte vara självklara, något
som vi skall se närmare på i nästa underkapitel. Det strategiska
sammanhanget är de förhållanden under vilka den strategiska processen
och strategins innehåll bestäms och en god kunskap om dessa
förhållanden underlättar naturligtvis det strategiska arbetet. En extern
styrelseledamot med kunskap om förhållanden i företagets omvärld kan
därför även vara mycket värdefull i detta sammanhang.(de Wit & Meyer,
1998:6-7)

Det är alltså i den strategiska processen som en extern styrelseledamot
kan gör en skillnad i arbetssätt och i tänkesätt. Hellgren och Melin
(19XX) har tagit fram en typologi som beskriver sju specifika typer av
strategi processer. Typologin är avsedd att användas för att urskilja olika
perioder i en långsiktig förändringsprocess. De olika typerna är även
mycket bra som illustration för hur det strategiska arbetet hanteras i
företaget och vad detta får för inverkan på styrelsearbetet.
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Beroende på ledaren och ledningens sätt att hantera det strategiska
arbetet finns det olika mycket plats i företaget för en styrelse att verka på
ett riktigt sätt. I vissa av dessa typer av strategiska processer finns det
utrymme för en extern styrelseledamot i styrelsen medan andra gör det
näst intill omöjligt.

De sju typerna beskrivs som följande:

Den visionära typen (The Visionary Type)
Fokuserar på tidig formulering och skapande av visioner, det vill säga
förutser ett önskad framtida organisatoriskt tillstånd och position.
Visionen blir en sorts karta som ger information om vilken typ av
strategiskt handlande som har prioritet och kommer att bli legitim. En ny
vision öppnar möjligheten att handla utanför och i en annan riktning en
den gamla visionen tillät. Förknippad med ”kreativt tänkande”, men
också mobilisering av commitment. Toppledaren är i fokus och
anhängarna måste sluta upp bakom ledaren och hans vision. En extern
styrelseledamot blir i en sådan process ett hot mot toppledaren.

Den rationellt planerande typen
(The Rational Planning Type)

Fokuserar på att formulera strategier, men inte vaga visioner utan
konkreta strategier för handling. Processen karaktäriseras av ett
sekventiellt utseende: logisk analys – rationellt val – programmerad
planering. Kan mycket väl leda till uttänkta och planerade strategiska
handlingar men kan likaväl leda till implementeringsproblem och helt
orealiserade handlingar. En extern styrelseledamot borde kunna bidraga i
processen och inga direkta hinder finns för att ta in en extern part.

Den programerande implementerande typen
(The programmatic Implementation Type)

Denna typ är handlings orienterad. Avsiktlig realisation av en strategisk
plan eller en delad vision är ett typiskt mönster av processen. Top-down
perspektiv. Vissa små förändringar utifrån ”the master plan” som
reaktion på förändringar kan ske. Ägare till företag med denna typ av
process är inte troliga att efterfråga externa styrelseledamöter då
företaget inriktas genom handling och inte formulering av strategier.



FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

30

Den handlingsdrivna typen
(The Action Type)

Karaktäriseras av en hög grad av frihet i det strategiska handlandet.
Handlingarna är större steg, t ex uppköp. För att inte missa några
chanser ”skjuter ledningen från höften” när en chans kommer. Att göra
strategier är mer att parera än att planera. Stora förändringar kan följa ett
mönster, men lika gärna inte. Företag med denna typ av process har
troligtvis inte externa styrelseledamöter eller kanske inte ens ett aktivt
styrelsearbete. Då processen skulle behöva ändras är det inte troligt att
ett sådant företag efterfrågar externa styrelseledamöter.

Den inkrementella typen
(The Incremental Type)

Även denna typ är handlings orienterad men allt görs i små steg
”strategic increments”. Komplexiteten i strategierna behandlas genom en
begränsad rationalitet. Strategiska handlingar är aldrig någon hastig
nyorientering. Men mönstret följer inte en detaljerad plan, eftersom
skapandet av strategier måste behandla den nödvändiga saknaden av
fullständighet i en strategi. En viktig dimension är ledningens ambition
att behålla commitment genom att bygga upp en förståelse, trovärdighet
och legitimitet innan strategiska handlingar utförs. Ägare till företag som
har denna typ av strategisk process kan känna sig pressade av att ta in
externa styrelseledamöter som ställer krav på att det strategiska arbetet.

Den politisktspelartade typen
(The Politicking Type)

Liknar den ovanstående typen, men karaktäriseras istället för
samförstånd av en internt kamp om makten mellan olika intressegrupper.
Det är fortfarande möjligt för företag att fatta strategiska beslut, men
beslutet kommer att vara resultatet av den interna maktkampen. Politiska
aktiviteter kan vara undanhållande av information, koalitioner ”bakom
scen”, och coopting. I företag med denna typ av strategisk process är det
troligt att en extern styrelseledamot välkomnas som medlare.

Den hanlingsförlamade typen
(The Paralytic Type)

Företag kan förlora sin frihet att fatta strategiska beslut, det vill säga, inga
strategiska handlingar kan utföras. Anledningen till detta kan vara att
externa intressenter, leverantörer eller kunder, får för mycket makt, eller
att företaget blir paralyserat av destruktiva interna krafter. Den
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strategiska processen karaktäriseras av en oförmåga att handla eller att
använda sin ”fria vilja”. En period av strategiskt vakuum; inget händer.
Ägare till företag med denna strategiska process är antingen likgiltiga till
eller så vill de bli räddade av externa styrelseledamöter.

Typologierna erbjuder större möjlighet att verkligen beskriva den
strategiska processen som ett företag har än vad de generella teorierna
gör. Vi anser att denna typologi kommer att vara ett användbart
analysverktyg då den ger mer ingående och sammanhängande
beskrivningar av både strategiprocessen och ledarskapets karaktär. Efter
att ha diskuterat den strategiska processen skall vi nu övergå till att
diskutera det som ligger till grunden för innehållet i ett företags strategier
– ägarens mål.

3.3 ÄGARENS MÅL

Vi har tidigare konstaterat att rekrytering av externa styrelseledamöter är
ett sätt för ett företag att möjliggöra en lönsamhetsökning. I detta
förutsätts att ägaren främsta mål är att företaget skall växa och bli mer
lönsamt men som vi tog upp i problemdiskussionen behöver det inte
vara så. Lönsamhet som mål är lätt att definiera men om målet är ett
annat måste vi även försöka att definiera dessa mål. Williamson (1975:37-
39) har tagit upp vad som kallas valet mellan ”atmosfär” och ”mätning” i
löntagarägda företag. Enligt detta synsätt skulle vinstmaximerande
företag endast förorda atmosfär så länge det leder till en ökning i
lönsamheten medan löntagarägda företag kan välja att ha mindre
mätning med atmosfär som självändamål.

3.3.1 MÄTNING VERSUS ATMOSFÄR

Vad är då ”mätning” och ”atmosfär”? Mätning kan enkelt beskrivas som
övervakning och kontroll som medför att de anställda utför sitt arbete på
rätt sätt och i rätt takt. Mätning är följaktligen den metod som används i
mycket hierarkiska organisationer där varje nivå kontrollerar nästa
nivå.(Abrahamsson, 1992:110) Användandet av mätning i ett företag
tyder således på att företagsägarens mål är att få ut högsta möjliga vinst
på bekostnad av faktorer som ger de som arbetar i verksamheten en
trevlig arbetstillvaro. Atmosfär definieras av Williamson (1975:37-
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39) som värdeförskjutningar och umgänge mellan individer i en
organisation vilket har ett egenvärde och som inte kan betraktas som en
produktionsfaktor. Under 1900-talet, framför allt med början i human
relationstraditionen, upptäcktes det att mindre mätning och mer
atmosfär ökade de anställdas produktivitet och således också
lönsamheten. Denna tradition har sedan utvecklats och många nya
bidrag om hur företagets lönsamhet ökas på liknande sätt har tillkommit,
exempelvis organisationsutvecklingsskolan. Även inom
ledarskapsforskningen har skapandet av atmosfär varit ett hett tema de
senaste åren med bland annat bidrag som intern
marknadsföring.(Abrahamsson, 1992:153-154) Dessa teorier
sammankopplar oftast organisationens form med valet mellan atmosfär
och mätning och skapandet av det ena eller det andra påverkar de
anställda och deras produktivitet. Sällan diskuteras skapandet av atmosfär
som ett syfte i sig på bekostnad av företagets lönsamhet så som i
Williamsons studie om löntagarägda företag.

I de företag som vi ämnar att studera arbetar ägaren eller ägarna ofta
operativt i företaget och vi kan därför se en likhet med de löntagarägda
företagen. Vår tes är därför att företagsägare kan uppleva ett värde i
interaktionen med de anställda och även med kunder, leverantörer och
andra intressenter som är mer givande än att försöka att öka
lönsamheten på bekostnad av den mellanmänskliga upplevelse. Detta
kan även vara en anledning till att ägaren placerar sig själv både som
styrelseordförande och som verkställande direktör då denne helt enkelt
trivs med detta. Många människor trivs med att vara i centrum och en
företagsägare kan alltså välja att sitta kvar som verkställande direktör fast
denne egentligen inte är kompetent nog för jobbet längre.

3.3.2 DIREKTÖRERNAS REVOLUTION

Just valet mellan atmosfär och mätning kopplat till företagsägarens mål
kan även ge en ledtråd till varför ägare till många företag som hunnit bli
relativt stora fortfarande sitter kvar på verkställande direktörs posten.
Detta grundar sig i det klassiska ämnet som kallas agent-huvudman-
teorin eller ”direktörernas revolution” vilken behandlar frågan om
företagsledningen(agenten) verkligen handlar i
företagsägarnas(huvudmännens) intresse. Teoretiseringen uppstod då
företag blivit så stora att ägande och kontrollfunktionerna blivit skilda
och rädslan uppstod bland företagsägarna att ledningen eller
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direktörerna fattade beslut med egenintresset att maximera sin egen
vinst.(Abrahamsson, 1992:131-137) I dessa diskussioner nämns dock inte
styrelsen som faktiskt är de som skall kontrollera att ”direktörerna”
handlar på ett riktigt sätt. Agent-huvudman-teorin belyser således
företagsägarens rädsla för att en extern verkställande direktör eller en
extern ledamot inte skall förstå vad företagsägarens mål är. Då det ofta
tas för givet att vinstmaximering skall vara företagsägarens mål kan det
vara så att företagsägaren inte känner att han kan rättfärdiga ett mål som
sätter atmosfär framför högsta möjliga lönsamhet. Detta är enligt oss inte
en helt obefogad tanke om företaget inte hittar rätt person till uppgiften
och detta bör därför betraktas med en förståelse för ägarens mål med sitt
ägande.

Om företagsägaren inte hittar den rätta externa styrelseledamoten eller
om styrelseledamoten själv inte anser sig vara rätt person för företaget är
det dock inte alls omöjligt att snabbt rätta till detta. Enligt svensk lag kan
att en styrelseledamot själv lämna styrelsen genom att klart uttala utträdet
på styrelse mötet eller att vederbörande skickar skriftligt meddelande till
alla styrelsemedlemmar om angående dennes utträde. Bolagstämman kan
om så krävs även befria ledamoten från sitt styrelseuppdrag under
ordinarie eller extra sammankallad bolagsstämma och utse nya
styrelseledamöter. (ABL§2 Utträde ur styrelsen)

3.3.3 ÄGARENS MÅL SOM INNEHÅLL I FÖRETAGETS STRATEGI

I ägarledda företag är det ägaren som tar på sig rollen som strateg och
det är ägarens synsätt som ligger till grund för innehållet i företagets
strategier. Därmed blir ägarens mål och företagets mål mer eller mindre
detsamma och för att analysera ägarens mål är det väsentligt att finna
förståelse för vilken utgångspunkt ägaren har i synen på företagets
strategier. Enligt de Wit och Meyer (1998:330-332) finns det generellt två
utgångspunkter som strategen, tillika ägaren i ägarledda företag, kan
intaga. Detta är intern utgångspunkt (inside-out)respektive extern
utgångspunkt (outside-in) för strategin. Med intern utgångspunkt menas
att ägaren först och främst ser till företagets egenskaper, sin egen
erfarenhet och kunskap. Utifrån detta försöker ägaren positionera
företaget på marknaden och utforma sin strategi så att den utgår från
resurserna som finns tillgängliga inom företaget. Detta perspektiv
framhåller ofta företaget som unikt gentemot övriga företag inom
branschen. Med den externa utgångspunkten för strategin
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fokuserar ägaren på omvärldens egenskaper och möjligheter. Strategin
baseras på externa faktorer och företagets resurser anpassas efter dessa
faktorer för att lyckas. I ägarledda företag kan vi skönja ett fokus på
interna resurser i de fall som teorin talar om strategier för dessa företag,
detta i litteratur av till exempel Johansson och Lewin (1992) samt Molin
(1991). Företagsägare som formar strategier från en intern utgångspunkt
kan tänkas efterfråga externa styrelseledamöter då denne bör sträva efter
att ha kompetens i företaget för att uppnå dess och ägarens mål. En
företagsägare som har en extern utgångspunkt bör å andra sidan
efterfråga externa styrelseledamöter för att få in kompetens om
omvärlden i styrelsen.

Om företagsägarens främsta mål inte är en ökad lönsamhet genom
tillväxt i omsättning och antal anställda eller expansion till nya marknader
ändras förutsättningarna och frågan om företaget bör skaffa externa
styrelseledamöter. De företag som inte vill växa och har som mål att
styra och leda företaget på egen hand har naturligtvis inte någon
anledning att ta in externa styrelseledamöter då detta skulle motverka
målet med deras ägande. Företagsägare som har mål som inkluderar
expansion och tillväxt för ökad lönsamhet kommer däremot under
företagets utveckling att komma till den punkt när ny kompetens i
styrelsen ökar chansen för ägaren att nå sitt mål.

3.4 FÖRETAGETS TILLVÄXTSTADIUM

Ett av de kriterier vi ställde upp för företagen i undersökningen var att
företagen skulle ha en potentiell tillväxt och på så vis ha större nytta av
externa ledamöter för framtida verksamhet. I tillväxt uppstår problematik
som den egna företagsägaren ofta inte stött på förut eller är medveten
om. Vi anser det vara lämpligt att som undersökare klargöra för oss
själva och vår målgrupp hur vi ser på tillväxtproblematiken utifrån
befintlig teori och vår tolkning av denna. Ahrens & Clutterbuck (1992:X)
definierar tillväxtföretag som företag med en årlig tillväxt i omsättningen
på minst 25 procent. Enligt definitionen skulle väldigt få företag i vår
undersökning räknas till gruppen tillväxtföretag. Vi ämnar således inte se
tillväxtföretag som vårt primära undersökningsobjekt, vi ser istället till
företag med potential till tillväxt såväl som företag med större grad av
befintlig tillväxt. Det viktiga för undersökningen är att vi kan
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tillämpa teorier som utformats för att ge förståelse för tillväxt hos
företag. Vad det egentligen handlar om är inte ett procentuellt mått på
tillväxt i form av omsättning eller antal anställda, det är snarare området
organisationsstruktur, ledningsförmåga och ägarengagemang som är
intressant vid tillväxten. Tillväxten i sig kan vara målet men medlet är
förändring. I teorin talas ofta om tillväxt som något positivt och likställer
det med framgång och välmående företag. Vi menar att tillväxt för det
lilla och medelstora företaget kan te sig mycket problematiskt.

3.4.1 TILLVÄXTPROBLEMATIKEN

Johansson & Magnusson (1988:X) betonar starkt vikten av eftertanke när
det gäller frågan om huruvida ett företag skall växa eller inte.
Företagsledare måste noga tänka igenom om de är beredda att satsa den
energi som krävs. Det krävs även att företaget har en väl anpassad
struktur, att det är marknadsanpassat, att det har effektiva finansiella
kontrollsystem samt att ledningen har förmågan att ta till sig intryck
utifrån samt motivera medarbetarna. Vikten av en effektiv
företagsledning framhålls som central. Detta kan vara lättare sagt än gjort
i det mindre företaget och speciellt i de företag som haft en långsam eller
obefintlig tillväxt tidigare. De har  inte upplevt förändringstryck och
motstånd under sin livscykel.

3.4.2 TILLVÄXTSTADIER

Ett företags utveckling och tillväxt i steg eller faser finns presenterats i en
rad olika modeller. Vi ämnar att presentera Churchill & Lewis (1983:30-
50) modell över olika tillväxtstadier som syftar till att underlätta för oss
att relatera problem till ägare och ledare i växande småföretag. Detta
genom att redogöra för de fem olika stadiernas karaktäristiska drag.
Dessa kan användas för att belysa var fokus skall läggas i nuvarande
situation samt vilka svårigheter företaget kan komma att möta i
framtiden. Att se hur pass medvetna ägarna är om detta vittnar om deras
mognadsgrad och deras potential till att bedriva aktivt styrelse arbete.
Stadierna spänner från att företaget startas till att det lyckats och intagit
en etablerad position som är att räkna med på marknaden. Företagets
ålder kan då tyckas utgöra en nyckelfaktor men vi anser snarare att åldern
i sig inte är den egentliga faktorn. Denna är snarare ägarens egen
uppfattning om vad som är en snabb förändringstakt och vad som inte
är det. I dessa små och medelstora företag misstänker vi att ägarens
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eget tänkesätt avgör förändringstakten snarare än företagets egen ålder
inom branschen. Takten sätts av interna krafter, vilka i och för sig kan
initieras av externa krafter men vi kommer aldrig från att ägaren har
mycket större inflytande överlag i små företag än vad motsvarande har i
större organisationer.

I modellens andra dimension återfinns företagets storlek,
ansvarsspridning och komplexitet i termer av fem
företagsledningsfaktorerna; ledarstil, organisationsstruktur, grad av
formella system, strategiska huvudmål samt ägarens engagemang i
företaget. Varefter företaget växer förändras dessa faktorer, vilket kan
utgöra svårigheter för ägaren. Förändringsmotstånd kan uppstå om målet
med ägandet skiljer sig från utvecklingens trend, den traditionsbundne
ägaren kan se sig hotad i sin roll som dominerande inom verksamheten.
Vi menar att många förändringsmotstånd uppstår just i den fas då
företaget rör sig mellan de olika stegen. Att ta in externa
styrelseledamöter kan ses som att påskynda denna förändringstakt och
därför upplevas som olustigt trots att denna evolution oftast är gynnsam
för företaget i sig. Just denna osäkerhet om hur framtiden kan tänkas te
sig är förstås ett stort förändringsmotstånd. För att se framtiden och
våga tro på tillväxt utöver det som det egna kontrollspannet tillåter krävs
ofta konsultation eller terapi som Adizes (1979:148) nämner.

När vi talar med ägare och företagare om styrelsearbete och strategiskt
tänkande är det viktigt för oss att analysera svaren utifrån förståelsen för
i vilket stadium företaget och ägaren befinner sig. Dessa stadier innebär
alla olika ägarattityder och förutsättningar från vilka styrelsearbete
bedrivs.
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Figur 3.1, Karaktäristika för småföretags utvecklingsstadier, Churchill & Lewis, 1983:X

Huvudfrågorna för företaget i det första stadiet, existensstadiet, handlar om
att skaffa kunder och leverera produkten eller tjänsten som säljs.
Formella planer är minimala eller existerar inte. Företagets primära
strategi är att överleva, och ägarna är företaget och utför alla viktiga
uppgifter. Företag kan i detta steg vara allt från nystartade restauranger
till högteknologiska tillverkare som ännu inte stabiliserat sin produktion
eller produktkvalitet. Med största sannolikhet kommer företaget gå in i
det andra steget, överlevnadsstadiet, om det lyckas hålla sig flytande genom
att skapa behov hos kunder samt  klarar av det tryck som ställs på tid,
finansiering och energi. (Churchill & Lewis, 1983:X). I vår population
misstänker vi att företagen i sig inte befinner sig i detta stadium. Dock
kan attityder och beteende grundade på verksamhet i detta stadium ligga
kvar hos ägare i dessa företag, detta då ägarna ofta är högst involverade i
den operationella verksamheten.

I överlevnadsstadiet har företaget skaffat en god grogrund.
Säkerställandet av en god likviditet och lönsamhet blir av primär
betydelse för fortsatt tillväxt. Företaget har lyckats skaffa

= ägaren/ledaren = Företaget
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tillräckligt med kunder och som tillfredsställer dem i tillräckligt stor
utsträckning för den befintliga verksamheten. Antalet anställda är
fortfarande litet, större beslut fattas fortfarande av ägarna och det
övergripande målet är fortfarande överlevnad. Faran är att företaget,
vanligtvis familjeföretag men även producerande företag som inte lyckas
sälja enligt planerna, fastnar i detta stadium. Avkastningen på investerad
tid och kapital är marginell, vilket ofta leder till att verksamheten läggs
ned alternativt köps upp när ägarna ger upp eller pensioneras. En
förklaring kan vara att ägarna har en benägenhet att fastna i sin
ledarskapstil. (Churchill & Lewis, 1983:X). Det är i detta stadium som vi
misstänker att stora delar av vår population befinner sig. För att nå
framgångstadiet krävs förändringar utöver den inkrementella
förändringen som oftast funnits inom företaget och då utsträckt över
längre tid. Speciellt problematiskt är det för familjeföretagen då dessa
inte har samma benägenhet att ta risker för att utveckla verksamheten i
en snabbare takt. Vi ser att StyrelseAkademien med flera anser att det är
just i detta stadium som externa styrelse ledamöter kan börja att
användas för att underlätta steget till nästa stadium. Det viktiga är förstås
att företagsägaren själv inser detta läge och själv kan identifiera behovet.

Växer således företaget i storlek och kompetens i överlevnadsstadiet
kommer det att nå det tredje stadiet, det första framgångsstadiet.
Ägaren/ägarna ställs inför valet att antingen ta tillvara det som hittills
uppnåtts i företaget och expandera, eller att hålla företaget stabilt och
lönsamt och kanske ägna mer tid åt andra aktiviteter än det egna
företagandet. Om det förstnämnda alternativet väljs står företaget inför
en uppgift där en fortsatt tillväxt och lönsamhet är nödvändig. I detta
stadium, det andra framgångsstadiet, är det viktigt att utveckla
underchefernas förmåga att möta de krav som ett växande företag ställer.
Detta kan komma att innebära att nya chefer behöver anställas, chefer
som ser mer till företagets framtid än till nuet. Är företagets ekonomiska
situation bra, till följd av tillräcklig storlek och
marknadspenetrationsförmåga, med medelgod till god avkastning, kan
det vara av intresse för ägarna att minska sitt engagemang i företaget.
Organisatoriskt har företaget vuxit och blivit så pass stort att en
företagsledning indelad i funktioner blir nödvändig för att kunna ta över
en del av de uppgifter som ägarna själva skött tidigare. Grundläggande
formella system för redovisning, marknadsföring och produktion införs.
Huvudstrategin är att behålla ett ekonomiskt lönsamt status quo.
Allteftersom glider ägaren och företaget mer och mer från varandra.
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(Churchill & Lewis, 1983:X). I detta stadium kan det finnas externa
styrelseledamöter men majoriteten av äldre små och medelstora företag
som befinner sig här har troligen inte sådana resurser. Behovet av
externa styrelseledamöter blir här stort och kanske är det den viktigaste
fasen vad det gäller iniativtagande till aktivt styrelsearbete för fortsatt
tillväxt och lönsamhet. I detta läge ser vi kanske problematik med
generalisering av framgångsfaktorer från ägarnas sida. Ägaren tillskriver
sin framgång den befintliga organisationen och hindrar därför bitvis
ytterligare expansion och framgång genom att hålla sig till gamla recept
och tillvägagångssätt.

Lyftet, är det verkliga tillväxtsteget. Huvudproblemet i detta steg är hur
företaget skall växa snabbt samt hur tillväxten skall finansieras. En viktig
fråga som aktualiseras i tillväxtsteget är huruvida ägaren kan delegera
ansvar för att öka ledningens effektivitet när företaget växer och blir
alltmer komplext. I detta stadium är organisationen ofta decentraliserad
och åtminstone delvis divisionaliserad, vanligtvis vad gäller försäljning
eller produktion. Ägarens närvaro och kontroll via aktiemajoritet
dominerar fortfarande företaget, men företaget är i högre grad skilt från
ägaren. Detta stadium är det mest avgörande för ett företag som vill
expandera och bli stort. Lyckas ägarna möta utmaningarna hos det
växande företaget, både vad gäller ledarskap och finanser, har det goda
förutsättningar att bli ett stort företag. Om detta inte lyckas kan företaget
oftast säljas med förtjänst, förutsatt att ägarna inser sina begränsningar i
tid. Det är vanligt att den ägare som fört företaget fram till
framgångssteget byts ut mot en professionell ledare, antingen frivilligt
eller ofrivilligt, av företagets investerare och finansiärer. Alltför ofta är de
som fört företaget till framgångssteget inte lika framgångsrika i detta
fjärde steg. Lyckas företaget bra i detta stadium går det så småningom in
i det femte stadiet, mognadsstadiet. (Churchill & Lewis, 1983:X).

Det viktigaste i mognadsstadiet är för det första att samla ihop och
kontrollera det finansiella överskott som uppkommit genom den snabba
tillväxten i det förra stadiet samt för det andra att försöka bibehålla
fördelarna av småskalighet vad gäller flexibilitet och entreprenörsanda.
Företaget måste utöka ledningen tillräckligt snabbt för att eliminera den
ineffektivitet som stark tillväxt kan leda till. Det måste också bli
”professionellt” vad gäller användandet av verktyg såsom budgetar,
strategisk planering, målstyrning och standardkostnadssystem utan att
kväva de entreprenöriella kvaliteterna. Ett företag som befinner sig i
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detta stadium är en kraft att räkna med på marknaden. Det har fördelar
tillföljd av storlek, finansiella resurser och ledartalang. Kan företaget
bevara sin entreprenöriella anda kommer det att utvecklas vidare och bli
en ledande kraft på marknaden. (Churchill & Lewis, 1983:X). Vår
undersökning kommer att innehålla några företag i detta stadium i den
meningen att de växt sig stora och komplexa, dessa företag har utan
undantag styrelser med aktivt arbete och externa styrelseledamöter. För
den rationelle företagsekonomen och ägaren borde detta stadium vara
målbilden men det finansiella argumentet som exklusiv drivkraft
stämmer inte alltid in på den typ av företag som vi undersöker. Därför är
det intressant att se hur målbilden skiljer sig från detta sista stadium i
vissa fall.

Adizes (1988:71) har utvecklat denna livscykelteori för organisationer
något mer noggrant än ovan. Det som Adizes främst bidrar med är
synen på organisationens upphörande i form av det han benämner som
organisationens död. De olika scenarierna i figuren nedan beskriver olika
typer av upphörande och dessas främsta orsak. I vår studie med den
avgränsning av företag som gjorts i metoden, ser vi företag från stadiet
barndom och uppåt.

Figur 3.2, Organisationens Livscykel efter Adizes, 1988:71.

Det är således intressant att se om organisationen är på väg in på något
av Adizes dödspår såsom barndomens företag som slutar i familjefällan.
Även här skriver Adizes (1988:36) att grundaren och företaget oftast är
identiska. Detta kan leda till en oförmåga att delegera då företagaren med
alla medel försöker behålla kontrollen. Denna decentralisering istället för
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delegering gör det svårt för organisationen att klara av tillväxttakten vid
ytterligare expansion upp i ungdomsstadiet. De övriga dödsorsakerna är
att entreprenören tröttnar på verksamheten samt att partners får så
många meningsskiljaktigheter att företaget genomgår en skilsmässa och
självdör på grund av bristande ledarskap ( Adizes, 1988:40-44).
Mognadsfasen beskrivs likande som Churchill och Lewis, Adizes
(1988:54:65) beskriver dock organisationens tillbakagång mot sin död på
ett ingående sätt. Det intressanta för oss är här att se om några företag
befunnit sig på väg ned i denna negativa sida av organisationens livscykel
och om de därifrån lyckats vända till en positiv trend igen och börjat om
på något av figurens vänstra sidas stadier.

Om företagsägare upplever ett behov av externa styrelseledamöter på ett
stadium i tillväxten så måste det ha börjat någonstans. Denna process
från att bli uppmärksammat till att efterfråga externa styrelseledamöter
som vi nu skall diskutera.

3.5 EFTERFRÅGEPROCESSEN

Att det finns ett behov av ny kompetens som skulle kunna fås i form av
externa styrelseledamöter behöver inte betyda att företagsägarna är
medvetna om vilka alternativ som finns för att fylla detta behov. Externa
styrelseledamöter kan ses som att de bjuder ut en tjänst till företagsägare
vilka befinner sig på olika stadier av medvetande om de externa
styrelseledamöternas existens, funktion och nytta. Processen från att inte
ha uppmärksammat möjligheten att skaffa externa styrelseledamöter till
att efterfråga sådana är på detta sätt mycket lik en
marknadsföringsprocess.

3.5.1 KUNDENS MEDVETENHET

Inom marknadsföringen finns flera modeller som behandlar kundens
olika stadier av medvetenhet i processen till att efterfråga en produkt
eller tjänst. Kotler (1994:602-603) tar upp hela fyra olika modeller som
på olika sätt beskriver denna process, se figuren nedan.
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Figur 3.3, Response Hierachy Models, Kotler, 1994:602.

Gemensamt för dessa modeller är att de alla innefattar tre huvudstadier
nämligen ett kognitivt stadium, ett affektivt stadium och ett beteende
stadium. Dessa stadier representerar i modellerna det som säljaren vill
uppnå med sin marknadsföring men sett från kundens perspektiv är det
stadier som representerar det behov som denne känner efter en vara eller
en tjänst. På det kognitiva stadiet vill säljaren att kunden skall bli
medveten om varan eller tjänstens existens och det är på denna nivå
någon form av kunskapsöverföring sker. Detta stadium betyder i vårt fall
att en företagsägare blir medveten om möjligheten att ta in externa
styrelseledamöter i sin styrelse och att företagsägaren får information
som skall leda till kunskap om vilken effekt detta kan ha för det egna
företaget. Företagsägaren kan på detta stadium söka den kompetens som
externa styrelseledamöter erbjuder genom andra kanaler och därför inte
känna sig ha behov av mer hjälp. Om så är fallet handlar detta stadium
om en hel mängd kunskap som måste överföras till företagsägaren som
följaktligen inte alltid är intresserad. Detta gör denna del av processen
ännu mer komplicerad och mer om kognition kommer därför att
diskuteras mer ingående nedan.

På det affektiva stadiet vill säljaren få kunden att bli intresserad av varan
eller tjänsten och få kunden att vilja köpa just det som säljaren erbjuder.
På detta stadium börjar företagsägaren bilda sig en uppfattning om vad
denne anser om externa styrelseledamöter baserat på den kunskap som
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erhölls i det kognitiva stadiet. En företagsägaren som bildat sig en
negativ uppfattning kan tänkas söka den kompetens som externa
styrelseledamöter erbjuder hos konsulter, revisorer och andra som kan
upplevas som substitut. Om företagsägaren däremot bildar sig en positiv
uppfattning om externa styrelseledamöter kan denne däremot börja
känna en önskan att själv skaffa externa styrelseledamöter. Det sista
stadiet, beteende stadiet, är när säljaren lägger in sista stöten för att
åstadkomma ett köp, det vill säga att få kunden att agera. På detta
stadium går företagsägaren över från att bara önska sig externa
styrelseledamöter till att mer aktivt efterfråga sådana. Det som utmärker
en företagsägare på detta stadium är att företagsägare är aktiv i sin
efterfrågan och utför själv handlingar för att stilla sin efterfrågan. I detta
fall handlar beteendestadiet troligtvis om intervjuer med lämpliga
kandidater. (Kotler, 1994:602-603)

Den efterfrågeprocess som företagsägaren genomgår för att börja
efterfråga externa styrelseledamöter kan sammanfattas i en modell som
passar för just det här tillfället och som fokuserar mer på företagsägarnas
upplevelse än på möjligheten att sälja till dem.

Stages
Vår modell

Cognitive Stage
Medvetenhet

Kunskap om

Affective Stage Intresse av

Önskan att ha

Behavior Stage
Efterfrågan/Handling

Figur 3.4, Response Hierachy Models, Kotler, 1994:602, sammanfattad till en modell som
passar uppsatsens frågeställning.

På det kognitiva stadiet finns två moment nämligen att företagsägaren
blir medveten om möjligheten att ta in externa styrelseledamöter och att
företagsägaren tar in kunskap om externa styrelseledamöter. Detta krävs
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för att företagsägaren skall kunna bilda sig en uppfattning om vad denne
känner inför steget att ta in en extern styrelseledamot i styrelsen. Detta
leder till det affektiva stadiet där företagsägaren upplever ett intresse av
att få den hjälp som en extern styrelseledamot kan bidraga med men är
fortfarande öppen för andra alternativ. Nästa steg inom det affektiva
stadiet är att företagsägaren har bestämt sig för att denne vill välja in en
extern styrelseledamot och börjar uppleva en önskan om att så skall ske.
På handlingsstadiet sker rekryteringen av en extern styrelseledamot och
följaktligen är skillnaden mellan de två sista stegen just att det sista
innefattar handling.

Det är intressant att ta reda på var i efterfrågeprocessen företagsägarna
befinner sig något som skulle kunna kallas för företagsägarens mognad.
Kan det vara så att företagarna befinner sig i det kognitiva stadiet och
således inte är medvetna om möjligheten att ta in externa
styrelseledamöter för att de helt enkelt inte exponerats för möjligheten
eller att de inte har tillräcklig kunskap om effekten av handlingen.
Tänkbart är även att företagsägare är medvetna om effekten av att ta in
externa styrelseledamöter, och har alltså tagit sig genom det kognitiva
stadiet till det affektiva stadiet, fast de inte känner behovet eller anser att
något annat fyller detta behov. Kanske befinner sig många företagsägare
på beteende stadiet fast de inte har kontakt med någon lämplig kandidat
och anser att det är för dyrt att få hjälp med rekryteringen. Vilket av
dessa stadier som företagsägarnas efterfrågan befinner sig på är
följaktligen en god ledtråd till problemet kärna. Om de befinner sig på
det kognitiva stadiet är det viktigt att sätta sig in i vad företagsägaren
verkligen genomgår och varför denne reagerar på olika sätt.

3.6 ÄGARENS KUNSKAP OCH MEDVETENHET

Det kognitiva stadiet i den ovan beskrivna efterfrågeprocessen innehåller
följaktligen både det faktum att företagsägaren blir medveten om
möjligheten att rekrytera externa styrelseledamöter och även att ta in
kunskap om styrelsearbete och vad en extern styrelseledamot kan betyda
för styrelsearbetet. Det är även viktigt att se närmare på varför
företagsägare inte tar emot den kunskap om styrelsearbete som finns att
få i samhället och som de som företagsägare troligtvis konfronterats
med. För att analysera detta måste vi gå ett steg längre än att bara
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studera resultatet av tankeprocessen utan även studera processen i sig
och som stöd för en sådan analys vänder vi oss till socialpsykologins
kognitiva inriktning. Här vill vi ännu en gång påpeka att enheten för
analys i denna uppsats är företagsägaren och det är därför dennes
tankeprocess som skall analyseras. Andra aktörer analyseras inte i sig
utan det är bara dessas eventuella påverkan på företagsägaren som är
intressant.

3.6.1 KOGNITIVA STRUKTURER

Den förklaring som socialpsykologin ger till social kunskap, det vill säga
hur individen skall bete sig i olika situationer, är att individen har
kognitiva strukturer. Dessa kognitiva strukturer består av organiserade
begrepp och händelser om objekt, situationer händelser eller delar av
händelser eller handlingar. (Angelöw & Jonsson, 1990:44) Information
blir upptagen och organiserad i de kognitiva strukturerna och
strukturerna fyller i informationsgap och förenklar informationen när för
mycket information erhålls samtidigt. De kognitiva strukturerna används
alltså som en referensram och hjälper individen att åstadkomma en mer
sammanhängande omvärld, bilda individens egen verklighet och leda
individens handlingar. Individer tenderar därför att tolka situationer så
att de skall passa in i deras etablerade tänkesätt.(Hellgren &
Melin,1993:49) För att en individ utan extern påverkan skall efterfråga en
vara eller en tjänst så måste denna alltså vara förenlig med individens
kognitiva strukturer.

Prototyper och schemata är två exempel på varianter som finns inom
denna inriktning. En prototyp är en mentala bild som individen har vid
en interaktion med en annan individ. Prototypen innehåller information
om de egenskaper som en typisk medlem av en särskild social grupp har.
Detta är intressant då en prototyp kan inverka så att företagsägare till
exempel tillskriver aktörer felaktiga egenskaper grundade på prototypen.
Ett schemata är mer komplexa än prototyper och innehåller kognitiva
strukturer som består av all information som individen har om ett objekt.
Informationen är indelad så att individen uppfattar materiella ting, som
ett företags lokaler, som mer konkreta medan annat som verksamhetens
målsättning uppfattas som mer abstrakt. Schemata utgör även en grund
för hur individen ser på sig själv, vilket i sin tur utgör en grund för hur
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individen ser på andra individer. Schemata kan följaktligen precis som
prototyper leda till att företagsägare missbedömer situationer och andra
personers intentioner. (Angelöw & Jonsson, 1990:45-46)

Hellgren och Melin har i artikeln ”The Role of the Strategist Way of
Thinking in Strategic Change Processes”(1993) beskrivit en
undersökning om företagsledarens sätt att tänka i förändringsprocesser.
Hellgren och Melin (1993:62) menar att de kognitiva strukturerna är
stabila och dominerar över situationer som kan uppstå i omvärlden vilket
skulle förklara att företagsägare inte vill ta in externa ledamöter som kan
tvinga dem att ändra sitt tänkesätt. En förändring i företagsledarens
etablerade tankesätt sker enligt dessa författare endast inkrementellt
vilket till en viss del motsäger att företagsägare skulle kunna bli
influerade att efterfråga något som de inte redan gör. Påpekas bör att
Hellgren och Melins undersökning är av erfarna företagsledare medan
vår undersökning gäller företagsägare vilka inte nödvändigtvis har haft
möjlighet att skaffa sig liknande erfarenheter. Detta betyder att
företagsägarnas kognitiva strukturer åtminstone skulle kunna formas av
erfarenheter över tiden. Dessutom beskriver Hellgren själv i en senare
artikel, denna gång tillsammans med Löwstedt, (199X:47-48) att andra
författare (t.ex. Wieck & Bougon, 1986) menar att kognitiva kartor är
föränderliga och att kartorna ständigt förändras allteftersom individen
genom handling får nya erfarenheter.

3.6.2 KOGNITIV DISSONANS OCH ”LITTLE DYING”

McCaskey (1982) menar, liksom Hellgren och Melin ovan, att kognitiva
kartor är svåra att utmana när de väl är installerade men då de
sistnämnda främst fokuserar på den ensamme företagsledarens tänkesätt
menar McCaskey att ju fler personer som delar samma karta ju starkare
är kartan. En karta som är uppbyggd av en ensam individ är däremot
mycket sårbar. Individen kämpar dock för att behålla sin kognitiva karta
och måste individen eller till och med en hel grupp ge upp sin centrala
delar av sin karta anser McCaskey att de genomgår något som kallas
”little dying” Detta betyder att individen måste ge upp något som står
denne mycket nära och är något som kan orsaka ett kristillstånd hos
individen. Detta kristillstånd inbegriper fyra faser hos individen nämligen
förnekande/isolering, ilska, depression och slutligen acceptens.
McCaskey menar således att istället för den inkrementella förändring
som Hellgren och Melin ser så sker ett förkastande av en gammal
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karta och en ny kommer till likt ett paradigmskifte. Enligt McCaskey
borde således ensamma företagsägare ha lättare att ta in ny kompetens
som förändrar dennes kognitiva karta än större grupper av företagsägare.
Om det är mycket viktigt för företagsägaren att inte ta in extern
kompetens i styrelsen kommer denne dock att kämpa mot att ta in ny
information om något sådant för att undvika ”little dying”.

Kognitiv dissonansteori kan också användas för att förklara varför
företagsägare inte tar in ny kunskap om styrelsearbete. Den kognitiva
dissonansen (disharmoni) uppstår om individen får ny information som
går emot den information som finns i individens kognitiva strukturer.
Individen försöker att verka så dissonansen elimineras eller minimeras
genom att lägga till nya kognitioner, ändra de redan befintliga eller att
förkasta den nya informationen så att konsonans (harmoni) främjas.
(Angelöw & Jonsson, 1990:46) Tanken är således att företagsägarna
försöker att undvika situationer, tankar eller attityder som innebär att de
riskerar att få tänka om. Företagsägarna kan följaktligen förkasta idén om
att ta in externa styrelseledamöter för att själva kunskapen om deras
positiva inverkan går emot deras kognitiva strukturer. En annan
möjlighet är att företagsägaren ser det positiva med idén men vill inte
sätta sig i en situation där en extern styrelseledamot tvingar på
företagsägaren kunskap om den egna verksamheten som inte stämmer
med dennes kognitiva strukturer och därför framkallar kognitiv
dissonans.

3.6.3 ATTRIBUTIONSTEORIN

För att förklara hur erfarenheter eller historiska händelser påverkar
företagsägarens tänkande blir begreppet attribution centralt. Attribution
betyder att tillskriva någon en egenskap, ett motiv, ett behov, eller något
som kan vara utgöra orsak till en handling. Vidare betyder attribution att
den agerande individens omgivning tillskrivs orsaker som kan förklara
individens beteende. Attributionsteorin behandlar hur individen
tillskriver händelser i omvärlden olika orsaker som leder till att
verkligheten blir mer begriplig, vilket kallas att individen generaliserar.
Kopplat till uppsatsens problem skulle detta betyda att företagsägaren
kan tillskriva en historisk framgång att inga externa styrelseledamöter var
inblandade i styrelsen vid denna tid, det vill säga ägaren/ägarna skötte
styrelsearbetet själv. Genom att förklara beteende med händelser i
omvärlden blir så väl det egna som andra individers beteende mer
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meningsfullt. Attribution legitimerar individens beteende och gör att
framtida beteende kan förklaras och förutspås.(Angelöw & Jonsson,
1990:46-47) Detta kan då bidraga till att företagsägare resonerar att om
de sköter styrelsearbetet själva, utan externa styrelseledamöter, så
kommer detta även att leda till framtida framgång.

3.6.4 ATTITYD

I problemdiskussionen använder vi begreppet attityd för att behandla
företagsägarnas åsikter och värderingar. Inom socialpsykologin är
”attityd” ett av de viktigaste begreppen och det kan ha flera betydelser
vilket påkallar en definition innan vi försöker att beskriva hur attityder
kan förändras.

Enligt Berkowitz (1972:71) finns det tre stycken grundbetydelser som
kan tillskrivas attityd som begrepp. Den första betydelsen är attityd
betraktat som en värdering eller en känsloreaktion, vilket gör att en
persons attityd till en fråga är beroende på den känsla individen upplever
i förhållande till frågan. Den andra betydelsen är attityd som en
beredskap att reagera på ett speciellt sätt med hänsyn till attitydobjektet,
medan den tredje är en mer komplex betydelse som är kombinerad av
individens sätt att förstå, känna och handla gentemot frågan. Vi kommer
att behandla begreppet enligt den senare tolkningen som således
kombinerar företagsägarens kognition, affektion och slutliga handlande
mot frågan att rekrytera externa styrelseledamöter. I detta fångar vi
företagsägarens kognitiva strukturer som lägger grunden till dennes
förståelse för frågan, men även de känslor som den kan utlösa och det
sätt som företagsägaren verkligen handlar på. Vid jämförelse med
marknadsföringsprocessen (Kotler, 1994:602-603) så inbegriper vår
definition av attityd alla tre stadier i processen. Företagsägarna förstår,
känner och handlar på ett visst sätt i frågan om externa styrelseledamöter
även om de befinner sig i början av det kognitiva stadiet. Denna
definition fångar således alla företagsägare oavsett på vilket stadium i
efterfrågeprocessen de befinner sig på.

I den definition som vi ansluter oss till framkommer intresset för
attitydförändringar då företagsägarens attityd sammankopplas med
dennes handlande då attityder i denna mening skapar beredskap för
beteende. För att förändra den aktiva efterfrågan på externa
styrelseledamöter måste följaktligen attityden till frågan förändras. Då
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attityder innefattar individens kognitiva strukturer kan en attityd till
något bero på attributionsteorin det vill säga företagsägarens attityd till
något är en generalisering av omvärlden. En positiv attityd till en fråga
kan bero på att den nya information som individen erhållit passar med de
redan etablerade kognitiva strukturerna så att konsonans uppstår och en
negativ attityd kan tvärtom bero på att dissonans uppstått när ny
information erhållits. Att förändra en attityd kan följaktligen kräva
väldigt mycket av individen och kan även vara obehagligt för denne. Det
finns dock ett antal betingelser som kan framkalla attitydförändringar
vilka är förknippade med faktorer som kommunikationskälla, budskapets
natur och personlighetsegenskaper. (Berkowitz, 1972:75)

3.6.5 ATTITYDFÖRÄNDRINGAR

En attitydförändring är mer trolig att ske om kommunikationskällan
besitter vissa egenskaper. För det första skall kommunikationskällan
besitta en attraktivitet för objektet för förändring då en individ ofta
generaliseras till sitt beteende och sina uttalade åsikter genom bland
annat schemata och prototyper. Detta betyder att för att få företagsägare
att ändra attityd till rekryteringen av externa styrelseledamöter bör den
person eller det organ som överför kunskapen om dessas positiva
effekter besitta ett beteende och åsikter som framstår som positiva i
företagsägarens ögon. Kommunikationssituationen vid en liknande
situation är av den art att individen mottar ett budskap som strider mot
dennes ursprungliga attityd . Om mötet med kommunikationskällan är
påtvingat behöver individen inte vara öppen för den nya informationen
utan kan värja sig mot den. Om individen däremot frivilligt mottagit
mötet med kommunikationskällan blir det svårare för individen att sluta
sig för informationen och om kommunikationskällan dessutom är
attraktiv för individen så får denne svårt att rättfärdiga för sig själv att
inte lyssna. I en liknande situation måste individen antingen finna skäl till
att frivilligt ha tagit emot informationen eller övertyga sig själv om att
informationen mottagits för att den var trovärdig. Detta betyder att det
inte är mycket lönt att försöka tvinga på företagsägare kunskap utan det
är först när de själva söker den som de kan omvärdera sin attityd till
externa styrelseledamöter. (Berkowitz, 1972:75-78)

En annan egenskap hos kommunikationskällan är dess tillförlitlighet.
Med utgångspunkt från att människor försöker att bete sig rationellt
kommer individen försöka att tro på den information som den får
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från den mest trovärdiga kommunikationskällan. Om den nya
kommunikationskällan är mer trovärdig än den som individen tidigare
fått information från kan den gamla informationen förkastas och en
attitydförändring ske. Företagsägare skulle följaktligen kunna fås att
omvärdera sin efterfrågan om ny information kom från en tillförlitlig
kommunikationskälla. Vidare minskar kommunikationskällans
tillförlitlighet om individen tror att syftet med informationen är
övertalning. Undersökningar visar att individer är mer benägna att
mottaga budskapet om de inte tror att kommunikationskällan försöker
att övertyga dem. Detta tyder på att den information som företagsägare
fått om att rekrytera externa ledamöter kan ha kommit från
kommunikationskällor som haft ett vinstintresse i att ändra
företagsägarnas attityd och därför inte framstått som tillförlitliga.
(Berkowitz, 1972:79-86)

Det har dock visat sig att det kan vara fördelaktigt för en
kommunikationskälla att framlägga information och dra slutsatser och
argumentera för sin sak. Detta hjälper individen att förstå
kommunikationskällans resonemang och på så vis få en klar bild av
möjliga konsekvenser och kan därför vara bättre än att bara ge en mer
objektiv information. Ännu en situation som minskar möjligheten för
individer att inta en öppen ställning till ny information är om
kommunikationskällan angriper den attityd som individen tagit ställning
för. Det troliga i en sådan situation är att mottagaren försvarar sig mot
angreppet och undviker budskapet i informationen. För att övervinna
motstånd som finns till att ta in ny information kan en
tvåvägskommunikation hjälpa. Detta ger ett tvåsidigt budskap som
innehåller både ny information och den hos individen redan etablerade
informationen. Genom att båda sidor tas upp förmedlar kommunikatorn
ett intryck av ”rent spel” och individen känner sig mer accepterad. Om
en tvåvägskommunikation inte är möjlig kan kommunikatorn tjäna på att
själv ta upp båda sidor av frågan för att öka sin trovärdighet.(Berkowitz,
19972:89-92) Detta är ytterligare orsaker som kan leda till att
företagsägare inte tillskansar sig den information som finns om den
positiva effekten av att rekrytera externa styrelseledamöter och påvisar
att en stor grad av försiktighet måste användas vid försök att överföra ny
information.

Personliga egenskaper påverkar individens mottaglighet för ny
information och därigenom möjligheten att få individen att förändra sin
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attityd. Självkänsla är en faktor som påverkar individens mottaglighet för
övertalning. Med detta menas att personer med låg självkänsla är mer
benägna att tro att deras egna åsikter är felaktiga. Sådana personer är
därför mer villiga att ta in andra personer för att låta dessa bedöma vad
som är rätt och fel. (Berkowitz, 1972:100) Ägare till företag, och speciellt
de som själva startat och byggt upp företag lider troligtvis inte av någon
dålig självkänsla.

Det finns inte bara tekniker för att övervinna motstånd mot ny
information det finns även tekniker för att inprägla motstånd mot ny
information. Då vi uttalat en misstanke om att intressenter till företagen
kan vara en grund till att efterfrågan på externa styrelseledamöter är det
intressant att se hur sådana motstånd är uppbyggda. Forskning inom
ämnet har visat att om en individ utsätts för en tvåsidig information men
beslutar att behålla sin attityd i frågan blir ett nytt försök att upplysa
samma individ svårare. Detta medför att om någon inte vill att individen
skall förändra sin attityd så kan denne kortvarigt informera individen om
motståndarargumentet så att detta kan förkastas och således försvåra för
en annan kommunikator att ge individen ny information. Detta uppstår
då individen får tid att bygga upp ett motstånd mot de nya argumenten.
(Berkowitz, 1972:93-94) Detta är en metod som medvetet eller
omedvetet kan användas av intressenter till företagen för att påverka
företagsägarna. En kort exponering av frågan kan följaktligen förstärka
företagsägarnas attityd mot rekrytering av externa ledamöter.

3.6.6 FÖRÄNDRINGSMOTSTÅND

Vi har ovan diskuterat motstånd mot att ta in kunskap och mot att ändra
individens attityd men motstånd kan även finnas mot förändringen i sig.
Förändring är något som ofta skapar motstånd inom en organisation
beroende på att det skapar en osäkerhet om framtiden. Förändringen
som sker i ett företag när en extern styrelseledamot tas in i styrelsen är
mycket baserad på en ny individ kommer in i styrelsen förutom
ägargruppen och denne individ har medför en ny uppfattning om
företagande och vad som krävs för att överleva inom den valda
branschen som företaget verkar i.

Förändringsmotstånd kan vara externa och interna samt positiva och
negativa. Externa förändringsmotstånd är strukturella och finns i
företagets omvärld i form av lagar och regleringar samt andra för
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företaget opåverkbara variabler. Interna förändringsmotstånd finns inne i
organisationen i form av företagskultur och gemensamma tänkesätt och
dessa är intressanta att dela in i positiva respektive negativa motstånd.
Positiva motstånd är sådana som baseras på ägarens kunskap och
färdighet inom ett visst område och medför att ägaren förstår att
förändringen i sig kan skada företaget i dess strävan mot uppsatta mål.
Denna typ av motstånd gynnar företaget och håller det på rätt spår.
Detta kan vara att ett aktivt styrelsearbete och planering motverkar ett
organiskt arbetssätt i en liten organisation. Denna form kan givetvis
hämma innovationsförmågan men måste ses med bakgrunden att
företaget inte kan rusa iväg åt alla håll samtidigt om effektiviteten skall
bibehållas på lång sikt. Negativa förändringsmotstånd bottnar i okunskap
och ovilja att ta till sig ny information vilket vi diskuterade ovan.
Motstånd till förändringen grundas här på rädslan inför den osäkerhet
om utfallet som förändringen för med sig. Sådana motstånd kan byggas
in i en organisation och styrelse just genom allt för homogena grupper
(Svedberg, 1997:56:108-112).

De positiva förändringsmotstånden kan bibehållas om individerna är
involverade i omväxlande aktiviteter, känner mening med sin
verksamhet, har kontroll och inflytande över sin situation, förstår och
kan förutse händelseförloppet samt kan verka i gemenskap (Molin,
1992:12-13). Skulle inte dessa möjligheter finnas är det lätt att de positiva
motstånden förfaller och förändring sker för förändringens skull. De
negativa motstånden förstärkts snarare genom bristande engagemang i
verksamheten och vantrivsel med positionen och situationen inom
organisationen. En ökad grad av stress ligger också till grund för att öka
negativa förändringsmotstånd (Molin, 1992:14).

Motståndet mot att ta in externa styrelseledamöter kan således vara av
olika slag. Den negativa sidan dämpas av medvetenhet, kunskap och tid
emedan den positiva sidan som skall balansera valet av extern
styrelseledamot eller inte stärks genom en aktiv och trivsam roll för
ägaren i företaget. I vår undersökning har vi studerat företag med god
finansiell position och positiva utvecklingsmöjligheter. Vi har på så viss
försökt fånga en grupp där de positiva förändringsmotstånden troligtvis
är starka. Företagsägarna kan dock antas bli påverkade i sin efterfrågan
av externa aktörer som kan förstärka eller minska motståndet mot att ta
in externa styrelseledamöter.
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3.7 EXTERNA INTRESSENTER

Det är inte bara företagets ägare och anställda som har intresse av att
företaget fungerar bra utan det finns många andra som kan ses som
intressenter i företagets angelägenheter. Efterfrågan på externa
styrelseledamöter kan tänkas bli påverkad av dessa externa grupper då
deras intressen kan gynnas eller missgynnas av extern kompetens i
företagets styrelse.

3.7.1 INTRESSENTMODELLER

För att definiera vilka aktörer som kan tänkas vara intressenter till
företag finns den så kallade ”intressentmodellen” eller ”bidrags och
belöningsmodellen”. Det finns flera olika versioner av denna modell som
syftar till att visa vilka parter som bidrar till företagets överlevnad samt
att visa vilka samband som finns mellan parterna och företaget. Det
antages i denna modell att alla intressenter bidrar med något till företaget
och att de i gengäld får någon form av belöning. Vidare antages att
intressenterna har ett minimikrav på den belöning eller ersättning som de
måste erhålla för att fortsätta bidraga till företaget. Med denna syn är
bidragen nödvändiga och företaget måste således kunna belöna sina
intressenter för att överleva. Det finns en viss utbytbarhet mellan olika
intressenters bidrag och en uppgift för företagsledningen blir att fördela
belöningarna mellan intressenterna på det sätt som ger det högsta
bidraget till företaget. (Norrbom, 1973:92) Externa styrelseledamöter kan
på detta sätt ses som intressenter till företag då de bidrar med sin
kompetens och påtar sig ansvar för företagets strategiska handlande mot
en belöning i form av en viss monetär ersättning.
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Parter som brukar räknas som intressenter i modellen visas i figuren
nedan.

Figur 3.5, Två intressentmodeller, t v ur Norrbom, 1973:93, t h ur Westerlund &
Sjöstrand, 1975:49.

Intressant att påpeka i modellerna ovan är att i den vänstra är företaget i
mitten av modellen medan företagsledningen är en av parterna runt
omkring medan den högra modellen har företagsledningen som centrum
i figuren. Till båda modellerna påpekas dock att företaget har både
externa och interna intressenter och till den högra modeller tilläggs även
styrelsen som en intern intressentgrupp. Vidare finns revisorn inte
angiven som en intressent till företaget detta kommer vi att behandla i en
speciell diskussion nedan.

Med denna syn på företaget är det i företagsledningens intresse att se till
att intressenterna fortsätter att stödja företaget så att det kan fortsätta att
fungera. Detta sätter två problem i fokus för företagsledningen nämligen
hur den totala belöningsmängden skall ökas och hur den totala
belöningsmängden skall fördelas. I modellen antages att alla intressenter
både de inom och de utanför företaget är överens om att
belöningsmängden borde ökas vilket är detsamma som att öka företagets
lönsamhet.(Norrbom, 1973:94) Som vi tagit upp i underkapitel 3.2 finns
möjligheten att ägaren inte behöver ha ökad lönsamhet eller tillväxt som
sitt mål vilket, om detta är sant, motsäger denna enighet.

Vi är inte de enda som är lite skeptiska mot intressentmodell utan vi
finner stöd från till exempel Westerlund och Sjöstrand (1975)
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som i boken Organisationsmyter bland annat tar upp en diskussion om
intressentmodellen. Deras invändning mot modellen är att jämföra med
den andra problempunkten som tagits upp ovan nämligen
företagsledningen som fördelare eller balansör av belöningsmängden.
Kritiken grundar sig i att företagsledningen själv är en intressent och
balanserandet av intressen även är ett säkerställande av
företagsledningens egen position. Företagsledningen skulle då sträva
efter att öka sin självständighet gentemot de andra intressenterna vilket
kan jämföras med agent-huvudman problematiken som diskuterades
under 3.2 då ägarna är viktiga intressenter till företaget. Vidare menar
Westerlund och Sjöstrand att företag som tänker på detta sätt kan
drabbas av vad de kallar organisatorisk närsynthet det vill säga att
företaget förstorar upp sin egen roll och betydelse gentemot
intressenterna. Vidare kritiseras uppfattningen om värdet i att skapa
intressentjämvikt då intressenternas bidragsstorlek i realiteten varierar vid
olika situationer. Beroende på möjligheten att påverka intressenterna och
beroende på deras vid olika tillfällen stora bidrag till företaget bör
intressenterna behandlas och inte i en strävan efter en mer långsiktig
jämvikt.(Westerlund & Sjöstrand, 1975:49-51) Med denna diskussion
menar vi att påpeka att företag kan påverkas av intressenter som de
uppfattar har makt att påverka dem utan att för den skull ha grund för
det. Det öppnar också upp för just det maktutövande som externa
intressenter kan upplevas ha på företaget och som därför kan påverka
efterfrågan på externa intressenter.

3.7.2 SAMBAND MELLAN EXTERNA KRAFTER

Intressentmodellerna överser vissa grupper som vårt fall är viktiga att
uppmärksamma som intressenter till företag genom de externa
styrelseledamöterna. Detta kan illustreras om vi använder Porters (1980)
femkraftsmodell och konstruerar en bransch för externa
styrelseledamöter:

Konkurrenter: Alla personer som har styrelseerfarenhet och erbjuder sina
tjänster som externa styrelseledamöter kan anses vara konkurrenter och
de styrelseuppdrag som finns.
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Substitut: Om företagsägarna anser att de får den kompetens från någon
annan aktör så kan denna aktör räknas som ett substitut till externa
styrelseledamöter.

Leverantörer: Leverantörerna av externa styrelseledamöter är företag i vilka
dessa skaffar sig erfarenheter.

Potentiella etablerare: Potentiella etablerare kan till exempel vara
konsultbyråer som utökar sin kompetens till strategiområdet, eller
ledamöter i styrelser som ännu inte erbjuder sig som extern
styrelseledamot.

Kunder: De företag som idag har externa styrelseledamöter.

Dessa aktörer, som verkar som krafter inom ”branschen” för externa
styrelseledamöter, är mycket troliga att på något sätt vara intressenter till
de företag som skall efterfråga externa styrelseledamöter. Konsulten eller
kanske revisorn som kan ses som substitut till externa styrelseledamöter
är intressent hos många företag liksom leverantören av externa
styrelseledamöter som även de är intressenter till många andra företag.
Detta till exempel i de fall då bankanställda sitter med som
styrelseledamöter, eller då stora kunder eller leverantörer bidrar med
externa styrelseledamöter. Kunder, det vill säga företag som har externa
styrelseledamöter, kan även de vara intressenter till andra företag som
inte har externa styrelseledamöter och dessa kan ha möjlighet att påverka
dessas efterfrågan. Det finns många fler exempel på hur det kan finnas
samband mellan aktörer inom ”branschen” för externa styrelseledamöter
och intressenter till företag av vilka några mer förslag visas i figuren
nedan. Figuren är inte menad att ge en övergripande struktur utan är till
för att visa vilket komplext mönster av samband som kan finnas mellan
ett företag och kandidater till en styrelsepost i förtaget.
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.Figur 3.6, Femkraftsmodellen, Porter, 1980:? och Intressentmodell ur Westerlund
&Sjöstrand, 1975:49.

Dessa samband skulle enligt vår åsikt kunna vara en anledning till att
företagsägare är försiktiga med att efterfråga externa styrelseledamöter
genom att de anser att de skulle kunna stöta sig med någon av sina
externa intressenter eller genom att de känner en ökad insyn från sina
intressenter. Jävsituationer som uppkommer på grund av att externa
styrelse ledamöter sitter i flera företagsstyrelser med liknande intressen
strider inte direkt mot några lagbestämmelser. Detta som även kallas
ställföreträdande jäv kan tänkas vara en förklaring till företagsägares
eventuella motstånd till att skaffa externa styrelseledamöter. Denna fråga
är under debatt men idag finns inga restriktioner inom området att
externa styrelseledamöters positioner inom olika företag och
verksamheter.

En annan jävsituation som indirekt kan tänkas hindra tillsättandet av
externa styrelseledamöter är det som i styrelsesammanhang ofta kallas
delikatessjäv. Detta syftar till situationer då lagen inte uttryckligen
förbjuder ledamöter att ta beslut av den art som är närbesläktat med jäv.
Sådana situationer kan till exempel vara då styrelseledamot aktivt kan
jobba för att en vän eller släkting utanför organisationen drar nytta av
organisationens handlande utifrån styrelseledamotens påverkan och
därmed riskerar att sätta ägarnas intressen och välgång i andra rummet.
Denna slags jäv är ej heller den behandlad i lag utan det yrkas ofta på att
styrelseledamoten skall tillämpa ett etiskt riktigt förhållningsätt i dessa
situationer, sålunda är det upp till ägarna att avgöra när jäv uppkommit i
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dessa situationer. Vi kan tänka oss att denna problematik inte är särskilt
svår i små företag med ägare vars roll är både som ägare och styrelse
ledamot.

3.7.2 REVISORN SOM INTRESSENT

Ovan nämnde vi att även revisorn borde ses som en intressent till
företaget. Detta menar vi då revisorn både ger ett bidrag och får en
belöning av företaget och är följaktligen gynnad av att det går bra för
företaget. Revisorns uppgift är att granska företagets räkenskaper,
bokslut och årsredovisning och även styrelsens och verkställande
direktörs förvaltning. Inte bara företaget är beroende av att revisorn gör
en bra insats även de ovan nämnda intressenterna måste kunna lita på att
företagets angelägenheter förvaltas på ett riktigt sätt. Revisorn är för små
företag den självklara kontakten att rådfråga om företagande och det
finns därför skäl att misstänka att detta följer med företaget när det blir
större. Det finns därför anledning att diskutera revisorns roll och
befogenheter i företaget.

Då revisorns uppgift kräver en objektivitet får denne enligt lag inte vara
inblandad i företaget på något sätt, det vill säga revisorn får inte vara en
intressent till företaget på annat sätt än att få ut sitt arvode. Revisorns
rådgivande funktion skall därför inte sträcka sig till att medverka i
företagets förvaltning.(FAR, 1999:562) Revisionsbyråer har på senare år
även börjat sälja andra tjänster än ren revision vilket kan anses vara
tvivelaktigt. I sin funktion som rådgivare kan revisorn sälja in andra
tjänster till företaget som kurser, konsulttjänster och annan rådgivning.
Revisorer får dock bedriva annan verksamhet om inte allmänhetens
tilltro till revisorns objektivitet rubbas.(FAR,1999:563)
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3.8 SAMMANFATTNING

Vi har angripit vårt problem med utgångspunkten att det är lönsamt att
skaffa externa styrelseledamöter och undrat varför det ändå är så låg
efterfrågan. Då efterfrågan kommer från ägarna så har vi sett närmare på
om ägarstrukturen kan ge ledtrådar till den låga efterfrågan. Det som
direkt dragit till sig vår uppmärksamhet inom detta område är att
beroende på ägarstrukturen kan det tänkas att ägarna till företagen har
olika mål med sitt ägande. Dessa mål kan vi dela upp i två inriktningar
nämligen om ägaren främst strävar efter att företaget skall växt och vara
lönsamt eller om det finns mjukare mål som inte ger vinster i monetära
mått. Även om företagsägarens främsta mål inte är tillväxt är denna
utveckling av företaget en viktig faktor som anger vilken kompetens som
behövs på styrelsenivå och om företagsägaren vill att företaget skall växa
mer än en viss storlek uppkommer oundvikligen ett behov av ny
kompetens.

Uppkomsten av detta behov behöver inte vara direkt bundet till
företagets tillväxt utan kan ses som en process som är bunden till
företagsägarens medvetenhet om möjligheten att ta in externa
styrelseledamöter i företagets styrelse. Denna efterfrågeprocess innebär
att företagsägaren måste erhålla kunskap och medvetenhet om externa
styrelseledamöters möjligheter för att kunna känna behovet av att
rekrytera en extern styrelseledamot. Om företagsägaren kommer att ta in
denna kunskap beror på dennes tänkesätt och på det sätt som
företagsägaren blir påverkad. Företagsägarens mottaglighet för att
efterfråga externa styrelseledamöter kan bero på vilka motstånd ägaren
har mot att ta in kunskap, att ändra sitt tänkesätt eller på att ägaren anser
att företaget fungerar ändå. Efterfrågan kan även påverkas av externa
intressenter till företagen som själva kan tänkas få ut en större belöning
om eller om inte företaget skaffa externa styrelseledamöter.
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Som avslutning på detta kapitel har vi plockat ut de ledtrådar till en
lösning av vårt problem som vi fått i referensramen och som kan ses
som teser om hur verkligheten ser ut.

•   Ägarstrukturen påverkar ägarnas mål och syn på företaget.

•  Den strategiska processen kan påverka om en extern styrelseledamot kan
tas in i företaget.

•  Företagsägare kan välja atmosfär istället för ökad lönsamhet.

•  Företagets livscykel kan påvisa när ett företag bör ta in ny kompetens i
styrelsen.

•  Efterfrågeprocessens kritiska punkt är inhämtandet av kunskap.

•  Företagsägarens tänkesätt påverkar dennes möjlighet att ta in kunskap om
extern hjälp.

•  Externa intressenter har incitament att påverka företagets strategiska
beslut.
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4  E M P I R I
I detta kapitel tar vi steget ut i verkligheten för att samla data angående vårt problem.
Kapitlet avser att redovisa dessa data som information. Informationen är ändock som
vi uppmärksammat i metodkapitlet vår tolkning av våra respondenters tolkning av
omvärlden det vill säga vår bild av deras bild av verkligheten.

I detta kapitel kommer först resultatet av inventeringen att presenteras
och sedan följer resultatet från djupintervjuerna. Inventeringen liksom
djupintervjuerna kommer att inledas med att förklara hur den intervjuade
gruppen ser ut i fråga om faktorer som ägarstruktur och
branschfördelning. Detta både för att ge en bild som kan jämföras med
populationen i Linköpings kommun och för att kunna jämföra de olika
grupperingarnas svar på intervjufrågorna. Efter detta presenteras de svar
som vi fått under intervjuerna. Intervjuguide till inventeringen finns på
bilaga 1 med alla intervjusvar presenterade på bilaga 2 och en
intervjuguide till djupintervjuerna finns på bilaga 3.

4.1 INVENTERINGEN

Till inventeringen definierades en population efter begränsningar på
områdena geografisk begränsning, omsättningens storlek, bolagsform,
finansiell ställning och ägarstruktur, vilket tydligare uttryckts i metoden.
Populationen i Linköpings kommun visade sig vara 61 företag men 5
stycken av dessa uppfyllde av olika anledningar inte profilen. Av de
kvarvarande 56 företag fick vi , inom den utsatta tidsramen,
telefonintervjuer med 41 stycken.
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4.1.1 ÄGARSTRUKTUR

Ägarstrukturen i den intervjuade gruppen och i bortfallet var enligt
följande:

Ägarstruktur Intervjuade % Bortfall % Population %

Partnerföretag 16       (19) 39% (46%) 8 53% 24    (27) 43%(48%)

Familjeföretag 15 37% 5 33% 20 36%

Enmansägda
företag

7 17% 2 13% 9 16%

Övriga 3         (0) 7%    (0%) 0 0% 3       (0) 5% (0%)

Totalt 41 100% 15 100% 56 100%

Figur 4.1, Ägarstruktur.

Ägarstrukturen i den intervjuade gruppen och i bortfallet skiljer sig
följaktligen åt och att notera är att partnerföretag är underrepresenterade
i den intervjuade gruppen. De företag som i tabellen står under rubriken
”övriga” är företag som ursprungligen varit partnerföretag men som av
olika anledningar ändrat ägandet så att delar av företagen ägs av ett annat
företag. Dessa ”övriga” företag beter sig till mångt och mycket
fortfarande som partnerföretag och om dessa företag grupperas med
partnerföretagen får vi en procentandel på 39+7% det vill säga 46%
vilket är mindre avvikande från andelen partnerföretag i populationen. Vi
kommer även i fortsättningen att räkna dessa företag till
partnerföretagen. Därmed kan vi dra slutsatsen att den intervjuade
gruppen är en bra representation av populationen i Linköpings kommun.

4.1.2 BRANSCHFÖRDELNING

En jämförelse mellan branschfördelningen i hela populationen och i den
intervjuade delen visar att byggnadsbranschen och
byggnadskonsultbranschen har en dålig svarsfrekvens. För övrigt är
fördelningen inte anmärkningsvärt avvikande med tanke på att
svarsfrekvensen i byggbranschen påverkar den procentuella
fördelningen.
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Fördelningen inom branscher enligt SCB:s SNI-koder och företagens
verksamhetsförklaring var enligt följande.

Bransch Antal totalt % Antal svar %
Byggnadsentreprenad, även specialister. 9 16,1% 4 9,8%
Bilhandel 5 8,9% 4 9,8%
Tillverkande av maskiner och elektronik 4 7,1% 3 7,3%
Distribution av drivmedel 3 5,4% 3 7,3%
Partihandel med datorer och tillbehör 3 5,4% 2 4,9%
Grafiker 3 5,4% 3 7,3%
Partihandel med möbler 3 5,4% 3 7,3%
Partihandel med maskinrelaterade varor 3 5,4% 3 7,3%
Reklam och media 3 5,4% 1 2,4%
Byggkonsult 2 3,6% 0 0%
Datakonsulter 2 3,6% 2 4,9%
Uthyrning av lokaler 2 3,6% 2 4,9%
Livsmedelshandel 2 3,6% 2 4,9%
Resebyrå 1 1,8% 1 2,4%
Övrig partihandel 4 7,1% 3 7,3%
Övriga 7 12,5% 5 12,2%
Totalt 56 ~100% 41 ~100%

Figur 4.2, Branschfördelning.

I populationen finns följaktligen mycket olika branscher och olika typer
av företag. Det är både företag som säljer varor eller tjänster direkt till
konsument och tillverkande företag som säljer vidare till andra företag.
Branscherna ger även olika förutsättningar för företagens tillväxt
beroende på tillväxttakten i branschen.
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4.1.3 EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

De intervjuade företagen kan delas in i 6 olika grupper efter den
intervjuade ägarens inställning till externa styrelseledamöter.
Fördelningen visade sig vara enligt nedan.

Ägarstruktur 1 2 3 4 5 6 Totalt
Partnerföretag 9 1 1 2 2 4 19
Familjeföretag 0 3 0 4 5 3 15
Enmansägda
företag

3 0 1 1 0 2 7

Totalt 12 4 2 7 7 9 41

Figur 4.3, Inställning till externa styrelseledamöter.

1 = Har externa styrelseledamöter.
2 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter inom kort.
3 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter inom en överskådlig framtid cirka 1år.
4 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter om företaget utvecklas mycket.
5 = Anser inte att just deras företag behöver externa styrelseledamöter.
6 = Anser inte att externa styrelseledamöter behövs alls.

Cirka 27% visade sig redan ha externa styrelseledamöter i sina styrelser.
Cirka 10% av företagsägarna sade sig ha planer på att skaffa externa
styrelseledamöter snart och hade då redan en eller flera kandidater i
åtanke. Cirka 5% av företagsägarna angav att det tänkte skaffa externa
styrelseledamöter inom en överskådlig framtid det vill säga inom ungefär
ett år. Cirka 15% av företagsägarna svarade att de skulle kunna tänka sig
att skaffa externa styrelseledamöter men endast om företaget utvecklas
mer idag. Cirka 20% av företagsägarna svarade att det inte behövs
externa styrelseledamöter i deras företag med lite olika motiveringar till
detta. Hela nio stycken eller cirka 22% svarade att det inte behövs
externa styrelseledamöter i ett företag. Att påpeka är även att ett företag
som inte tyckte att externa styrelseledamöter behövdes hade vad de
kallade en referensgrupp som rådfrågades och ett av de företag som inte
tänkte skaffa externa styrelseledamöter än hade en företagargrupp som
de diskuterade strategiska frågor med.

Intressant att notera är även att dessa svar inte fördelade sig lika inom de
olika företagstyperna uppdelade efter ägarstruktur. Anmärkningsvärt
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med detta är familjeföretagens stora representation bland dels företag
som skall skaffa och de som kan tänka sig att skaffa externa
styrelseledamöter om företaget utvecklas mer och likaså deras stora
representation bland företag som inte anser att just deras företag behöver
externa styrelseledamöter. Partnerföretagen utmärker sig mer genom att
vara överrepresenterade i båda extrempunkterna. De enmansägda
företagen utmärkte sig inte på samma sätt vilket mycket troligen beror på
att de är så få men de beter sig liknande partnerföretagen i denna fråga.

Det finns däremot inte något klart samband mellan branschtillhörighet
och efterfrågan på externa styrelseledamöter. Att vi inte kan konstatera
något sådant samband kan bero på att de undersökta företagen är för få i
jämförelse med antalet branscher som är representerade.

4.1.4 RÅDGIVARE

Det var sex av de intervjuade företagen som uppgav att de inte hade
någon som de rådfrågade i styrelsefrågor. De övriga 35 företagsägarna
svarade enligt tabellen nedan. Varje företagsägare kan vara representerad
vid flera av alternativen i tabellen.

Rådgivare Familje-
företag

Partner-
företag

Enmansägda
företag

Totalt Totalt i % av
alla svarande.

Revisor 10 12 4 25 61%
Bankkontakt 5 5 0 10 24%
Konsult 2 2 0 4 10%
Generalargentur, kedja 2 1 0 3 7%
Nyckelpersoner i
företaget

0 2 1 3 7%

Jurist 0 2 0 2 5%
Branschfolk, kontakter 3 3 1 7 17%
Släkt och vänner 0 0 1 1 2%
Företagar- eller
referensgrupp

0 2 0 2 5%

Ingen 1 3 2 6 15%

Figur 4.4, Rågivare i strategiska frågor.

Revisorn är följaktligen den källa som oftast används som rådgivare,
medan bankkontakter får näst mest förtroende. Ingen av de andra
alternativen kommer i närheten av dessa siffror förutom möjligtvis
branschfolk och liknande kontakter. Intressant är dock att hela 19
stycken eller 76% av de som anger att de frågar revisorn anger även
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att de frågar någon annan källa. Det finns inte något tydligt samband
mellan någon speciell rådgivare och vare sig företagstyp eller om
företaget har externa styrelseledamöter eller ej.

4.1.5 KOMPETENS SOM SKALL FINNAS I EN STYRELSE

På frågan om vilken kompetens som ägaren ansåg skulle finnas i en
styrelse baserat på företagsägarens egna erfarenheter svarade dessa enligt
tabellen nedan. Varje företagsägare kan vara representerad vid flera
alternativ i denna tabell.

Kompetens Familje-
företag

Partner-
företag

Enmans-
företag

Totalt Totalt i %

Marknad 3 10 2 15 37%
Operativ 5 4 2 11 27%
Strategi 1 4 1 6 15%
Bransch 3 1 0 4 10%
Styrelseerfarenhet 0 4 1 5 12%
Helhetskompetens 1 3 1 5 12%
Framåtperspektiv 2 0 0 2 5%

Figur 4.5, Kompetens som anses skall finnas i en styrelse.

Övriga förslag som endast få företagsägare föreslog var finansiell,
ekonomisk, personkemi, marknadsföring, erfarenhet i att generera
riskkapital, företagarskola, lokal marknadskännedom, om verksamheten
och till sist sunt förnuft.

Kunskap om marknaden visade sig följaktligen vara den mest
eftertraktade kompetensen hos en styrelseledamot. Även operativ
kompetens visade sig vara viktig för företagsägarna. Av de företagsägare
som ansåg att erfarenhet i styrelsearbete och strategi är viktiga
kompetenser har tre av dessa redan externa styrelseledamöter och en
fjärde ämnar att skaffa snart.
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4.1.6 SAMMANSÄTTNINGEN AV STYRELSEN

På frågan hur styrelsen valts svarade företagsägarna enligt tabellen nedan.
Varje ägare är endast representerad vid ett av alternativen.

Sammansättning Familje-
företag

Partner-
företag

Enmans-
företag

Totalt Totalt i
%

Ägarna 5 10 1 16 39%
Familjen 8 0 2 10 24%
Ägarna och kompetens 0 4 0 4 10%
Kompetens 0 2 2 4 10%
Kompetens, betydelse för
företaget

1 1 1 3 7%

Ägare och betydelse för
företaget

0 1 1 2 5%

Given vid förvärv 0 1 0 1 2,5%
Betydelse för företaget 0 1 0 1 2,5%

Figur 4.6, Styrelsens sammansättning.

Hela 39 % har således valt styrelsens ledamöter grundat på att de är ägare
till företaget och i hela 78% av företagen har styrelseledamöter valts på
grund av att de är ägare och eller familjemedlemmar till ägarna. I 10 st
företag eller 25% har bolagsstämman tagit hänsyn till kompetens när de
valt åtminstone en av styrelseledamöterna och av dessa företag visade sig
vara endast ett företag som inte har externa styrelseledamöter. De
företagsägare som inte ansåg att externa styrelseledamöter kan bidraga
med något till företag i allmänhet valde samtliga styrelseledamöter
grundat på ägande eller familjeband. De företagsägare som angav annat
skäl än endast ägande eller familjeband som grund till valet av
styrelseledamöter hade eller tänkte skaffa externa styrelseledamöter.

4.1.7 KOMPETENS SOM SAKNAS I STYRELSEN

På frågan om företagsägaren saknade någon kompetens i styrelsen
svarade 17 av de 41 intervjuade företagsägarna att de saknade någon
kompetens. Av dessa  17 företag har tre stycken externa
styrelseledamöter, medan åtta företag inte tänkte skaffa externa
styrelseledamöter  eller åtminstone inte än. De sex företagen som tänkte
skaffa externa styrelseledamöter snart eller inom en överskådlig framtid
kände alla att de saknade kompetens i styrelsen tänker alltså göra något åt
detta genom att skaffa externa styrelseledamöter. Den kompetens som
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saknades av dessa 17 företag var blandad, allt från kompetens inom IT
eller bokföring till kompetens inom strategi och styrelsearbete.

4.2 DJUPINTERVJUER

4.2.1 URVALET

Urvalet till djupintervjuerna gjordes dels efter ägarstruktur och dels efter
på vilket stadium företagens ägare var i sin inställning till att rekrytera
externa styrelseledamöter. Detta bildade en matris enligt nedan.

Ägarstruktur 1 2 3 4 5 6
Partnerföretag 9 1 1 2 2 4
Familjeföretag 0 3 0 4 5 3
Enmansägda företag 3 0 1 1 2

Figur 4.7, Ägarstruktur/inställning till externa styrelseledamöter.

1 = Har externa styrelseledamöter.
2 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter inom kort.
3 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter inom en överskådlig framtid cirka 1år.
4 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter om företaget utvecklas mycket.
5 = Anser inte att just deras företag behöver externa styrelseledamöter.
6 = Anser inte att externa styrelseledamöter behövs alls.

Ur detta valde vi att försöka intervjua företag ur de tydligaste grupperna och från alla
stadier och ägarstrukturer. Delvis på grundval av företagsägare som uttryckligen sagt
att vi fick komma och göra djupintervjuer under telefonintervjuerna och delvis på de
som vi ansåg skulle vara intressanta att intervjua valdes 13 företag ut. Detta urval gav
oss följande företag.

Ägarstruktur 1 2 3 4 5 6
Partnerföretag Beta Gamma Eta Iota Kappa My
Familjeföretag Zeta Omega Alfa Delta
Enmansägda företag Lambda Epsilon Sigma

Figur 4.8, De utvalda företagen till djupintervjuer.
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4.2.2 FÖRETAGEN

Nedan kommer den information som erhölls under djupintervjuerna att
presenteras.

αααα  - ALFA

Familjeföretag 5=Anser inte att det egna företaget behöver
externa styrelseledamöter.

Omsättning: 30 MKR Anställda:31 st

Alfa är ett utpräglat familjeföretag som är uppbyggt av två generationer
varav första generationen var bröder och den andra är kusiner. Både den
första och den andra generationen bor på området där företagets lokaler
finns. Styrelsen består av de två ägarna och den enes fru, vilket gör att
bolagsorganen ägare, styrelse och VD inte är skilda åt.

Att driva företaget är att förvalta sitt arv och att driva det själv är därför
ett självändamål. Lönsamhet blir därför ett viktigt men underordnat mål.

Den intervjuade ägaren menar att företaget inte har någon målsättning i
att växa ytterligare. Detta då de hellre lägger ned tid på de kunder som de
redan har nära kontakt med. Företaget har dock gjort en expansiv åtgärd
inom en av sina två verksamhetsgrenar, vilken är att skriva kontrakt med
en rikstäckande säljorganisation. Alfa menar att detta var för att denna
organisation annars hade tagit in en ny konkurrent på marknaden. Inom
den andra verksamhetsgrenen har företaget mindre kompetens om
marknaden och verksamhetsgrenen används för att dämpa
säsongssvängningarna.

Ägarna vill inte genomföra något som de själva inte kan och känner
därför inte något behov av externa styrelseledamöter.
Expansionsåtgärder som ägarna inte själva har kompetens till undviks
därmed, vilket tyvärr innefattas av det mesta som innebär
kontraktsskrivande. Styrelsemöten efterkonstrueras på papper och det
strategiska arbetet sker spontant mellan kusinerna.

Företagsägarna ser inte någon skillnad på familjen och företaget.
Företaget var tidiga på marknaden med sin gren inom branschen och är
därför konkurrenskraftiga. Ägarna ser sig själva som den största
framgångsfaktorn hos kunderna. Den intervjuade ägaren beskrev
investeringar i företaget som de viktigaste besluten vilka fattas med
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mottot säkerhet framför allt. Detta betyder att företaget inte har några
lån, förutom en checkkredit för att säkra kassaflödet, och investeringar
görs enbart av vinsten. Detta betyder att när vinsten är slut så väntar
företaget med investeringsaktiviteten till ny vinst genererats.

Ägarna ser sin egen kompetens som riktingsgivande i företagets
strategier och en ny inriktning kan nog endast förväntas om ägarnas barn
bidrar med ny kompetens som ändrar de inre krafterna i företaget. Stora
förändringar kan således inte förväntas på grund av
omvärldsförändringar. Trots detta är företaget mycket känsligt för
förändringar i sina kunders omvärld och ser detta som en av sina
färdigheter. Kunderna består till stor del av lantbrukare och ägarna är väl
medvetna om dessas ändrade förutsättningar i form av ändrade bidrag
och ny teknik.

Den riksomfattande säljorganisationen som Alfa samarbetar med har
haft en viss inverkan på företagets strategier. Alfa menar dock att det är
de som har de bästa korten på hand och att de kan säga upp samarbetet
när de vill. Samarbetet har den negativa effekten att Alfa inte längre har
samma kundkontakt som förut, en kontakt som är viktig då den är den
främsta källan till information från marknaden. Samarbetet har dock
underlättat i det administrativa arbetet och marknadsföringsarbetet, som
nu nästan helt överlåts på säljorganisationen. Företaget har ett stort
förtroende för revisorn och de har nyligen bytt revisor vilket enligt
utsaga var en stor förbättring. Revisorn ses som konstruktiv och
ifrågasättande, men bara i bokföringsmässiga termer, vilket anses som
bra. Råd i strategiska frågor sker genom att Alfa talar om vilka
investeringar som skall göras och revisorn räknar på dem. Alfa är inte
ansluten till branschorganisationen. Ägarna har en negativ inställning till
konsulter, och anser att de bara krånglar till det.

ββββ - BETA

Partnerföretag                  1 = Har externa styrelseledamöter.
Omsättning: 45 MKR                  Anställda:25 st

Beta är ett partnerföretag med tre ägare varav en är passiv. Styrelsen
består av de två aktiva ägarna, en extern styrelseledamot och två externa
suppleanter som är kunder till företaget. De två suppleanterna är kunder
som garanterade jobb till företaget när det startades för två år sedan och
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erhöll därför posterna. Den externa styrelseledamoten är en före detta
bankdirektör som har mycket erfarenhet av styrelsearbete och tillika
strategiskt arbete. En av de aktiva ägarna fungerar även som VD.

Den intervjuade ägaren har som mål med sitt ägande att ha ett roligt och
stimulerande jobb men även att tjäna pengar, om det går. Han ser det
som en nödvändighet att ha roligt i arbetet på alla nivåer i företaget och
förespråkar därför projektarbete där alla kan följa ett jobb och ta eget
ansvar.

De främsta målen i företaget är att starta ett utbildningsprogram för
personalen, att få ISO-certifiering och den långsamma tillväxt som kan
förväntas inom branschen. Företaget är endast två år gammalt men har
tills nu växt snabbt utan att lägga ned tid eller pengar på marknadsföring.

Den externa styrelseledamoten rekryterades genom de externa
suppleanterna och var inte känd för ägarna tidigare. Enligt ägarna driver
han styrelsearbetet på styrelsesammanträdena som inträffar fyra gånger
per år. Han har nästan inget arvode utan deltar för att han tycker att det
är kul i enlighet med ägarnas motto för resten av företaget. Det behov
som den externa styrelseledamoten har fyllt är framför allt vad ägaren
kallade ”finansiella behov” men även ett långsiktigt tänkande i företagets
handlande. De var inte i kontakt med någon kommersiell
rekryteringshjälp och anser inte att ”man” gör det i ett företag som deras.

Den intervjuade ägaren och även den andra aktiva har ett förflutet inom
byggbranschens större firmor där de fått kontinuerlig fortbildning inom
företagande. Information och kunskap söks på Internet och genom
branschförbund. Ägarna upplevs vara mycket säkra i sin ställning i
företaget och som yrkesmän och har därför inte problem att be om hjälp
i frågor där de inte har rätt kompetens.

Den intervjuade ägaren menade att förändring är något som måste ske
fortlöpande i ett företag och ser det följaktligen som något positivt.
Utbildning för att följa förändringen i omvärlden sker på alla nivåer i
företaget.

Bokföringen sköts av en bokföringsfirma och kontakten med revisorn
sker mest för att ge förslag på skatteavdrag och liknande, men inte för att
ge råd om till exempel investeringar. Företaget har stora kunder inte
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många små privata, 50% är offentlig upphandling. Påverkan sker och har
skett från de fastighetsägare som fungerar som styrelsesuppleanter.
Historiskt sätt genom att de gav säkerhet när företaget startades men
även nu verkar de ha ett visst inflytande.

γγγγ - GAMMA

Partnerföretag 2 = Skall skaffa externa styrelseledamöter.
Omsättning: 25 MKR Anställda: 23 st

Gamma är ett partnerföretag som köpts av två tidigare anställda.
Styrelsen innehåller ägarna och en suppleant som är
arbetstagarrepresentant. Den intervjuade ägaren är VD i företaget.

Den intervjuade ägaren såg det som ett steg i karriären att ta över
företaget. Han ser det som ett stort steg att kunna påverka företaget och
ser det som en utveckling av sig själv.

Målet för företaget är tillväxt vilket eventuellt skall ske genom att ta över
mindre företag som kan komplettera den nuvarande verksamheten.

Det hålls både korridorsmöten och regelrätta styrelsemöten.
Styrelsearbete och ledningsarbete är inte skilda åt, vilket får till följd att
den löpande verksamhet tenderar att överskugga det långsiktiga
tänkandet. Gamma har anlitat en konsultfirma för att få hjälp med det
strategiska arbetet och funderar på att ta in en av dessa konsulter som
extern styrelseledamot i styrelsen. Med dessa håller de på att utarbeta en
strategisk plan. De har inte fått idén att skaffa externa styrelseledamöter
från någon annan aktör utan från sig själva. Den kompetensen som de
vill ha in i styrelsenär ett långsiktigt tänkande i hela processen, men även
som en medlare mellan ägarna.

Den intervjuade ägaren är inte speciellt säker på sig själv och tog gärna
stöd av papper som han hade med sig under intervjun.
Utbildningsprogram anses vara viktiga och något som ger växtkraft men
ägarna utbildar sig dock ej själva. Utbildningar som sker nu är framför
allt mot en iso-certifiering. Den intervjuade ägaren ser seminarier som
den bästa formen att lära sig, då tidningar och utskick anses vara för
ytliga..
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Ägaren ser tillväxt och förändring som något positivt och har inget emot
att ta hjälp för att nå företagets mål.

Tidigare hade företaget nära kontakt med revisorn som rådfrågades i det
mesta men sedan Gamma anlitat strategikonsulten har detta förhållande
dock förändrats. Den intervjuade ägaren ansåg att revisorn erbjöd
tjänster som företaget inte efterfrågade. De diskuterade inte med
revisorn om att anlita de andra konsulterna. Revisorn har erbjudit
Balanced Score Card modellen men ägarna ansåg att strategikonsultens
modell verkade bättre för dem. Revisorn används nu enbart för revision.
Landstinget är en stor återkommande kund men annars är det industri
och fastighetsägare som är de mest frekventa kunderna. Utbildning köps
från Sifu, räddningstjänsten och revisorn. Gamma är medlem av
föreningen Företagarna. Gamma gjorde en upphandling hos bankerna
när det var aktuellt att skaffa bankkontakt och företaget har idag mycket
fördelaktig ställning gentemot banken.

δδδδ - DELTA

Familjeföretag 6=Anser inte att externa styrelseledamöter
behövs.

Omsätning: 25 MKR Anställda: 6st

Delta är ett familjeföretag där den intervjuade ägaren är andra
generationen, men den första generationen finns dock kvar i företaget.
Styrelsen består av familjen, det vill säga, far, mor och son.

Den intervjuade ägaren har lärt sig yrket genom att arbeta i företaget och
hans mål är att företaget skall gå bra och expandera i storlek. Ägaren tror
dock inte att företaget kommer att gå vidare till nästa generation och en
nyanställd person kommer snart att väljas med i styrelsen. Ägaren
likställer familjens mål, företagets mål och hans eget mål.

Ett mål för företaget är att öppna en filial i Danmark och ett annat är att
köpa upp en av sina leverantörer. Företaget jobbar mycket mot utlandet
och ser sig själva inte bara som försäljare utan även som en distributör av
kunskap. Utbildar sig mot ISO 9002. Företaget startades i mitten av
1970-talet och har därefter växt i stadig takt.
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Delta har inte regelrätta styrelsemöten utan spontana diskussioner vid
vilka de endast för protokoll om det behövs för att fatta beslut.
Styrelsearbete likställs med ledningsarbete och under diskussionerna tas
förra och kommande veckas arbete upp. Den intervjuade ägaren säger att
han aldrig tänkt på att ta in externa styrelseledamöter, han kan inte ens
tänka sig att göra det eftersom han inte ser någon som helst nytta med
detta. Han hade aldrig tidigare mött frågeställningen att ta in externa
styrelseledamöter.

Den intervjuade ägaren ser externa styrelseledamöter som någon utanför
familjen och anser att det är ett stort steg att ta in en
arbetstagarrepresentant i styrelsen. Ägarna har på ett sätt ett långsiktigt
tänkande i företaget men inte några väl underbyggda planer eller
prognoser för framtiden. Den intervjuade ägaren ser inte några
svårigheter i framtiden på grund av att han anser att företaget inte är
branschberoende. Kunskap inhämtas främst i nära arbete med
leverantörer, kunskap är för ägaren dock enbart operativ teknisk
kunskap. Företaget var tidigt ute med återförsäljarkonceptet och ägaren
anser att företaget har gått bra på grund av detta samt av ägarnas egen
kompetens som säljare. Företaget använder sig mycket av personliga
kontakter och snöbollseffekten för att få kontakt med kunder. Den
intervjuade ägaren inhämtar ny kunskap främst från handböcker medan
information om marknaden sker genom kunder och leverantörer.

Tillväxt framstår som något positivt men inte förändring. All förändring
skall ske på ägarens villkor och han anser att yttre krafter inte spelar
någon roll då företagets verksamhet inte är branschberoende.

Delta tar mycket hjälp av en kontakt på banken. Revisorn används även
som ett bollplank och ägaren menar att ”de vet vad som är bra för just
det här företaget”. Den kompetensen som en extern styrelseledamot
skulle bidraga med anser den intervjuade ägaren att de får från revisorn.
Delta är ej medlem av något branschförbund. Den intervjuade ägaren ser
konsulter som dyra och kan inte tänka sig att använda sig av konsulter
inom ekonomiområdet, till exempel marknadsföring.
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εεεε - EPSILON

Enmansägt företag 4 = Anser inte att externa styrelseledamöter
behövs än.

Omsättning: 50 MKR Anställda: 8 st

Epsilon är ett enmansägt familjeföretag som startades av den nuvarande
ägarens far. Tidigare har andra syskon varit involverade och idag är nästa
generation involverad varför företaget mest beter sig som ett
familjeföretag. I styrelsen ingår ägaren och dennes hustru.

Själv har han inte som mål att vidare utveckla företaget utan har istället
som mål att föra över ett väl fungerande stabilt företag till nästa
generation.

Ägaren menar att han inte för en tillväxtstrategi utan hänför den
historiska omsättningsökningen till ökat pris på de sålda produkterna.
Han anser inte att lönsamheten är speciellt stor trots tillväxten i
omsättning och han ser bara två möjliga strategier inom branschen, det
vill säga antingen att jobba för att behålla det som redan finns eller att
göra storsatsning och då låna ett stort kapital. Ett framtida lyft är dock
möjligt när nästa generation tar över.

Eftersom ägaren inte har planer på att utveckla företagets verksamhet
anser han att en extern styrelseledamot vore överflödig. Han menar dock
att en högre ekonomisk kompetens skulle vara behövlig men anser
vidare att företaget inte har råd att höja kunskapen.

Ägaren verkar egentligen inte vilja driva företaget längre utan sitter helt
enkelt och väntar på avlösning. Han är dessutom mycket närsynt när det
gäller att se på företagets omvärld. Detta yttrar sig bland annat i hans
uttalande om att hans statsanställda kunder borde få mera lön samtidigt
som han anser att skatten är alldeles för hög. Företaget säljer mestadels
direkt till konsumenter vilka ägaren karaktäriserar som ”vanliga
människor”. Därför är det största hotet och den största svårigheten som
ägaren ser framtida konjunktursvängningar som påverkar konsumtionen.
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Ägaren erkänner själv att han har svårt hänga med i allt det nya som
tvingas på företag idag som datorer, nya lagar, skatter etcetera, men han
är ändock inte negativ mot alla dessa faktorer. Resultatet är att bokföring
och liknande sköts i grunden med samma metod som för femtio år
sedan. Företaget har dock en form av miljöprogram som följs.

Revisorn har en stor betydelse och informeras om hur ägaren tänker.
Epsilon tar hjälp från generalargenturen med utbildning genom
skräddarsydda utbildningsprogram för de anställda i operativa
färdigheter. Vidare diskuteras en utbildning för den nya generationen
som skulle innehålla företagarkunskaper och erhållandet av en mentor
inom branschen. Ägaren har inte haft mycket kontakt med konsulter
men har inte en negativ uppfattning om dessa.

ζζζζ  - ZETA

Familjeföretag 2 = Skall skaffa externa styrelseledamöter
snart.
Omsättning: 20 MKR Anställda:16 st

Den intervjuade ägaren innehar VD-posten och har arbetat inom
företaget sedan 1973. Innan detta jobbade han på bank i tre år och har
gått bankskolan efter gymnasiet. Företaget ägs av honom, hans syster
och dennes fästman, vilka även utgör styrelsen.

Ägaren anser det är viktigt att ta lite avstånd från verksamheten och inte
jobba ihjäl sig. Han försöker lägga ned arbetet vid 18.00 tiden så att han
får andrum och tid för att så att säga ”leva”. I och med detta anser han
att han skulle kunna lämna VD posten vidare till en anställd, men ”jag
skulle inte vilja vara den VD:n”. Ägarens mål har inte ändrats mycket
över tiden, han ser företaget som en möjlighet att ha ett bra jobb. Detta
då han anser att kraven på arbetssökande idag är så höga. Det finns även
ett förvaltningsansvar då föräldrarna startade företaget. En strategisk 5 år
plan är under konstruktion och ägaren säger att det är viktigt att vara
förbered inför framtiden och det gäller då att arbeta ut en linje för
företaget. I denna strategi process har man inte kommit så långt. Ägaren
själv är medveten om att han kanske kommer att vilja dra sig tillbaka
inom fem år. Likväl ser han möjligheten att förvärva företag inom
samma linje. Ägaren inser att varken hans egna eller hans systers barn
kommer att ta över verksamheten därför är slutmålet en försäljning.
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Företaget har inte växt så mycket på de senare åren men har stabila
kunder som har bra betalningsförmåga.

Just nu är styrelsearbetet otroligt kortsiktigt enligt ägaren med en
framförhållning på högst ett halvår vilket han menar är på grund av
tidsbrist. I utarbetning av den strategiska planen anser ägaren att det vore
lämpligt att ta in en extern ledamot. I Zeta finns idag inga schemalagda
styrelsemöten förutom de som måste genomföras för årsbokslutet.
Styrelsearbetet blandas dock inte med ledningsarbetet då det sitter med
två anställda varje månad på ledningsmötena. Styrelsemötena är istället
ofta inofficiella utanför ordinarie arbetstid. Ägaren saknar som VD
kravet från styrelseledamöter att nå vissa mål. Han ser det som
nödvändigt att ha någon som driver en VD till att uppfylla företagets
mål. Samtidigt ser han problematiken med att hitta en person som ägarna
har förtroende för som styrelseledamot. Företaget har haft en extern
ledamot i form av en banktjänsteman under 3 år för en tid sedan, men så
småningom brast förtroendet för denna person. Felet var att han var mer
en kontrollant från en långivande bank än ett kompetenstillskott till
företaget. Banken och revisorn hade krävt att få tillsätta denna person.
Ägaren är dock inte rädd att prova att ta in en extern styrelseledamot på
nytt då han tror att alla småföretag behöver en professionell extern
styrelseledamot. Han anser visserligen att revisorn är ett bra bollplank
men menar att det krävs ett tillskott av annan kompetens. Ägaren tänker
söka i sitt personliga nätverk efter den tilltänkta styrelseledamoten, något
som han anser skall garantera att det blir en person som han har
förtroende för. Han menar även att denna styrelseledamot skulle fungera
som balans i styrelsen som nu präglas av familjerelationer. Han ser det
inte som negativt om personen i fråga är en pensionerad företagsägare
som vill ha en extra aktivitet när vardagen lugnat ned sig och telefonen
slutat ringa.

Kunskaps utbyts mellan Zetas konkurrenter men då inte i form av
styrelseerfarenheter, men ägaren säger att han känner inte till någon
konkurrent som har ett aktivt styrelsearbete. Ägaren tror faktiskt att
många företag skäms lite för att deras styrelsearbete är så bristfälligt och
av detta skäll diskuteras det inte mellan företagen. Han tror också att den
generella inställningen är att ett aktivt styrelsearbete med externa
styrelseledamöter ses som lite jobbigt då det kan stjäla tid från den ofta
så upptagne ägaren i små företag. Medvetenheten och självkritiken hos
denne ägare är stor. Kunskapsinhämtande sker av ekonomiansvarig från
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revisorn inhämtande och genom ledarskapsutbildningar av ägaren själv.
Han ser ledarskapskursen som utvecklande för sig själv när det gäller att
utveckla målbilden för sig och företaget. Det svåraste med målsättningar
anser han är att konkretisera dem och skriva ned dem på papper

Den intervjuade företagsägaren verkar inte ha något direkt motstånd till
förändring förutom att det tar tid att genomföra. Däremot verkar det
största problemet ligga just i familjebandet mellan ägarna. Syskongräl kan
framkalla en hel del förändringsmotstånd.

Ägaren anser att företaget har en mycket god finansiell position där man
inte är beroende av banker eller andra externa intressenter för sin
överlevnad. Visserligen har man en del dominerande kunder men
kundkretsen är trygg menar ägaren. Kunder och leverantörer ställer inga
direkta krav på företagets strategier men indirekt ställer de krav på
företaget genom att kräva olika kvalitet- och miljö certifieringar.
Kunderna börjar dessutom använda mer och mer datoriserade system
vilket Zeta måste anpassa sig till för att inte förlora dessa kunder. Ägaren
anser att han och svågern har en bra relation till företagets kunder något
som är avgörande för affärerna, men han säger också att ingen är
oersättlig. Revisorn används som bollplank för finansiell verksamhet,
såsom investeringar och dylikt och vidare anser ägaren att revisorn aktivt
skall komma med förslag till förbättringar i verksamheten. Zeta använder
konsulter så lite som går då dessa tenderar att kosta för mycket vilket
även gäller rekryteringshjälp.

ηηηη ====- ETA

Enmansägt företag 3 = Tänker skaffa externa styrelseledamöter
inom ett år.

Omsättning: 30 MKR Anställda: 31 st

Eta är sedan 1999 en koncern efter ett förvärv av ett annat aktiebolag.
Styrelsen består av den ensamme ägaren samt hans sambo. Ägaren har
arbetat som anställd, VD samt ägt företaget i två omgångar.

Ägarens mål är att kunna styra över sin egen tid och han har som
ambition att låta företaget växa sakta. Han vill framför allt skapa ett
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värde i företaget för att senare kunna sälja det när han ska pensionera sig.
Ägaren vill även se att företaget får en stabil ekonomi så att det blir en
säker arbetsplats åt de anställda.

Eta gick i konkurs under fastighetskrisen, då med en annan ägare, och
byggdes efter detta upp igen av den nuvarande ägaren. Företaget har idag
tagit sig förbi överlevnadsstadiet men har ändå en låg omsättning per
anställd, vilket dock inte anses alarmerande inom branschen. Idag är
dock inte arbetet i verksamheten lika arbetsintensivt som tidigare
eftersom teknologin har utvecklats positivt. Företaget agerar idag
försiktigt med exempelvis anställningar och köper hellre in tillfällig
kompetens från bemanningsfirmor för enskilda projekt.

Ägaren anser att den generella bilden av styrelsearbete i småföretag är att
styrelsemöten inte hålls i de former som de borde hållas. Ägaren har själv
medverkat i en professionell styrelse tidigare men har inte råd med denna
typ av styrelse. Idag utförs styrelsearbetet i korridoren och problem löses
på plats. Detta då styrelsen egentligen är en och samma person det vill
säga ägaren. Eta jobbar som underleverantör och entreprenör till större
företag som har professionella styrelser, men ägaren känner inte till
någon branschkollega som har köpt in externa styrelseledamöter. Han
tror att företag med externa ägare har lättare att ta denna typ av
kostnader. Ägaren saknar denna avlastnings möjlighet.

Ägaren har en medvetenhet om vad som vore det rätta sättet men till
varje fråga har han en undanflykt och ett motargument. Han har
genomgått ledarskapsutbildningen vid CLU (Centrum för Ledarskaps
Utbildning i Linköping) som pågick under 95-97. Denna utbildning var
ägaren mycket nöjd med men det talades dock inte mycket om
styrelsearbete under denna period. Speciellt tyckte han om möjligheten
att skaffa kontakter med andra företagsägare. Denna utbildning varvades
med utbildning av resten av personalen under 90-talet. Här utbildades
personalen i EU normer, matematik, svenska och ritningsläsning. Detta
var en stor kompetenshöjning som sponsrades av staten till följd av
lågkonjunkturen. Eta passade på att söka utbildningsbidrag istället för att
friställa personalen under den svåra perioden.
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Ägaren menar att motståndet till att ta in externa styrelseledamöter ligger
i att småföretagen är fokuserade på att jaga kostnader och därför ser man
alla möjligheter till lägre kostnader som ett måste att agera ut. Ägaren är
här medveten om nyttan men kan helt enkelt inte avstå resurserna.
Istället söker företaget säkra kunder och tar inte risker.

Företaget använder frekvent konsulter för den operativa verksamheten.
Konsulter anses fylla en bra funktion och företaget anser sig ha god
kostnadskontroll då de är duktiga på att förhandla med konsulterna. I
viss mån talar Etas ägare med konkurrenter om lönesättning och bransch
strategier. Vid dessa tillfällen talar man ganska öppet om verksamheten.

ιιιι  - IOTA

Partnerföretag 4 = Anser inte att externa styrelseledamöter behövs än.
Omsättning: 45 MKR Anställda: 20 st

Iota är ett partner företag med tre ägare vilka har lika stor aktieandel
vardera. Verksamheten togs över 1995 av de tre ägarna, som då var
anställda, vilka köpte loss företaget från den tidigare ägaren. Den
intervjuade ägaren kom in som VD 1994 och kommer från en bakgrund
som säljare för olika bolag men har även drivit ett eget företag tidigare.
Styrelsen består idag av de tre ägarna som trivs mycket bra med sin
verksamhet och känner att de får syssla med det som de tycker är kul. De
har lyckats skilja på ägare, styrelse och operativ roll.

Förutom att ha ett leverbröd menar ägaren att hans mål med sitt ägande
är att ha ett roligt och stimulerande jobb. Han tror att alla ägarna ser det
på det viset då de är överens om att inte genomföra något som de inte
tycker är kul.

Företagets mål är att expandera organiskt med en bibehållen anda. Den
sociala verksamheten är viktig. Det gäller att växa långsamt för att inte
förstöra andan. Tio procents tillväxt hos personal är max idag. Företaget
vill hålla i sin tradition och bevara sitt varumärke som fås genom denna
anda. Personal omsättningen är obefintlig. Numera är det viktigaste för
drivandet av verksamheten att personalen och ägarna har kul när de
jobbar. ”Om vi inte kan ha kul tillsammans kan vi heller inte strida
tillsammans” menar den intervjuade ägaren.
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Ägarna träffas en gång per år då de gör en treårs plan som revideras
nästa år. Det har hänt att företaget har fått uppköpsförfrågningar och då
gäller det att skilja mellan styrelserollen och ägarrollen menar den
intervjuade ägaren. Det handlar i grund och botten om att vara
disciplinerad när man skall skilja på de olika rollerna. Styrelsearbetet är
aktivt och det skiljs på ledning och styrelsearbete och alla möten är
formella och strukturerade. Detta har gjorts sedan 1995 och verkligen
blivit framgångsrikt enligt VD:n. Externa styrelseledamöter anser de är
ett sämre alternativ än det substitut som de funnit. De har istället en
referensgrupp som består av 5-6 personer från kund- och
leverantörsidan och som inte får mer än en smörgås och en öl för sitt
deltagande. Dessa personer får istället nyttan av att diskutera och bolla
information och idéer fram och tillbaka inom branschen. Den stora
fördelen är att denna grupp kan varieras med tiden. Gruppen bygger på
en stor öppenhet och ärlighet där förtroende är limmet som håller ihop
gruppen. Öppenheten menar ägaren är bra för verksamheten, de tror
inte på protektionist utan menar att konkurrensfördelarna finns inom
relationen till kunder och möjligheten att ta intrycka av omvärlden.
Denna öppenhet tvingar företaget till nytänkande.

Den intervjuade ägaren är mycket säker i sin roll inom företaget och
försöker ständigt att sälja sitt koncept. Ägarens inställning till företagande
är att det i grund och botten handlar om mänsklig interaktion eller som
han uttrycker det ” Det mesta är hästhandel, man har en köpare en
säljare och relationen avgör affären”. VD:n anser att Internet är en stor
källa till kunskapsintryck och ny information inom all verksamhet.
Utbildning av ledningen är inte vanligt då tiden är lite väl knapp för att
hinna med det. Företaget är inte med i något branschförbund då de inte
anser att dessa kan tillföra någon kreativ och applicerbar teori.

Det finns inte något direkt motstånd mot förändring hos företagsägaren
bara det är förändringar som ligger i linje med deras strategier.

Iota säljer inte direkt till konsument utan har endast företag och offentlig
verksamhet som kunder men företaget är inte beroende av någon speciell
kund. Revisorn fungerar som kontrollant en gång om året men i vissa fall
fungerar de även som bollplank till administrativa frågor. Revisorn har
inget att göra med företagets strategier eller dylikt. Konsulter anser
ägaren använder för mycket teoretiserande och de ger inte det bidrag
som många företag söker. Många konsulter använder sin kunskap för att
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överglänsa sin kund istället för att nå kunden på dennes nivå och
kommunicera ut en applicerbar teori till företagsägaren.

κκκκ - KAPPA

Partnerföretag 5 = Anser inte att externa styrelseledamöter
behövs i det egna företaget.

Omsättning: 60 MKR Anställda: 12 st

Kappa är ett partnerföretag med fem ägare varav en är huvudägare och
VD. Tre av de nuvarande ägarna köpte företaget 1995, vilket innan
Sveriges EU-medlemskap var en gemensam säljorganisation ägd av alla
producenter i branschen. Ägarskaran har växt till fem ägare genom att
två anställda tilläts att köpa in sig. De två intervjuade ägarna anser att det
är bra att binda nykelpersoner som ägare då den kompetens som krävs i
företaget är svår att hitta på arbetsmarknaden. Ägarna utgör även
styrelsen. De två intervjuade ägarna har båda civilekonomutbildning.

Målet med deras ägande är som de först lite skämtsamt säger att ”kunna
gå ned på halvtid” men det är uppenbart att ingen av ägarna jobbar
mindre än heltid. Vid övertagandet var målet för ägarna att behålla sina
jobb men de drevs även av att rädda företaget. På grund av att företaget
hade haft mer eller mindre monopol på den svenska marknaden under
många år fanns mycket kunskap och kompetent personal samlad i det.

Det första målet som fanns för företaget när de nuvarande ägarna tog
över var att behålla kompetensen i företaget något som de har lyckats
med. Det andra målet var att de vill visa branschen att de klarade av att
driva verksamheten i den nya kostymen. Även detta mål har företaget
klarat av då de nu marknadsledande och har genom att förvärva det
främsta av de producentföretag som tidigare ägde Kappa fått tillbaka sitt
gamla varumärke. varumärke igen. Detta tog 5 år och ägarna berättar om
detta med stor stolthet. Kappas mål idag är att hinna med och komma
ikapp med produktutvecklingen vilket hindras av att det är svårt att hitta
bra personal. Vidare har de som mål att kunna stabilisera verksamheten
så att den inte längre blir beroende av nyckelpersonerna. Dessa måste få
tid för att utarbeta strategier och uppfylla sina roller inom företaget
istället för att endast arbeta med vad som behöver göras för dagen.
Ägarna har som ambition att nu låta företaget växa organiskt och inte
genom fler förvärv.
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Ägarna upplever att de har för lite tid för att hinna med styrelsearbetet
och de flesta beslut tas i sista sekunden. Styrelsearbete, ägarfrågor och
ledningsarbete blandas ofta där ledningsarbetet ofta överskuggar de båda
andra. När styrelsen väl möts så blandas ägar- och styrelsefrågor. Att
samma personer innehar olika roller stör inte i sig utan att det är snarare
att det är få som är förberedda som påverkar kvaliteten på mötena.
Huvudägaren menar att ”om de andra är inte förbereda så det är inte
motiverande att förbereda sig själv. Vi känner varandra för väl.” Ägarna
anser att det är en risk att de ser det ”rullar på bra” i verksamheten och
då nöjer man sig med det och tar inte i det där lilla extra i styrelsearbetet.
Det bristande styrelsearbetet i sig är också den största anledningen till
varför de inte väljer att ta in en extern styrelseledamot.

De intervjuade ägarna är båda medvetna om de brister som finns i
styrelsearbetet och har märkbart dåligt samvete över detta. De har
kunskapen om hur styrelsearbete skall gå till fast har inte tid att utöva det
även om de inser att de inte kan fortsätta så hur länge som helst. De
anser att det är bra som ägare och ledare att vara ute på fältet och prata
med kunder. Detta då de får bra information om sina konkurrenter,
något som de sedan kan använda i sina strategier. Den operativa
utbildningen består mest av miljöcertifieringskurser och
datautbildningen. Utbildningsdagar för styrelsen hinns inte med då
operativa verksamheten tar för mycket tid och de anser därför att
frukostmöten är mycket effektivt och bra som informationskanal. Andra
kanaler som används för informations insamling är handelskammaren i
Linköping och dess underavdelningar.

Det största motståndet till att ta in en extern styrelseledamot är att det
kräver att den nuvarande styrelsen börjar arbeta aktivt med
styrelsearbete. Ägarna påpekar att de vill måna om sin fasad även inför
en extern styrelseledamot. De ser dock nyttan i ett känt namn och anser
att ta in extern kompetens skulle kunna få fart på verksamheten. Men
framför allt är tiden som går åt till introduktion och inskolning av en
extern styrelseledamot som är den hindrande faktorn.

Revisorn anses vara mycket bra och han används som bollplank och
även som källa till kunskap om skatter och lagar. Företaget använder sig
av konsulter inom områden som datorer, juridik och skatter, men även
revisorn ses av ägarna som en konsult. Ägarna är inte alls främmande för
att ta in kompetens via en konsult men menar att priset är en
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avskräckande faktor. De har själva mest anlitat små konsulter just av den
anledning att de är billigare. Kappas ägare kände inte till
StyrelseAkademien men var väldigt intresserade angående deras
verksamhet och de möjligheter som finns i fråga om information och
utbildningar. Verksamheten idag bygger på att leverera systemlösningar,
vilket medför att de ofta arbetar som underleverantör till byggfirmor. De
har dock inte något stor fast kund som de jobbar åt. Kappa är
medlemmar i ett branschförbund.

λλλλ  - LAMBDA

Enmansägt företag 1 = Har externa styrelseledamöter.
Omsättning:105 MKR Anställda: 15 st

Lambda är ett enmansägt företag men har tidigare varit ägt av den
nuvarande ägarens fader. Detta har till följd att företaget innan fadern
drog sig tillbaka var ett familjeföretag. Idag finns en styrelse bestående av
den ensamme ägaren och tillika VD samt en extern styrelseledamot.
Ägaren har arbetat många år i företaget innan han blev ägare och han
tror att den goda personalstämningen i företaget kommer från att
personalen i snitt jobbat länge inom verksamheten, cirka 10-15 år.

Ägarens mål med verksamheten är att bygga upp ett så lönsamt företag
som möjligt för att trygga de anställdas och sin egen situation. Stora
vinster är inte målet eftersom branschen sedan länge präglas av låga
marginaler. I framtiden vill ägaren hitta ett effektivare sätt att driva
verksamheten. Det är viktigt att hitta de nyckelfaktorer som styr
lönsamheten i företaget, detta är den största svårigheten och utmaningen
inför framtiden just nu.

Ägaren talar om att utveckla den befintliga verksamheten men vill inte
slå sig in på nya områden då dessa områden ofta domineras av mycket
större företag där volym blir viktigt i och med de ännu mindre
marginalerna. Ägaren erkänner att ägandet av företaget handlar om
överlevnad och han tror att det egna liksom många andra företag inom
branschen kommer att slås ut om de inte finner nya vägar. Lambda har
nyligen ingått ett franchiseavtal för att få stöd inför framtiden.

Den externa styrelseledamot som finns idag rekryterades genom
rekommendationer från bekantskapskretsen. Dennes kompetens är inom
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företagande i egenskap av affärsman. Ledamoten har ingen erfarenhet av
branschen sedan tidigare men han har handhaft franchaisingföretag.
Ägaren värdesätter dennes kunskaper inom ekonomi, personal och
strategiskt tänkesätt. Kontakten sker mycket frekvent och dialogen hålls
angående de flesta förändringar inom verksamheten. Ägaren trycker på
att det är enormt viktigt med personkemin mellan styrelseledamöterna.
Det gäller att båda har samma språk och att ingen behöver känna sig
överkörd eller oförstående inför den andra. Den externa ledamoten
behöver inte vara inom samma bransch snarare tvärtom, branschfolk kan
bli hemmablinda. Tidigare har ägaren haft en annan extern
styrelseledamot som också var givande för verksamheten. Denne
rekryterades också genom kontakter men valdes bland flera intervjuade
kandidater. Denna externa ledamot tillkom då fadern slutade i företaget
och klev då in som ett substitut till dennes kunskaper. För att få in mer
idéer och synvinklar har ägaren för avsikt att rekrytera ytterligare en
extern styrelseledamot även denna genom personliga kontakter. Vid
rekrytering av styrelseledamöter har ägaren varit i kontakt med
StyrelseAkademien men kostnaden ansågs vara för hög. Ägaren anser
dessutom att detta förfarande inte inger ett så stort förtroende för
styrelseledamoten på det personliga planet.

Ägaren är mycket medveten om att företaget kämpar för att överleva och
att han själv inte har tillräcklig kunskap för att lyfta företaget. Den
externa styrelseledamoten används därför som stöd och hjälp. Utbildning
och kunskaps inhämtning sker genom anslutning till branschförbund och
franchiseägaren. Denna utbildning sträcker sig från säljutbildning av
personalen till ledningsutbildning av nyckelpersoner. Det finns planer på
att ägaren själv skall gå en branschspecifik utbildning för ägare och VD
för att stärka sin roll som ledare och chef. En annan viktig kunskapskälla
anser ägaren att branschtidningarna är. Dessa används för
branschinformation och läses frekvent. För att lära sig om styrelsearbete
används den externa ledamoten som mentor samt det kontaktnät av
branschkollegor som finns.

Lambdas ägare är inte rädd för förändring snarare att fastna i det som
varit vilket gör att all förändring ses som positiv. Öppenheten för
förändring och för hjälp av externa krafter ger dock inte enbart styrka
utan gör ägaren, och företaget, mycket sårbart om någon skulle vilja
påverka i fel riktning.



FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

86

Kontakten med revisorn är medvetet nära. Revisorn används som
bollplank och erfarenhetsbank i fråga om ekonomi och i vissa fall
styrelsefrågor. Konsulter anses som för dyra för att användas vilket
baseras på tidigare erfarenhet i och med utbildning av personal och
organisationsfrågor. Numera substitueras detta genom användandet av
franchiseoranisationens utbud med hjälp till företaget. Lamdas ägare
anser sig ha bra kontakt med andra företag inom branschen och har vissa
ägare som han kan diskutera ytliga strategiska frågor med.

µµµµ - MY

Partnerföretag 6 = Anser inte att externa styrelseledamöter
behövs.

Omsättning: 70 MKR Anställda: 55 st

My är ett partnerföretag med två aktiva ägare. Ägarna startade företaget i
slutet av då deras dåvarande arbetsgivare lade ned sitt företag och de
övertog då alla inventarier och de 60 anställda. Styrelsen utgörs av
ägarna.

Ägaren menar att ägandet och därför även hans mål med ägandet betyder
att han har ett jobb som han kan leva av. Han tillägger dock att det
positiva med detta jobb är att det är roligt att arbeta.

Företaget minskade antalet anställda under krisen i början på 90-talet.
Efter denna händelse har det gått upp och ned med antalet anställda.
Antalet beror på hur mycket jobb som finns men företaget har inte råd
att ha för många anställda så att om projekten överlappar varandra måste
alla jobba för fullt. Ägaren menar dock att 50 anställda är en lagom stor
organisation.

Styrelsearbetet sker mellan ägarna varje dag . De har inte speciella möten
men ägarna menar att ”när vi träffas bestäms det ju något”. Ägaren vet
inte vad skillnaden är mellan styrelsearbete och ledningsarbete och inte
heller vad strategiskt arbete innebär. Ägaren säger att de inte har några
funderingar på att skaffa externa styrelseledamöter. Han känner till andra
företag som har externa styrelseledamöter och de ger ett bra bidrag i
form av kompetens och erfarenheter. Detta anser han är bra då han
menar på att företagsägare lätt blir närsynta. My behöver däremot inte
detta tillskott då de får nya influenser när de till exempel tar in nya
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arbetsledare. Dessutom menar ägaren att om de skulle ta in en extern
styrelseledamot skulle de tvingas att ha ett mer organiserat styrelsearbete
och kunna informera den externa styrelseledamoten om företagets
förehavanden, annars skulle denna styrelseledamot inte göra någon nytta.

Ägaren har en mycket bestämd åsikt när det gäller ledningen av företaget.
Han anser inte att han kan allt utan är beredd att sköta företaget lite på
måfå då han vet att om de gör något fel kommer det att ta stopp. Ägaren
har däremot inte något motstånd mot att bli ifrågasatt. Utbildning i
företagande anses behövas på alla nivåer i företaget så att alla förstår vad
de bidrar med och vilka effekter deras handlande får. Vidare menas att
alla måste dra åt samma håll och det går att träffas och ha möten på ett
annat sätt när alla vet hur det hela fungerar. Ägarna själva går inte så ofta
på utbildningar eftersom det inte finns tid till detta, men de försöker att
hänga med och lära sig nya lagar och regleringar. Den utbildning som
ägarna går på är mestadels frukostmöten och halvdagsutbildningar vilket
oftast sker på vintern när det inte är lika aktivt i företaget. Ägaren säger
att han föredrar utbildningar i regionen då detta sparar tid och då dessa
utbildningar kan blir mer anpassade till de regionala företagen.

Det största motståndet mot att skaffa externa styrelseledamöter är att det
kostar för mycket, men också att ägaren ser det som ett problem att hitta
rätt person. Om de kunde hitta någon med den rätta inställningen och
med rätt kunskaper så vore det trots allt en möjlighet att ta in en extern
styrelseledamot. Vid förfrågning om de knappa marginalerna i
byggbranschen gör att en extern styrelseledamot vore för dyr menar
ägaren dock att så illa är det inte.

Företaget har inte speciellt intensiv kontakt med revisorn. Förutom vid
revision och granskning rådfrågas han endast vid större investeringar och
upplyser om nya lagar och dylikt. Ägaren anser dock att revisorn är en
bra utomstående part då han vet mycket om hur företag skall fungera för
att vara lönsamma. Ägaren anser att konsulter är bra så länge de sköter
sina uppgifter som de ska. My väljer helst mindre konsulter då dessa ger
bättre personlig service och är billigare. Företaget är inte beroende av
några speciella kunder men många av deras kunder är stora företag som
ändå har väsentlig förhandlingskraft. Detta betyder att My måste anpassa
sig efter beslut som dessa företag tar för att inte förlora dem som
kunder. Detta kan vara beslut som till exempel medför att My måste
införa ett nytt datasystem eller liknande. På leverantörsidan finns flera
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bra företag i Linköpingsregionen och valet av leverantör sker efter
förtroende och tidigare goda erfarenhet.

σσσσ- SIGMA

Enmansägt företag 6=Anser inte att externa styrelseledamöter
behövs.

Omsättning: 26 MKR Anställda: 7st

Sigma är ett enmansägt företag men med ägarens familj, mor, far och
syskon, i styrelsen. Familjen arbetar inte i företaget men i andra företag
inom branschen.

Sigmas ägare menar att hans främsta mål är att företaget skall hålla hög
kvalitet och han berättar om företaget med ett stort mått av stolthet.
Vidare har han som mål att utveckla sig själv som person och att erhålla
goda erfarenheter genom företagandet.

Företaget har haft god tillväxt under de senaste åren efter en ombyggnad
och andra investeringar genomförts. Branschen har en god tillväxt i sig
och utvecklas ständigt genom att ta sig in på nya marknader.

Ägaren är mycket säker på att styrelsemedlemmarna som finns vet allt
om att sköta ett företag i branschen. Styrelsearbetet sker löpande och
samtidigt med ledningsarbetet. Ägaren anser att de har styrelsemöten
varje gång de träffas och detta sker dagligen.

Ägaren fungerar själv som suppleant i en företagarförening inom
branschen och verkar uppfatta detta arbete som mycket stimulerande.
Trots detta verkar ägaren inte se någon koppling mellan
föreningsstyrelsen och det egna företagets styrelse. Information inhämtas
genom diverse branschtidningar och affärstidningar. Företagets personal
gå fortlöpande på utbildningar som säljs inom branschen men dessa
kurser är inriktade mot det operativa arbetet.

Ägaren anser inte att förändring i sig är något negativt utan berättar
tvärtom stolt om de strategiska förändringar som genomförts.
Motståndet ligger snarare i att blanda in främmande människor i
styrelsen vilken är densamma som ägarens familj. Dessutom verkar
ägaren ha en försmak bestämma själv.
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Revisorn rådfrågas i ekonomiska frågar men används även som någon att
få information om marknaden från. Företaget har blivit erbjuden att
införa Balanced Scorecard men ägaren anser att det vore för kostsamt
och anser att det blir för omständligt då alla anställda måste ta del i det.
Ägaren har aldrig använt sig av konsulter men anser att de är dyra.

ωωωω=

==

=- OMEGA

Familjeföretag 4 = Anser inte att externa styrelseledamöter
behövs än.

Omsättning: 35 MKR Anställda: 10st

Omega startades av de nuvarande ägarnas far för 25 år sedan. Bröderna
har successivt tagit över företaget för att för tre år sedan bli ägare av hela
företaget. Styrelsen består av ägarna samt deras hustrur som suppleanter
vilka annars är inte verksamma inom företaget. Ägaren har tidigare bland
annat arbetat som säljare.

Ägaren mål är att driva och utveckla företaget. Detta är dels ett led i att
förvalta faderns livsverk men också att själv skapa ett väl fungerande
företag. Trots att detta kan ses som ett sätt att få ut en monetär vinst ur
företaget så är det företaget i sig som ägaren är intresserad av. Själv vill
han helst komma från det administrativa arbetet genom att effektivisera
det för att kunna ägna sig mer åt det praktiska arbetet.

Omega är både ett producerande och förädlande företag och köper
därför upp råvara från mindre producenter i närområdet. För ett antal år
sedan började företaget även ett samarbete med en konkurrent i regionen
med vilka de nu är den största producenten i Linköpingsområdet. Det
senaste året har företaget även gått med i en rikstäckande
samarbetsorganisation för att tillsammans kunna offerera till de stora
matvarukedjorna som kräver avtal som skall gälla för alla deras butiker i
hela landet. Dessa företag är alla liknande Omega och samarbetet
fungerar därför väl. Ägaren menar att företagets organisation har bantats
under åren och att de har nått den största omsättningsstorlek som är
lämplig för verksamheten. Det som ägaren finner viktigt är att öka
nettovinsten, inte bara omsättningen eller marknadsandelen. Detta skall
ske genom effektivare produktion och ett ökat värde på produkterna.
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Styrelsearbetet sker löpande mellan bröderna och blandat med
ledningsarbetet. Varje år hålls dock två regelrätta styrelsemöten men bara
för att de skall uppfylla lagstandarden. Det verkade däremot inte vara de
tillfällen som riktiga diskussioner hölls och beslut tog. Ägaren har inte
någon annan erfarenhet av styrelsearbete men samarbetsorganisationen
håller dock möten som är som en form av styrelsemöten menade han.
När intervjun började menade ägaren att de inte hade några funderingar
på att skaffa en extern styrelseledamot men i slutet av intervjun menade
han på att en extern styrelseledamot eventuellt vore ett alternativ om de
bara kunde hitta rätt person.

Företagsägaren har ett mycket affärsmässigt tänkesätt och genom
verksamhetens natur är det en självklarhet för honom att ha ett
långsiktigt tänkande. Företagsägaren försöker att hänga med och utbilda
sig i alla nya lagar och regler men om tiden inte räcker till hyr de in
extern hjälp för att utföra de jobb som denna kompetens behövs för. De
kurser som ägarna går på är för det mesta halvdagsseminarier och menar
att det är tid som de måste kunna ta sig. Internet är en annan källa till
information och det används mycket till kommunikation med
leverantörer och kunder. Företagsägaren anser att den nya lagen om
styrelsearbete är bra för att den ser till att det blir lite mer ordning på
pappersarbetet.

Ägaren vill förändra företaget men vill inte tappa kontrollen över det.
Det finns däremot inte något motstånd mot extern hjälp för att utföra
uppgifter. Angående att ta in externa styrelseledamöter är det största
motståndet att ägaren tror att det skulle vara svårt att hitta en person
med rätt kompetens och som passar in i gruppen. Speciellt poängterade
han att i ett sådant fall är personkemi mycket viktig. Kostnaden är
däremot inte ett problem då han anser att de har råd att betala för något
som lönar sig.

De externa parter som påverkar företaget mest är de företag som ingår i
samarbetsföreningen. Dessa utformar strategier för prissättning och
utveckling. Om företaget behöver annan kompetens köper de in den
utifrån till exempel med marknadsföring. Ägaren har en positiv
inställning till konsulter men har både bra och dåliga erfarenheter av
dessa. Han menar att uppdragsgivaren måste veta precis vad denne vill
ha ut av tjänsten och menar att skriftliga avtal alltid är erforderliga vid
sådana tjänster. Ägaren ser de största felet med konsulter är att de inte



FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

91

pratar samma språk som sina kunder och som kan utnyttja sina kunders
okunskap. Företaget har bra kontakt med revisorn men detta utbyte
handlar om granskning, bokslut och upplysning om nya lagar. Vikten av
den specifika revisorn som person visas genom att de har bytt
revisionsfirma på grund av att revisorn bytte arbetsgivare. Kunderna i
branschen är mycket stora företag som ställer höga krav på produkterna.

4.3 RÅDGIVARNA

Då många av företagsägarna angivit att de använder revisor och
bankkontakter som rådgivare har vi ansett det vara viktigt att ta reda på
vad dessa aktörer anser om företagsägarnas beteende och tänkesätt runt
styrelsearbete och externa styrelseledamöter. Vi kommer nedan att
presentera de åsikter som framkommit under intervjuer med tre revisorer
från de revisionsbyråer som främst används av de företag som ingår i
urvalet för djupintervjuerna och banktjänstemän på Linköpings främsta
banker.

4.3.1 REVISORN

Revisorerna menar att det stora förtroendet som företagarna har för dem
främst beror på fyra olika saker. För det första är revisorn medverkande
redan vi bildandet av aktiebolaget och blir därför naturligt den första
professionella kontakten som företagsägaren måste förlita sig till. För de
andra är revisorn inte bara insatt i företagets ekonomi utan ”vet precis
vad företagsägaren har i plånboken”. Detta gör att förhållandet till
revisorn blir mycket intimt då privatekonomi är ett känsligt ämne för
många företagsägare. För det tredje har revisorn mycket kunskaper om
den del av företagande som företagsägarna själva ofta har dålig kunskap
om. Med detta menas lagar och regler som företagsägaren måste följa
men har svårt att ta till sig och hänga med i de ständiga förändringar som
sker på detta område. Därför förlitar sig många företagsägare på att
revisorn skall upplysa dem om det som gäller just företagsägarens företag
och revisorn fungerar då som en informationssorterare. Slutligen menar
revisorerna att då de upplyser företagsägarna om den lagliga sidan av
exempelvis styrelsearbete så får detta till följd att företagsägarna även
ställer mer praktiska frågor om samma ämne. Revisorerna som även har
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andra funktioner, som exempelvis skattekonsulter eller management
consulting, i samma företag försöker att slussa sådana frågor vidare inom
företaget.

Revisorerna menade att de ofta ser att företag som har ett aktivt
styrelsearbete ofta har företagsägare som är eller har varit ledamöter i
andra styrelser. Detta behöver inte nödvändigtvis vara företagsstyrelser
utan kan även vara styrelsearbete i föreningar. Med detta menar de att
vana av styrelsearbete ger ett behov av att sköta styrelsearbetet i det egna
företaget. Revisorerna menar även att en vanlig anledning till att företag
tar in externa styrelseledamöter är att finansiärerna kräver att de skall
göra detta.

Revisorerna ansåg även att de upplevde skillnad beteendet och
tänkesättet mellan familjeföretag och partnerföretag. En av revisorerna
menade att det för familjeföretaget är mer naturligt att investera vinsten
direkt i företaget då familjen inte ser någon större skillnad i att använda
dessa pengar i familjen eller i företaget medan partnerföretagens ägare
vill däremot oftare ha sin del av kakan varje år. En annan revisorn såg
mer att användningen av företagets vinst var mer beroende på vilken
bransch som företaget verkade inom. Partnerföretagen upplevs ha lättare
både att föra ett aktivt styrelsearbete och att ta in externa
styrelseledamöter i styrelsen eftersom dessa har valt vilka de skall dela
ägandet med på ett annat sätt än familjeföretagen. Detta får enligt
revisorerna till följd att de har lättare att arbeta i styrelseform och att ta in
nya åsikter.

4.3.2 BANKKONTAKTEN

Det rådde en tydlig enighet hos bankerna att företag av den storlek som
ingår i undersökningen rådfrågar bankerna i fråga om strategi och
styrelsearbete. Tre fjärdedelar av bankerna menade att de gärna tar på sig
rollen som rådgivaren men att många av frågorna kunde vara av sådan
karaktär att de är mer lämpade för revisor och jurist. Den generella
trenden är att ju mindre företaget som frågade är ju mer
sammanblandades bankens roll med revisorns. En begränsande variabel
är dock tiden då bankerna ansåg sig inte ha tid att serva alla kunder på
detta sätt och prioritet gavs ofta till företag inom tillväxtbranscher såsom
IT och telecom.
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Angående huruvida företagen bedriver aktivt styrelsearbete och om
bankerna upplever detta gör alla banker tydlig skillnad på just nya företag
inom IT och Telecom samt företag av det slag som hör hemma i den så
kallade gamla ekonomin. De förstnämnda företagen upplevs ha ett mer
aktivt styrelsearbete medan den senare till stor del upplevs vara mycket
passiv och till allra högsta grad endast hade en styrelse på papper och
inte i praktiken. Dock kunde en av bankerna skönja en positiv utveckling
under senare hälften av nittiotalet hos de företag vars expansion varit
något över branschgenomsnittet.

På frågan huruvida bankerna själva aktivt uppmuntrade företagen att
bedriva ett aktivt styrelsearbete menade hälften av bankerna att de aktivt
påpekar vikten av styrelsearbete och försöker även tillhandahålla externa
styrelseledamöter genom de förvisso begränsade nätverk som personalen
utgör. Den andra hälften menade att de borde engagera sig aktivt på
detta område men att så inte är fallet på grund av tids- och resursbrist.

Bankerna genomför en kontroll av styrelsen och ägaren men att ett
uteblivet styrelsearbete leder oftast inte till negativa influenser i
bedömandet av kredit och långivning. Kontrollen sker oftast för att se
om personer med dålig bakgrund var verksamma inom styrelsen och
företaget. Aktivitetens grad undersöks inte även om bankerna är
medvetna om att detta skulle gynna dem i längden. Detta beror även det
på att tiden och resurserna anses vara för knappa för att göra en sådan
kontroll och uppföljning.

Bankerna menar att revisorn är den aktör som har störst påverkan på
företagen när det gällde strategi och styrelse frågor. De menar att de små
företagen är mer beroende av revisorn då de förmodligen hade ett
mycket nära samarbete sedan den tid då företagen var mindre och mer
oerfarna inom skatte- och juridiska frågor. Företagsägarnas förtroende
för revisorn är enligt banken ofta högre än det förtroende som
företagsägaren har till banken själv.
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4.4 SAMMANFATTNING

De resultat i empirin som framför allt kommer att tas upp i analysen är
följande:

ÄGARSTRUKTUREN

Familjeföretagen har med något undantag inga organiserade
styrelsemöten. Partnerföretagen har naturligt mer sammankomster bara
för att prata om företaget. De enmansägda företagen liknar mer
familjeföretagen om deras familj är involverad utan att äga och mer som
partnerföretagen när företaget sköts med stöd av anställda.

ÄGAREN SOM LEDARE I DEN STRATEGISKA PROCESSEN

Ägaren eller en av ägarna är i de flesta fallen ledare i företaget. I och med
att ingen skillnad görs mellan styrelsearbete och ledningsarbete i de flesta
av företagen så kommer det strategiska arbetet i skymundan av arbetet
med den löpande verksamheten. De djupintervjuade företagen uppvisar
olika beteende för utformning av strategier.

ÄGARENS MÅL

Lönsamhet och/eller tillväxt är i många fall en positiv biprodukt av
något annat mål. Hos partnerföretagen framkommer framförallt målen
att vara sin egen chef, att ha kul, eller som ett steg i ägarnas karriär
medan familjeföretagen framför allt har som mål att förvalta sitt arv. Det
finns en viss misstanke från företagsägaren om att en extern ledamot inte
skulle förstå vad det främsta målet är dvs ägarens mål framför lönsamhet
eller tillväxt. Om ägarna delas in i två grupper kan det urskiljas att de
ägare som har, snart skall skaffa och de som skall skaffa externa
styrelseledamöter inom ett år är de som även har ett mål som innebär att
skapa lönsamhet i företaget medan de andra sällan har lika uttalade
lönsamhetsmål.

TILLVÄXT STADIER

De flesta företagen har någon slags tillväxt som men befinner sig olika
långt i utvecklingen. Den stora skillnaden är inte tillväxtstadierna utan
ägarnas ambition att låta företaget växa. Många upplever inte behovet av
externa kompetens på grund av att det inte är akut och den löpande
verksamheten kommer då före allt annat.
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EFTERFRÅGEPROCESSEN

Det går att dela in populationen i sex olika grupper efter ägarnas
medvetenhet inställning till externa styrelseledamöter. 27% har externa
styrelseledamöter, 10% tänker skaffa nu och har kandidater klara, 5%
tänker skaffa inom ett år, 15% tänker skaffa om företaget utvecklas, 20%
anser inte att deras företag behöver externa styrelseledamöter och 22%
anser inte att externa styrelseledamöter behövs alls. Av familjeföretagen
har ingen externa styrelseledamöter, av partner nästan 50% och de
enmansägda företagen cirka 40%. Många företagsägare har inte
tillräckligt stor kunskap om styrelsearbete för att känna ett behov efter
det.

ÄGARENS KUNSKAP OCH MEDVETENHET

De ägare som inte efterfrågar externa styrelseledamöter har dålig
kunskap om styrelsearbete. Många av ägarna förklarar den historiska
framgången genom sin egen förträfflighet och isolerar sig därigenom mot
att ta in extern kompetens. Få ser den externa styrelseledamoten som en
direkt negativ förändring det är allt runt omkring som är negativt.
Undantaget de som vill sköta företaget själva.

EXTERNA INTRESSENTER

Revisor, bankkontakter, konsulter och företagets kunder och
leverantörer är de som påverkar företagen. I de flesta fall sker påverkan
genom att till exempel revisorn försöker ta över det uppdrag som en
extern styrelseledamot skulle ha haft. Företagarna har ett stort förtroende
för revisorn. En annan form av påverkan sker genom bankerna som
försöker att påverka företagsägarna att skaffa externastyrelseledamöter.
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5  ANALYS
Efter att vi i referensramen har sökt en teoretisk lösning på uppsatsens problem skall
vi i detta kapitel analysera den information om verkligheten som vi redovisat i
föregående kapitel med hjälp av teorin från referensramen. I detta kommer vi förutom
att söka ett svar på uppsatsens syfte även att verifiera eller förkasta de teoretiska teser
som vi antagit i referensramen. För läsvänligheten kommer vi att följa referensramens
innehållsförteckning och således först analysera hur ägarstrukturen kommer till
uttryck och påverkar efterfrågan på externa styrelseledamöter i de intervjuade
företagen.

5.1 ÄGARSTRUKTUREN

Med undantag från ett av de djupintervjuade företagen visade sig att alla
hade aktiva ägare och var ägarledda. Det företag som hade en passiv
ägare, Beta, hade även externa styrelseledamöter vilket ger en indikation
på att ägare som själv inte är aktiva i verksamheten efterfrågar på externa
styrelseledamöter i större utsträckning. Då detta endast var ett fall kan vi
dock inte dra några säkra slutsatser från detta. Utgångspunkten att
företagen var ägarledda, vilket vi format undersökningen efter, visade sig
således vara en god sådan.

Ägarstrukturen i företagen skulle enligt teorin ha inverkan på
maktfördelningen och målsättningarna i företagen. Av de företagen som
djupintervjuades var fem stycken partnerföretag, fyra stycken
familjeföretag och fyra stycken var enmansägda företag och dessa visade
sig mycket riktigt vara olika framförallt i banden mellan ägarna.

Familjeföretagen har oftare en homogen ägarkrets där känslor, omtanke,
gemenskap och livstidsmedlemskap tydligt präglar företaget och ägarnas
syn på framtiden. I ett av företagen, Zeta, är det dock just släktskapet
som skapat en heterogen grupp av ägarna då ägargruppen består å ena
sidan av huvudägaren och å andra sidan av hans syster och hennes man.
Syskonen drar inte jämt och det är detta som ger gruppens oliktänkande.
Företaget efterfrågar följaktligen en extern styrelseledamot för att få
ordning på styrelsearbetet. Något annat som är utmärkande hos
familjeföretagen är att de inte har något som helst styrelsearbete och i
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vissa fall inte heller något ledningsarbete utan det är snarare familjen som
träffas och pratar. Detta medför att familjemedlemmarna har sina roller i
familjen istället för sina roller i företaget när de diskuterar strategiska
frågor.

Partnerföretagens ägargrupper och tillika styrelser träffas däremot
naturligt i mötesform även om dessa möten sker exempelvis på bygget
eller i fikarummet. Vidare ser ägarna i partnerföretagen på varandra i de
roller som de har i företaget vid sina möten till skillnad från
familjeföretagen. Dessa ägargrupper är oftast mer heterogena och består
av personer med olika kompetens och erfarenheter och den
gemensamma nämnaren är mer inriktad på att sluta upp kring ett
gemensamt mål. Företaget Iota utgör ett undantag från de andra
partnerföretagen genom att företagets styrelse är att betrakta som relativt
homogen. Detta beror på att alla, även de andra anställda, genomgår en
slags socialiseringsprocess när de kommer som nya till företaget. Ägarna
skall således inte bara sluta upp kring ett gemensamt mål utan även tänka
på samma sätt, något som har skapat en homogen grupp av liktänkande.
Även företaget Mys styrelse kan ses som mer homogen än de övriga
partnerföretagen men detta beror mer på ägarnas liknande bakgrund och
en brist på drivande gemensamma mål.

De enmansägda företagens ägare tenderade inte att utmärka sig som
några extrema entreprenörer eller ensamvargar utan företagens
styrelsearbete visade sig ha stor likhet med antingen familjeföretag eller
partnerföretag. Företaget Sigma var det företag som framför allt
utmärkte sig såsom ett familjeföretag och i styrelsen finns även hela
ägarens familj som bildar en mycket homogen grupp. Det som framför
allt är utmärkande är att ägaren ser på styrelsen som familjen och kan
inte associera till det aktiva styrelsearbete som ägaren själv faktisk
medverkar i, fast i en annan styrelse. Epsilon var även det mest likt ett
familjeföretag där styrelsen består av ägaren och hans fru. I detta företag
är det främst tilliten till att nästa generation i familjen kommer att avlösa
ägaren vilket gör att det liknar ett familjeföretag då förvaltande av
företaget är det främsta målet. Företaget Lambdas ägare utmärkte sig
mest genom att ta hjälp, inte bara av externa styrelseledamöter, utan även
av nyckelpersoner i företaget. Detta gör att företaget mer liknar ett
partnerföretag, där styrelsen är en heterogen grupp. Etas ägare är den
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som främst verkar fatta beslut själv men som gärna stödjer sig på
revisorn eller konsulter och kan inte på ett individuellt plan sägas vara
speciellt handlingskraftig.

Mycket tyder på att ägarstrukturen i sig inte har en avgörande roll när det
gäller efterfrågan på externa styrelseledamöter utan att det mer handlar
om ägargruppens sammansättning vilket åskådliggörs i modellen nedan.
Detta kan förklara fördelningen av de olika företagsgruppernas
efterfrågan i inventering där familjeföretagen framförallt var
representerade i efterfrågegrupperna 2, 4 och 5 och partnerföretag och
enmansföretag var representerade i grupp ett och sex. Den tänkbara
förklaringen skulle kunna vara att de homogena familjeföretagens
reaktion vid ställningstagandet inte är lika extrem då familjen med sitt
livstidsmedlemskap ger ägaren mer stabil grund i företaget.

1 2 3 4 5 6
Homogena Epsilon-E

Omega-F
Iota-P

Alfa-F My-P
Delta-F
Sigma-E

Heterogena Beta-P
Lambda-E

Gamma-P
Zeta-F

Eta-E Kappa-P

Figur 5.1, De intervjuade företagen uppdelade efter efterfrågan och homogenitet/heterogenitet.

1 = Har externa styrelseledamöter.
2 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter inom kort.
3 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter inom en överskådlig framtid cirka 1år.
4 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter om företaget utvecklas mycket.
5 = Anser inte att just deras företag behöver externa styrelseledamöter.
6 = Anser inte att externa styrelseledamöter behövs alls.
P = Partnerföretag
F = Familjeföretag
E = Enmansägda företag

Den heterogena strukturen som återfinns i de flesta partnerföretagen
öppnar för en mer positiv attityd gentemot externa styrelseledamöter och
deras kunskapstillskott. De homogena ägargrupperna har svårare att
känna förtroende för en extern styrelseledamot. Detta förtroende kan
kopplas till föreställningen om att den homogena gruppen behärskar allt
som bör behärskas inom verksamheten vilket leder till att dessa företag
förmodligen eftersöker likasinnade individer om de alls söker några.



FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

99

Även de heterogena grupperna påpekar vikten av tillit men här finns en
större medvetenhet om att olika tänkesätt bidrar till en större kapacitet
på det strategiska planet.

5.2 ÄGAREN SOM LEDARE AV DEN STRATEGISKA PROCESSEN

Vi antog i referensramen att den strategiska processen skulle ha en
inverkan på möjligheten att ta in en extern styrelseledamot och att olika
strategiska processer skulle visa sig bidraga till företagsägarens attityd till
externa styrelseledamöter. Det går mycket riktigt att urskilja olika sätt att
handskas med den strategiska processen i företagen. Det som är mest
påfallande är att av de intervjuade företagen är det bara tre stycken, varav
två är de som har externa styrelseledamöter, som verkligen skiljer på
styrelsearbete och ledningsarbete. Med hjälp av Hellgren och Melins
(199X) typologi kan vi urskilja olika typer av strategiska processer i
företagen som visar ägaren, styrelsen och ledarens roll i
strategiprocessen.

Företaget Betas strategiprocess kan på ett sätt liknas vid ”den visionära
typen” i det att den aktiva styrelsen arbetar med ett mer långsiktigt
perspektiv och att ägarna har en bestämd vision för vad de vill med
företaget. Det finns även ett stort mått av kreativt tänkande och
engagemang i hela verksamheten men däremot inte en ensam klar ledare
utan ledningen är en grupp. Å andra sidan kan den strategiska processen
liknas vid ”den rationellt planerande typen” då styrelsen även formulerar
mer konkreta strategier för handling som sedan utförs. I denna
strategiska process har de externa styrelseledamöterna en klar roll och ses
som ett bidrag.

Företaget Alfas strategiska process kan närmast liknas vid ”den rationellt
planerande typen” då de strategier som finns är mycket konkreta och väl
analyserade. De strategiska handlingar som genomförs är mestadels
investeringar i maskiner och fastigheter vilka endast genomförs om de
går att genomföras utan lån. Denna strategi medför att en handling kan
lämnas oavslutad om de interna medlen inte räcker till. Strategier som
medför en expansion till nya verksamhetsområden genomförs endast om
ägarna redan besitter den kompetens som behövs till detta vilket
begränsar företags handlingsmöjligheter betydligt. I
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Alfa existerar däremot varken styrelse, ledning eller strategiskt arbete det
handlar enbart om familjen och familjeangelägenheter varför en extern
styrelseledamot helt enkelt inte har något utrymme att verka i detta
företag.

Även i företaget Omega kan den strategiska processen liknas vid ”den
rationellt planerande typen”. I företaget finns ett naturligt långsiktigt
tänkande och detta är inte vaga visioner utan konkreta strategier att
handla efter. Strategier utformas även tillsammans med den
sammarbetsorganisation som de är medlemmar av och även där handlar
det om handfasta planer. Till skillnad från i Alfa genomförs dessa planer
alltid och om pengar eller kompetens inte finns i företaget så anskaffas
den externt. Familjeprägeln är inte heller lika stark i Omega som i Alfa
utan ägarna fungerar som en ledning i företaget som även handhar det
strategiska arbetet då styrelsemöten inte existerar. I Omega skulle en
extern styrelseledamot få plats att bidraga med ett tillskott av både sin
erfarenhet och kompetens, men framförallt med kunskap om hur
styrelsearbete går till.

I företaget Sigma kan den strategiska processen karaktäriseras som ”den
handlingsdrivna typen” där ägaren inte är rädd för att ta stora steg som
att göra stora investeringar men samtidigt är dessa investeringar inte en
implementering av väl underbyggda strategier utan mer ett svar på att
”det är vad man gör inom branschen nu” det vill säga ett sätt att parera
konkurrenternas handlingar. Även i mindre frågor om produktutbud
provar Sigma allt som finns istället för att logiskt utesluta vissa
produkter. I Sigma fungerar den externa styrelseledamoten som drivkraft
och har därför närmast för stor plats att handla på.

Även My karaktäriseras av en strategisk process som kan liknas vid ”den
handlingsdrivna typen”. Detta företag har inget styrelsearbete alls inte
heller något som egentligen kan kallas för ledningsarbete utan när ägarna
träffas så fattar de helt enkelt beslut utan vidare diskussioner. Däremot
finns det en medvetenhet om hur handlingar påverkar varandra i
företaget och informationsmöten sker ofta med arbetsledarnivån. Ägarna
har inte några långsiktiga mål inte ens outtalade och de strategiska
handlingarna kan därför inte sägas följa något speciellt mönster vilket gör
att My:s strategiska process även kan liknas vid ”den inkrementella
typen”. I detta företag skulle den strategiska processen få ändras drastiskt
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för att en extern styrelseledamot skulle kunna bidraga med något och det
är framför allt kunskap om styrelsearbete och långsiktigt tänkande som
saknas.

Företaget Iota kan däremot snarare karaktäriseras som ” den visionära
typen ” där den tillförordnade VD:n fungerar som toppledaren. VD:n är
en karismatisk ledare som gärna talar i citatform och som är enormt
duktig på att sälja sin vision till både anställda och utomstående. Ägarna
formulerar varje år en treårsplan som kan liknas vid en vision men
reviderar den nästkommande år om omvärldsförändringar kräver detta.
Trots att visionen revideras följs den av medarbetarna som är mycket
hängivna i sitt arbete och företaget vilket styrks av den låga
personalomsättningen. De karismatiske ledaren i Iota håller hårt i
företaget och kommer inte att släppa in en extern styrelseledamot.

Även företaget Kappa kan sägas karaktäriseras av en strategi process som
liknar ”den visionära typen ”. Även här är det VD:n som är den drivande
kraften men han är inte fullt så ”predikande” som VD:n i Iota. Den
gemensamma visionen som drivs av VD är att återta företagets ledande
ställning på marknaden och är klart formulerad mellan ägarna och har
styrt alla strategiska handlingar sedan ägarna tog över företaget. För att
säkra nykelpersonernas engagemang i företaget erbjuds dessa
delägarskap. Den klara visionen kan dock liknas vid den ”master plan”
som karaktäriserar ”den programmerande implementerande typen” och
den ersätter allt styrelsearbete vilket får till följd att planen inte
ifrågasätts. I detta företag skulle en extern styrelseledamot kunna komma
in i den strategiska processen om ägarna bara tog sig tid till detta.

Företaget Gamma karaktäriseras av en strategisk process som är ett
mellanting mellan ”den handlingsdrivna typen” och ”den
politisktspelartade”. Denna hybrid har uppstått genom att Gammas två
ägare inte riktigt vill åt samma håll med företaget men de klarar inte av
att ha en öppen diskussion om detta utan har försökt att lösa det med
hjälp av en strategikonsult. Denna konsult har inriktat sig på att försöka
lägga upp en strategisk plan tillsammans med ägarna som nu vill försöka
få in denna konsult som extern ledamot i styrelsen för att medla mellan
ägarna. Trots den handlingsförlamning som den bristande
kommunikationen och förståelsen för varandras målsättningar borde
leda till har Gamma genomfört en rad större förändringar som
exempelvis köpt upp ett mindre kompletterande företag. Denna
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handlingskraft stammar troligtvis från desperationen av att inte komma
överens och när båda ägarna har varit överens har de därför inte tvekat
att handla.

I företaget Zeta är det ”den politisktspelartade typen” som framför allt
sätter prägel på den strategiska processen. Ägaren lägger genom sin
släktskap diskussioner även gällande strategier på en mycket låg nivå.
Skaran är uppdelad i två grupper där VD ställs emot sin syster och
hennes man men det är framförallt mellan syskonen som det politiska
spelet sker. VD:s önskan om att ta in en extern styrelseledamot grundar
sig delvis i en önskan om att få slut på denna interna maktkamp.

I företaget Delta kan den strategiska processen närmast liknas vid ”den
inkrementella typen”. Företaget är ett typiskt familjeföretag där visionen
är något som ligger i blodet och styrelsemöten är därför inte nödvändiga.
De strategier som finns är mycket vagt formulerade och är ingenting som
kommer att ske på ett bra tag utan förändring sker i små steg. I
resonerande kring de egna strategierna använder sig ägaren av en klart
begränsad rationalitet då företagets omvärld helt enkelt bortförklaras av
att företaget inte tillhör någon specifik bransch. Det är istället ett mycket
inåtriktat synsätt som först och främst tar hänsyn till att de inre krafterna,
det vill säga personalen, skall vara beredda på en expansion och inte
marknaden.

Den strategiska processen i företaget Eta kan även den liknas vid ”den
inkrementella typen”. Ägaren och ledaren har varit engagerad i företaget
under en lång tid och sett företaget gå i konkurs under fastighetskrisen. I
detta företag är det inte rollen som ledare utan rollen som ägare som tar
överhanden och ägaren känner ett stort ansvar för de anställda. Ägaren
har dock genom sina erfarenheter blivit mycket försiktig och det gäller
speciellt vid investeringar. Detta leder till att alla strategiska handlingar
görs i mycket små steg men till skillnad från i Delta med en oerhörd
eftertanke om vad marknaden vill ha. Rädslan för utgifter gäller även i
styrelsen vilket gör att den ensamme ägaren inte använder tiden, som är
dyrbar, till att bilda en riktig styrelse att bolla idéer med. En extern
styrelseledamot skulle troligtvis vara för pådrivande i den mycket
försiktiga utformningen av Etas strategier.

Företaget Lambdas ägare känner även han en osäkerhet och en rädsla
men den grundar sig inte i en historisk kris utan en högst närvarande.
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Inom branschen är marginalerna nere vid nästan obefintliga vilket har
skapat en stor oro hos ägaren som inte vet vad han skall ta sig till. Den
strategiska processen har följaktligen varit liknande ”den
handlingsförlamade typen” då kunder och leverantörers
förhandlingskraft begränsat företagets möjligheter. Ägaren har nu valt in
en extern styrelseledamot som hjälp och stöd och har kunnat fatta en del
beslut varav ett var att söka det stöd som ett franchiseavtal ger. Då det
var ett lyckat beslut att välja in en extern styrelseledamot har nu ägaren
beslutat att söka efter ytterligare en för att berika styrelsearbetet.
Lambdas styrelse är helt klart det styrande organet i företaget och med
hjälp av de externa styrelseledamöterna vill ägaren åstadkomma en
strategiprocess som liknar ” den rationellt planerande typen ”.

I företaget Epsilon sker för närvarande inga strategiska handlingar alls
varför den strategiska processen även i detta företag kan liknas vid ”den
handlingsförlamade typen”. Anledningen till detta vakuum är den
nuvarande ägarens egen likgiltighet. Han ägnar sig helt enkelt åt att
försöka låta allt i företaget vara oförändrat tills nästa generation avlöser
honom. Den totala avsaknaden av strategiformulering i Epsilon ger inte
en extern styrelseledamot något utrymme alls.

1 2 3 4 5 6
Den programmerande
implementerande typen
Den visionära typen

Den rationellt planerande
typen
Den inkrementella typen

Den handlingdrivna
typen

Den politisktspelartade
typen
Den handlingsförlamade
typen

Figur 5.2, Modell med strategiska processer efter en artikel av Hellgren & Melin, 199?:
sidan
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Sammantaget kan vi således säga att i flera av företagen verkar den
strategiska processen inte ge något utrymme för externa
styrelseledamöter. Detta är till stor del beroende på att de långsiktiga
målen inte är uttalat mellan ägarna. Att denna diskussion inte tas kan
tyda på att styrelsemöten med en extern styrelseledamot som ifrågasätter
företagets strategier skulle kännas jobbiga för ägarna. Dessutom saknas
inte någon extern kompetens i denna process då styrelsens arbete inte
har mötesform, eller rätt innehåll, vilket medför att den externa
styrelseledamoten inte har någon plats att fylla. Något som tycks driva
fram en efterfrågan på externa styrelseledamöter är ett politiskt spel
mellan ägarna där den externa styrelseledamoten kan ses som en
medlare. En stor försiktighet i de strategiska besluten minskar efterfrågan
hos ägarna då en extern styrelseledamot kan ses som alltför drivande.
Oförmågan att fatta beslut hos en ägare verkar framkalla ett kristillstånd
hos ägaren där denne antingen sitter ner och väntar tills någon kommer
och tar över eller så springer ägaren iväg och letar efter hjälp överallt.

5.3 ÄGARENS MÅL

Målet med ägandet är i de flesta fallen inte inriktat mot vinstmaximering
utan andra mål känns viktigare för ägaren. Utgångspunkten för
företagsägarnas strategi för att uppnå dessa mål är följaktligen mestadels
intern. Det finns dock undantag som till exempel Sigmas ägare vars
strategier nästan uteslutande handlar för att parera konkurrenternas
handlingar. (de Wit & Meyer, 1998:330-332) De ägare som har, snart
skall skaffa och de som skall skaffa externa styrelseledamöter inom ett år
är de som även har ett mål som innebär att skapa lönsamhet i företaget.
Dessa ägare ser företagets framgång som viktigare än att själva ha all
kontroll i företaget. Om företagsägarnas mål diskuteras i termerna
atmosfär och mätning (Williamsson, 1975:37-39, Abrahamsson,
1992:110) så är skapandet av atmosfär något som är mycket viktigt i de
flesta av dessa företag. Tydligast märks detta i företagen inom ungefär
samma bransch, My, Eta och Beta men även Iota, som inte alls är i en
liknande bransch, vilka alla anger att något som driver dem som ägare är
att det är stimulerande och roligt att arbeta. Detta är ett sätt att betrakta
atmosfär, men det finns även andra mål som till exempel att utveckla sig
själv eller ta ett steg i karriären som även om detta gärna kan kopplas till
en monetär vinst är mjukare mål än ren lönsamhet. Flera av
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företagsägarna anger även en utveckling av företaget som mål där all
vinst går direkt in i företaget vilket inte heller behöver ses som ett sätt att
kunna hämta ut stora vinster i framtiden. De flesta av företagsägarna ser
företaget som sitt skötebarn och känner såväl ansvar mot de anställda
som stolthet över att företaget går bra. Vi menar följaktligen att den tes
vi ställde upp i referensramen, att företagsägarnas mål är mycket
kopplade till atmosfär istället för lönsamhet, är sann då inget av
företagsägarna har lönsamhet som enda mål och en klar majoritet av
företagsägarna har ett annat mål än lönsamhet i första hand.

Att denna tes stämde in på de intervjuade företagen gör även att frågan
om ägarnas rädsla för att externa styrelseledamöter inte skulle förstå
dessa mål, än mer intressant, vilket vi i referensramen kopplade till agent-
huvudman-teorin (Abrahamsson, 1992:131-137). Under intervjuerna
fann vi att många företagsägare som inte efterfrågar externa
styrelseledamöter tror att det är svårt att hitta någon med rätt
personlighet eller någon som förstår dem vilket visar att de känner att
just deras företags styrelse och deras målsättningar skulle vara
annorlunda mot andra företags. Ett par av företagsägarna har även visat
att de inte är intresserande av externa styrelseledamöter, då de ser dem
som ett hot mot sin egen suveränitet. Det gäller främst Iota som istället
för att släppa in en extern styrelseledamot har en referensgrupp som de
kan lyssna till när de vill det. I Iota kan detta mycket väl kopplas till den
strategiska processen som diskuterades ovan då företagets karismatiske
ledare inte vill få sina visioner reviderade av någon extern
styrelseledamot. Även andra företag som Delta och Sigma visar tydligt
att de inte är villiga att släppa in externa krafter i styrelsen, då de känner
att detta hotar deras maktposition.

5.4 FÖRETAGETS TILLVÄXTSTADIUM

Enligt teorier om företagets tillväxtstadium (Churchill & Lewis, 1983:30-
50) kräver som vi tog upp i referensramen företag olika sorters ledarstil
och olika kompetens i styrelse och ledning i de olika stadierna. Intressant
är därför att se om de intervjuade företagen verkligen har en större
efterfrågan på externa styrelseledamöter om de befinner sig på ett högre
tillväxtstadium. För att illustrera detta har vi omarbetat Churchill och
Lewis (1983) modell för tillväxtstadierna och satt in de
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grupper efter efterfrågan som vi bildade efter inventeringen. Tydligt i
modellen blir att tillväxtstadiet och ägarens engagemang i företaget inte
stämmer vilket beror på att vi har sett företagets mål och aktiviteter som
mer givande detta är de faktorer som främst bestämmer om företaget
behöver mer kompetens. Pilarna i modellen indikerar om företaget
strävar efter att nå till ett högre tillväxtstadium.

Företags
lednings
faktorer

Steg 1
Existens

Steg 2
Överlevnad

Steg 3
Framgång
– S

Steg 3
Framgång – F

Steg 4
Lyftet

Steg 5
Mognad

1
Lambda

Beta

2 Zeta
Gamma

3 Eta

4 Epsilon
Omega Iota

5 Alfa Kappa

6 My Delta
Sigma

Ägarens
engage
mang i
företaget

Figur 5.3, Karaktäristika för småföretags utvecklingsstadier omarbetad, Churchill & Lewis,
1983:X

1 = Har externa styrelseledamöter.
2 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter inom kort.
3 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter inom en överskådlig framtid cirka 1år.
4 = Tänker rekrytera externa styrelseledamöter om företaget utvecklas mycket.
5 = Anser inte att just deras företag behöver externa styrelseledamöter.
6 = Anser inte att externa styrelseledamöter behövs alls.

Företagen Alfa, Epsilon, My och Omegas ägare har inte som mål att få
sina företag att växa och dessa företag är också i de grupper som inte
efterfrågar externa styrelseledamöter. Något

= Ägaren/ledaren = Företaget
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paradoxalt är dock att Epsilon och Omega har angivit att de skulle kunna
tänka sig att skaffa externa styrelseledamöter om företaget växer mera
trots att ägarna inte har någon ambition att låta företaget växa mer. Vid
djupintervjuerna var dock företagen My och Omegas ägare intresserade
av att skaffa externa styrelseledamöter om de kunde hitta någon med rätt
personlighet.
Av de övriga företagen är det utmärkande att de företag som inte
efterfrågar externa styrelseledamöter, Iota, Kappa, Delta och Sigma, är
de som befinner sig på det andra framgångsstadiet medan de andra, Beta,
Zeta, Gamma, Lambda och Eta, ligger på lägre stadier har en större
efterfrågan. Troligtvis kan detta bero på att de företag som kommit till
det andra framgångsstadiet redan varit tvungna att lösa bristen på
kompetens på något annat sätt. I företaget Iota har styrelsen
kompletterats med en referensgrupp som kan ses som ett
kompetenstillskott åtminstone vad gäller marknadskompetens. Denna
lösning har högst sannolikt  uppkommit för att den dominerande ägaren
inte velat släppa på sin kontroll i företaget. Sigma och Delta förlitar sig å
andra sidan helt på sina familjer som styrelse och båda dessa ägare
uppvisar ett stort behov av att själva ha kontroll över företaget. Vad som
är en möjlighet är att Sigma har fått hjälp från sin stora leverantör medan
Delta har tagit in kompetens genom de anställda. Kappa hade redan från
början mycket kompetent personal vilka var med när företaget befann sig
i monopolställning vilket troligtvis i sin tur har lett till en snabba
återhämtning. Kappas ägare är dessutom medvetna om styrelsearbetets
brister och var vid djupintervjun mycket mer positivt inställd till att
skaffa externa styrelseledamöter. De menade att de hade ont om tid till
att lägga på styrelsearbete, vilket visar att företaget lider av växtvärk.

Ägarna till Beta, Lambda, Gamma, Zeta och Eta, det vill säga de företag
som hade eller som efterfrågade externa styrelseledamöter, har alla som
tidigare nämnt målsättningar som innefattade någon sorts tillväxt i
företagen. Dessa företag befinner sig på lägre tillväxtstadier än de tidigare
nämnda men de kan ändå sägas befinna sig i en mer kritisk fas än de som
redan tagit sig förbi detta stadium. Första fasen av framgångstadiet är där
de företag som inte har tillväxt som mål kan välja att försöka hålla
företaget stabilt och lönsamt. För de företag som vill växa kan detta
stadium däremot kräva väldigt mycket i form av ny kompetens. Alla
dessa företag har dessutom visat en öppenhet för att ta emot extern
kompetens.
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Det bidrag som Adizes (1988:15-71) ger till denna analys är främst den
att se att en del av familjeföretagen, främst Delta och Sigma, håller på att
fastna i det som Adizes kallar för familjefällan. Detta då familjen i sig är
viktigare än företaget och ägarnas egentliga mål blir åsidosatt på grund av
detta. Denna möjliga nedgång beror på inre krafter i företaget som är det
som Adizes använder som drivkraft i sin modell. Etas historiska nedgång
som ledde till konkurs berodde på en nedgång inom branschen som fick
många företag på fall. Detta är även fallet med Lambdas svårigheter som
åtminstone till en stor del beror på omvälvningar i branschen.

Detta kan sammanfattas som att det inte är själva tillväxtstadiet företaget
befinner sig i som skapar efterfrågan utan den är snarare beroende på
företagsägarens ambition att låta företaget växa. Om företagsägarens
ambition att låta företaget växa är större än vad ägarens kontrollbehov är
kommer företagsägaren att efterfråga extern kompetens.

5.5 EFTERFRÅGEPROCESSEN

Det var bara en företagsägare, nämligen Deltas, som medgav att han
aldrig förut ens funderat på möjligheten att ta in externa
styrelseledamöter. Samtidigt var få av de som inte angav att de hade
planer på att göra det verkade vara upplysta om möjligheten. Kopplat till
marknadsföringsteorierna (Kotler, 1994:602-603) om kundens
medvetenhet befinner sig dessa alldeles i början av efterfrågeprocessen,
det vill säga på det kognitiva stadiet. Nedan har vi placerat in företagen
från djupintervjuerna så som vi upplever att de befinner sig i
efterfrågeprocessen.
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Stages
Vår modell Företagens medvetenhet

Cognitive Stage
Medvetenhet
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Eta, Sigma
Affective Stage Intresse av

Önskan att ha

Iota, Kappa

Zeta
Gamma

Behavior Stage
Efterfrågan/Handling

Lambda
Beta

Figur 5.4, Response Hierachy Models, Kotler, 1994:602, sammanfattad till en modell som
passar uppsatsens frågeställning.

Det som är intressant med denna fördelning är att den inte är riktigt
fördelad på samma vis som efterfrågan var när de själva fick ange den i
telefonintervjuerna. Detta beror delvis på att denna modell utgår från lite
andra förutsättningar, men även på grund av att ägarna medvetet eller
omedvetet ändrade sin inställning vid djupintervjuerna. Företaget Iotas
ägare angav i telefonintervjun att de tänkte skaffa sig externa
styrelseledamöter om de växte mer men i djupintervjuerna sade ägaren
för det första att de endast hade planer på att växa mycket sakta och för
det andra visade det sig att han inte hade en tanke på att ta in någon
extern part i styrelsen då deras referensgrupp är så mycket bättre.
Placeringen i vår modell visar att ägaren är medveten om möjligheten
och att han har kunskapen men har på det affektiva stadiet valt att inte
vilja skaffa externa styrelseledamöter.

Företaget Etas ägare angav också i telefonintervjuerna att de tänkte
skaffa externa styrelseledamöter och det så snart som om ungefär ett år,
men ändrade sedan den versionen i djupintervjuerna till att företaget inte
kunde bära kostnaden. Genom att i intervjun hela tiden hänvisa till
”småföretagare i allmänhet” och samtidigt syfta på det egna företagets
historia försökte han undfly att ta ställning till frågan. Detta menar vi
visar på att han trots sin kunskap om styrelsearbete, han har medverkat i



FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

110

en professionell styrelse tidigare, undviker att ta ställning till om företaget
idag bör skaffa externa styrelseledamöter vilket betyder att han håller sig
kvar på det kognitiva stadiet. Detta gäller även för ägaren till företaget
Sigma som inte tänker skaffa sig externa styrelseledamöter men som
faktiskt höll på att skaffa sig kunskap om styrelsearbete genom att vara
suppleant i en producentsammanslutnings styrelse. Denne ägare hade
dock inte kommit lika långt i processen att erhålla kunskap om externa
styrelseledamöter som ägaren till Eta.

Företagen Omega och Epsilon placerade sig på medvetandenivån på det
kognitiva stadiet då trots att de efter telefonintervjuerna angivit att de
tänkte skaffa externa styrelseledamöter om företagen utvecklades mer.
Denna placering beror på företagsägarnas okunskap vad gäller
styrelsearbete. Omegas ägare skulle kunna efterfråga externa
styrelseledamöter om han tar till sig kunskap om vad styrelsearbete går ut
på medan Epsilons ägare inte kommer att efterfråga externa
styrelseledamöter beroende på bristen på strategiskt tänkande som
nämndes ovan. Alfas något annorlunda placering beror på att de i
telefonintervjuerna verkade ha mer kunskap om styrelsearbete än vad de
verkligen hade.

Resultatet av modellen är följaktligen att de flesta företagsägarna befinner
sig på det kognitiva stadiet och bara två av dessa har mer eller mindre
kunskap om vad externa styrelseledamöter kan bidraga med. För att
komma vidare i processen krävs att företagsägarna erhåller mer kunskap
om styrelsearbete och om varför externa styrelseledamöter kan vara en
hjälp i styrelsearbetet. Med detta menar vi inte att detta är den enda
orsaken till den låga efterfrågan utan en av flera. Ytterligare en faktor
som är viktig när det upplevda behovet skall analyseras är i vilken mån
företagen har ett aktivt styrelsearbete.

Det visade sig i djupintervjuerna att endast tre av de tretton företagen
hade ett aktivt styrelsearbete. Alla dessa företag, Beta, Lambda och Iota,
har eller ämnar att få ett strategiskt arbete enligt den analys som ovan
gjordes av den strategiska processen vilket visar att styrelsen här har en
riktig uppgift. Företaget Beta kan ses som ett skolexempel, medan Iotas
styrelse till stor del styrs av ”den karismatiske VD:n” och Lambda vars
framtida problem troligen inte kommer att vara ett svagt styrelsearbete
utan en svag VD med svårighet att implementera de strategier som
styrelsen formulerar. De resterande tio företagen har däremot inget



FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

111

egentligt styrelsearbete utan det som finns präglas av spontana möten i
korridoren och oftast görs ingen skillnad mellan styrelsearbete och
ledningsarbete. Detta har till följd att det långsiktiga arbetet kommer i
skymundan av frågor som gäller den löpande verksamheten. På dessa
möten är det inte svårt att förstå att ägarna inte saknar någon extern
styrelseledamot eftersom de huvudsakligen diskuterar interna frågor om
den löpande verksamheten.

5.6 ÄGARENS KUNSKAP OCH MEDVETENHET

Vi har ovan konstaterat att många ägare befinner sig på det kognitiva
stadiet i efterfrågeprocessen och analysen av företagsägarens kognition är
därför särskilt intressant. Det är inte alla företagsägare som har en klar
och självständig inställning till företagets framtida strategier, det vill säga,
att det inte är alla som har etablerade kognitiva strukturer (Angelöw &
Johnsson, 1990:44, Hellgren & Melin, 1993:49), som talar om hur ägaren
skall bete sig i strategiska frågor. Detta utmärker sig framför allt hos
ägarna till företagen Lambda och Gamma som båda gärna frågar allt och
alla om råd då de själva inte är säkra på hur de skall hantera situationen
som ägare. Dessa företag har och skall snart skaffa externa
styrelseledamöter och det kan därför tyckas att mindre väl etablerade
kognitiva strukturer skulle främja efterfrågan på externa
styrelseledamöter, vilket vore sorgligt då etablerade kognitiva strukturer
är byggda på kunskap och erfarenhet. Detta är däremot inte vår slutsats
då Beta, som även de har externa styrelseledamöter kan sägas ha mycket
erfarenhet och bestämt etablerade kognitiva strukturer. Vi kan således
inte finna några uttryck för att ägarstrukturen skulle ha en inverkan på
varken om företagsägaren har etablerade kognitiva strukturer eller hur de
kognitiva strukturerna ser ut.

Därför anser vi snarare att efterfrågan på externa styrelseledamöter beror
på hur de kognitiva strukturerna ser ut. Däremot menar vi att den låga
efterfrågan kan bero på att etablerade kognitiva strukturer eller kartor är
svåra att förändra. Vi vill däremot inte sälla oss till Hellgren och Melin
(1993:62) som menar att de kognitiva strukturerna endast förändras
inkrementellt över tiden utan vi menar att om företagsägaren får en
tillräcklig mängd motbevisande information så att kognitiv
dissonans(Angelöw & Jonsson,1990:46) uppstår kan



FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

112

företagsägaren helt enkelt tvingas att ändra sina kognitiva strukturer.
Detta är att jämföra med det som McCaskey (1982) kallar ”little dying”
och som kräver en läkande process för att företagsägaren skall kunna bli
handlingskraftig igen.

En sådan process kan vara en tänkbar förklaring till Lambdas ägares
osäkerhet i det strategiska arbetet. Då denne ägare tog över ägarskapet i
företaget fanns inte någon extern ledamot i styrelsen och det är möjligt
att den första externa ledamoten togs in då ägaren var tvungen att
erkänna att han inte klarade av företaget utan extern hjälp. Det är troligt
att den stress som ägaren fick genomgå när han märkte att hans
kognitiva strukturer inte stämde med situationen som framkallade bristen
på egen handlingskraft och den numera överdrivna tilliten till externa
styrelseledamöter. Önskan om att skaffa externa styrelseledamöter från
Gammas ägare härstammar förmodligen från att han inte startat upp
företaget själv utan övertagit rollen som ägare och ledare utan tidigare
erfarenhet inom området. Viljan att skaffa extern styrelse ledamöter kan i
detta fall ses som ett behov vilket bland annat uppstått ur den
kunskapslucka och självinsikt som finns hos ägaren men som vi nämnde
under diskussionen om den strategiska processen så bidrar även det
politiska spelet mellan Gammas två ägare till efterfrågan.

Deltas ägares upprörda tillstånd vid diskussionen om externa
styrelseledamöter härrör däremot troligtvis från ett tillstånd av kognitiv
dissonans. Denne ägare generaliserar (Angelöw & Jonsson, 1990:46-47)
företagets framgång och att familjen var tidiga med sin idé på marknaden
med att just familjen är framgångsfaktorn. Till skillnad från Alfa som
själva uttalar att de inte vill genomföra något som familjen inte har
kompetens att göra så menar Deltas ägare att familjen och de få anställda
kan allt som betyder något för företaget. Attribution är också något som
sker inom Iotas ägarskara men i detta fall leds orsaksförklaringen av
VD:n. Uppslutningen kring de gemensamma målen sker parallellt med
uppslutningen runt den gemensamma framgångshistorien som innebär
att de anställdas sociala samvaro och engagemang är framgångsfaktorn.
Det skulle krävas mycket för att sätta Delta och Iotas ägare i en så kraftig
kognitiv dissonans att de skulle ändra sina kognitiva strukturer och
efterfråga externa styrelseledamöter. Inte på grund av att de har speciellt
etablerade kognitiva strukturer utan på grund av att de har byggt upp ett
motstånd mot att deras sätt att tänka skall kunna omkullkastas.
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Delta och Iotas ägare har dock olika typer av motstånd där Deltas ägare
har ett motstånd mot alla externa influenser, även information om
marknaden ignoreras. Iotas ägare har däremot har tidigare blivit utsatt
för information om externa styrelseledamöter samt har ett mycket väl
uppbyggt försvar mot sådan information. Detta försvar finner vi även
hos Etas ägare som inte bara hade ett försvar mot att ta in externa
styrelseledamöter, det vill säga att företaget inte hade råd, utan som hade
bortförklaringar till alla frågor som handlade om styrelsearbete. Detta
motstånd verkade Etas ägare främst ha på grund av hans dåliga samvete
över det bristfälliga styrelsearbetet och inte för att han egentligen hade en
annan åsikt. Kappas ägare har ett liknande tänkesätt och sade
uttryckligen under intervjuerna att en stor anledning, förutom bristen på
tid att engagera sig i styrelse arbetet, är att de skäms för sitt nuvarande
dåliga styrelsearbete.

Sigmas ägare reagerade på ett liknande sätt som Deltas med skillnaden att
Sigmas ägare faktiskt aktivt deltog i en styrelse om än som suppleant.
Detta medför att Sigmas ägare inte direkt ser styrelsearbete eller externa
styrelseledamöter som något främmande men han kan däremot inte
koppla detta till det egna företaget. Då styrelsen i Sigma består av ägarens
familj verkar detta mer ha att göra med att ägaren ser styrelsen som sin
familj och därför inte ser att denna kan fungera på det formella sätt som
en styrelse gör. Sigmas ägare verkade dessutom känna sig något hotade
av att vi kom från universitetet då han själv inte har någon utbildning
över gymnasienivå. (Berkowitz, 1974:75-78) Detta var inte märkbart
under någon annan intervju. Hos Epsilons ägare finns ett slags motstånd
uppbyggt fast det inriktar sig precis som i fallet med Deltas ägare inte
direkt mot externa styrelseledamöter. Detta har framkallats av att ägaren
har känslan av att utvecklingen sprungit förbi honom och känner att
hans uppgift är att hålla ställningen och vänta på avlösning. Rent
generellt handlar det inte om hans inställning eller bristande efterfrågan
på externa styrelseledamöter utan främst om hans bristande intresse för
att leda en förändring.

Den ägare som vi intervjuade i företaget Zeta var positivt inställd till att
ta in externa styrelseledamöter men hans medägare och tillika syster var
inte lika positiv. Systerns inställning beror, enligt broderns åsikt,
mestadels på att hon har en förkärlek för att tycka tvärtemot honom och
inte på något egentligt motstånd mot externa styrelseledamöter. Inte
heller Mys ägare uppvisade något direkt motstånd utan var tvärtom
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ganska nyfiken både på vad vi sa och vad denna undersökning gick ut på
vilket tyder på en brist på kunskap om styrelsearbete och därför också
om externa styrelseledamöter. Denne ägaren medgav till och med att han
inte visste vad det är för skillnad på styrelsearbete och ledningsarbete. En
liknande okunskap uppvisade ägaren till Omega som i slutet av intervjun
inte alls var negativt inställd mot externa styrelseledamöter. Omegas
ägare kan däremot till skillnad från Mys ses som en naturbegåvning i
ämnet strategi och företaget har trots ett obefintligt styrelsearbete ett
långsiktigt tänkande och väl utarbetade strategier. Denna nyfikenhet som
visades istället för en negativ reaktion betyder att det hos dessa
företagsägare inte uppkom någon kognitiv dissonans(Angelöw &
Jonsson, 1990:46) som i sin tur kan ses som att företagsägarna inte hade
kognitiva strukturer som fyllde ut det informationsgap som
uppstod(Hellgren & Melin, 199?). Då företagsägarna reagerade på detta
sätt betyder det att de inte kände sig hotade från den som kom med
informationen, det vill säga två studenter. Det är dock möjligt att de i en
annan situation skulle ha reagerat annorlunda. (Berkowitz, 1972:75-78)

Av de företag som befinner sig på det kognitiva stadiet i
efterfrågeprocessen kan de flesta följaktligen fås att ändra sin attityd till
att efterfråga externa styrelseledamöter eller åtminstone ett aktivt
styrelsearbete om de bara kan erhålla kunskapen från en
kommunikationskälla som de litar på och som talar till dem. För att ta
emot information har de flesta företagsägare angivit att mötet med
kommunikationskällan inte får ta lång tid, men dessutom menar flera av
ägarna att det är viktigt att kommunikatören pratar till dem och inte över
deras huvuden. Detta kan jämföras med den tvåvägskommunikation som
vi beskrivit i referensramen då ägarna kräver en medvetenhet om
åhörarnas situation hos kommunikatören. Denna medvetenhet behöver
inte betyda att kommunikatören vet allt om de företag som är
representerade men åtminstone är medveten om från vilka branscher
företagen som är närvarande representerar och företagens ungefärliga
storlek. (Berkowitz,1972:74-75)

Många av de företagen som djupintervjuades utryckte som ovan nämnt
att en eventuell extern styrelseledamot inte var möjlig på grund av att de
inte skulle kunna hitta någon som de har tillräckligt förtroende för. Detta
är inte ett tecken på ett positivt förändringsmotstånd utan snarare ett
negativt sådant. Detta negativa motstånd grundar sig enligt vad vi sett i
okunskap om vad styrelsearbete egentligen handlar om och vilken form
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som detta bör bedrivas i. De heterogena ägargrupperna som ej tagit in
externa styrelseledamöter som företaget Kappa har negativa motstånd
som inte grundas i okunskap utan mer av stress framkallad av den
växtvärk som företaget lider av (Molin, 1999:14). Vi kunde tydligt se, och
detta var speciellt utmärkande för partnerföretagen, att ägarna talade om
tiden som en begränsande faktor i all sin verksamhet och största
anledningen till att ägarna inte utbildade sig. Det är högst troligt att just
denna tidsbrist tvingar fram ett inkrementellt beteende där strategi och
långsiktigt tänkande skjuts på morgondagen. I de homogena
familjeföretagen är detta inte lika tydligt utan där ligger det negativa
motstånden snarare i motstånd genom tradition vad gäller
maktfördelningen samt verksamhetens riktning. De homogena
ägargrupperna har ofta andra mål än rent finansiella med sin verksamhet
och därför uppstår här ett för dem positivt förändringsmotstånd ur deras
synvinkel. För företagets del ur ett företagsekonomiskt perspektiv blir
detta motstånd däremot negativt och svårt att övervinna.

Många av företagsägarna är mycket snabba att se aktörerna omkring den
som prototyper (Angelöw & Jonsson, 1990:45-46) vilket gör att revisorn,
konsulten och bankkontakten ses som antingen bra eller dåliga.
Framförallt revisorn uppfattas ofta som någon som kan allt vilket
grundar sig i att denne var med från början när företagsägaren själv var
oerfaren. Bankkontakten uppfattas däremot ibland som en övervakare
eller kontrollant vilket gör att denne inte får lika mycket förtroende.
Konsulter uppfattas av vissa företagsägare som en kostnad och dessa ser
ofta konsultens överlägsna kunskap som ett problem. Detta genom att
företagsägaren inte riktigt vet vad denne betalar för. Skillnaden mellan
företagsägarnas inställning till konsulter och revisorer grundas troligtvis i
att revisorn som ett av bolagsorganen är en nödvändig kostnad medan
att anlita en konsult är ett val. Detta gör att det schemata som revisorn
ses på med är helt positivt medan konsulten har sidor som är direkt
negativa. Detta sätt att se på dessa aktörer ligger till grund för den
påverkan aktörerna kan utöva på företagsägarna. (Angelöw & Jonsson,
1990:45-46)
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5.7 EXTERNA INTRESSENTER

De externa intressenter som påverkar de intervjuade företagen i
styrelsefrågor och som kan sägas ha inverkan på företagsägarens
efterfrågan på externa styrelseledamöter är framför allt revisorer och
bankkontakter vilket framkom vid inventeringen. I djupintervjuerna
utmärkte sig framför allt revisorernas påverkan men även påverkan från
konsulter, företagets kunder och leverantörer. Den påverkan som
revisorer, bankkontakter och konsulter har är av det slag som
intressentmodellerna (Norrbom, 1973:92, Westerlund & Sjöstrand,
1975:49-51) har för avsikt att påvisa. Anledningen till påverkan är således
att dessa aktörer försöker att få ut en så stor belöning som möjligt
genom att påverka företagsägarna att skaffa eller att inte skaffa externa
styrelseledamöter. Nedan har vi illustrerat vilka aktörer som främst
påverkar företagsägarna och vilka samband som finns till de externa
styrelseledamöterna.

.Figur 5.5, Påverkan av externa intressenter, bearbetning av Femkraftsmodellen, Porter,
1980:? och Intressentmodell ur Westerlund &Sjöstrand, 1975:49.

Revisorer och konsulter påverkar framförallt genom att försöka få ge
företaget det bidrag som externa styrelseledamöter kan ge och på så sätt
även få den belöning som dessa skulle erhålla. I revisorns fall finns det
redan ett förtroende uppbyggt som både företagsägare och revisorer
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anser vara grundat i för det första att revisorn varit med från början, för
det andra att revisorn är insatt i företagsägarens privatekonomi, för det
tredje genom revisorns kunnande om den ekonomiska delen av
företagande där företagsägaren själv är svag och för det fjärde informerar
revisorn företagsägaren om de juridiska bestämmelserna som gäller för
styrelsearbetet. Med detta förtroende kan revisorn skapa behov hos
företagsägaren av tjänster som inte är revision och granskning. Men det
är inte bara revisorerna som skapar denna efterfrågan utan
företagsägarna vänder sig ofta självmant till revisorn istället för till andra
specialister.

Konsulter som är specialiserade inom strategifältet försöker även de få
den del av belöningen som en extern styrelseledamot skulle erhålla. Med
detta menar vi inte att ett företag med externa styrelseledamöter aldrig
skulle ha nytta av att anlita konsulter inom detta område utan endast att
de kan ses som ett substitut hos företag som inte har externa
styrelseledamöter. Om konsulter används på detta sätt kan företaget
naturligtvis få mycket värdefull hjälp men en konsult tar aldrig det ansvar
som en styrelseledamot enligt lag gör.

Bankkontakter eller finansiärer är en annan typ av påverkande kraft då
dessa aktörer vill att företagen de lånar ut pengar till eller investerar i
skaffar externa styrelseledamöter. För sitt bidrag vill de följaktligen ha en
större belöning i form av den säkerhet som en extern part i styrelsen kan
tänkas utgöra. Hälften av de intervjuade bankerna försöker att bidraga
med externa styrelseledamöter till företagen och kan därför ses som en
leverantör av externa styrelseledamöter. Problemet med denna påverkan
är att företagen ser en av banken externt tillsatt styrelseledamot som en
kontrollant och inte som ett kompetenstillskott. Bankerna menar dock
att de inte har den tid som skulle behövas för att utöva den påverkan de
egentligen önskar.

Vidare finns det en viss påverkan som utgörs av aktörer som är
leverantörer eller kunder till företagen. De kunder som påverkar är
mycket stora företag som kan tvinga det mindre företaget att ändra sina
strategier så att de stämmer överens med kundföretagets. Detta gäller till
exempel när kundföretaget inför ett nytt datasystem eller ett nytt
miljökrav så måste företaget göra detsamma för att kunna leverera till
denna kund i fortsättningen. Påverkan är alltså inte direkt riktad mot
styrelsen men gör att styrelsearbetet blir att anpassa sig till kundföretaget
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vilket minskar dess handlingsfrihet och nytta. Leverantörer som är
viktiga för företaget såsom en generalargentur eller till och med
franchiseorganisation kan påverka företagets styrelsearbete mer direkt.
Detta genom att tillhandahålla företaget information och utbildning
inom företagande och genom att fungera som rådgivare i frågor
angående det strategiska arbetet. Dessa leverantörer kan således ses som
ett slags substitut till externa styrelseledamöter då företagen upplever
dem som att vara det. Undantaget är här företaget Lambda som trots att
de är franchisetagare har externa styrelseledamöter.

Ingen av dessa aktörer har dock avrått företagsägare från att skaffa
externa styrelseledamöter utan den negativa påverkan som finns är från
aktörer som försöker att agera istället för externa styrelseledamöter.
Dessa aktörer kan dock endast lyckas med detta om företagsägarna
genom osäkerhet är lätta att påverka. Den positiva påverkan som skulle
kunna öka efterfrågan är från bankerna som själva inte finner tid och inte
heller är speciellt effektiva på att rekrytera externa styrelseledamöter.
Däremot verkar den låga efterfrågan inte alls bero på att företagsägarna
tror att de externa styrelseledamöterna skall vara aktiva i andra företag
och på så sätt sprida information om det egna företaget.
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5.8 SAMMANFATTNING

Analysen av den information som vi erhållit från intervjuerna har gett oss
klarhet i att företagsägarnas efterfrågan på externa styrelseledamöter är
beroende på följande faktorer.

•  Ägargruppens tillika styrelsens sammansättning i termer av att vara
homogen eller heterogen.

•  Om den strategiska processen lämnar utrymme för och behov av
extern kompetens.

•  Om ägarens mål med sitt ägande inkluderar tillväxt eller lönsamhet i
företaget.

•  Om företaget är i ett tillväxtstadium där ägarens ambition att växa är
så stor att ett behov av extern kompetens uppstår.

•  Om företagsägaren har ett etablerat sätt att tänka och företagsägarens
benägenhet att ta in ny kunskap.

•  Om det inte förekommer starka förändringsmotstånd.

•  Externa aktörers försök att påverka företagsägaren samt dennes
mottaglighet för denna påverkan.
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6  S LU T S AT S  O C H
REFLEKTIONER

I detta kapitel kommer slutligen de slutsatser som undersökningen genererat att
presenteras. Först presenteras den slutsats som besvarar syftesformuleringen och
därefter presenteras författarnas egna reflektioner angående dessa slutsatser.

6.1 SLUTSATS

Den låga efterfrågan på externa styrelseledamöter i små och medelstora
företag kan förklaras av flera sammanhängande förklaringsvariabler.
Dessa olika variabler är inte oberoende av varandra och mellan dessa
existerar en viss hierarki. Nedan följer en genomgång av dessa variabler.

Ägarstrukturen
Det är inte ägarstrukturen i sig, det vill säga om företaget är enmansägt,
ett familjeföretag eller ett partnerföretag, utan den faktor som visar sig
vara viktig för efterfrågan på externa styrelseledamöter är om
ägargruppen och styrelsen är en homogen eller en heterogen grupp. Den
homogena gruppen har svårare att släppa in en extern part i gruppen.
Detta är naturligtvis mer tydligt hos familjeföretag, medan den
heterogena gruppen oftare är partnerföretag. De heterogena
ägargrupperna har mer möten där styrelse och ledningsfrågor diskuteras.

Ägaren i den strategiska processen
Den strategiska processen i företaget och ägarens roll i denna kan vara
en avgörande faktor för om en ägare efterfrågar externa
styrelseledamöter. Om företagets strategier inte uttalat diskuteras i
företagets styrelse, som exempelvis om en ägare är visionär, finns det
inte plats för extern kompetens i styrelsen och inte heller om processen
går i små försiktiga steg. Ett politiskt spel eller en mycket väl skött
process kan däremot vara drivande för att ta in extern kompetens. Få
företag av de slag som ingår i undersökningen har ett aktivt
styrelsearbete där den strategiska processen behandlas och de hade
följaktligen brister i både mötenas form och innehåll. Dessa brister leder
till att extern kompetens inte saknas eftersom den externa
styrelseledamoten inte har någon plats att fylla.
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Ägarens mål
Majoriteten av företagsägare har andra mål än rena lönsamhetsmål med
sitt ägande. De företagsägare som har en uttalad efterfrågan på externa
styrelseledamöter är dock de som i sina mål även inkluderar lönsamhet
och tillväxt i företaget. De företagsägare som har mål som inte betyder
att företaget skall växa så mycket som möjligt eller som sätter trevad
framför lönsamhet känner en osäkerhet inför att ta in en extern
styrelseledamot då denne inte skulle förstå deras mål. Externa
styrelseledamöter kan även ses som ett hot mot en stark ledares
suveränitet.

Företagets tillväxtstadium
Den kunskap som anses behövas på de olika tillväxtstadierna verkar inte
påverka det behov som företagsägarna känner av att ta in kompetens i
form av externa styrelseledamöter. Däremot är företagsägarnas ambition
att företaget skall växa en faktor som inverkar. Företag på ett tidigt
tillväxtstadium vars ägare har en så stor ambition att växa att de är
beredda att ta in extern kompetens för att lyckas har en större efterfrågan
på externa styrelseledamöter än äldre företag som utvecklats över detta
stadium men klarat sig utan att ta in externa styrelseledamöter.

Efterfrågeprocessen
De företagsägare som inte efterfrågar externa styrelseledamöter befinner
sig oftast på det kognitiva stadiet i efterfrågeprocessen, det vill säga de
har ännu inte den kunskap om styrelsearbete som krävs för att efterfråga
externa styrelseledamöter. De kan därför inte utföra den sorts
styrelsearbete där de skulle sakna den kompetens en extern
styrelseledamot bidrar med. Det betyder att få företagsägare har kunskap
om styrelsearbete men har valt något annat alternativ som de anser vara
bättre.

Ägarens kunskap och medvetenhet
Att företagsägarna har etablerade sätt att tänka, etablerade kognitiva
strukturer, är inte en anledning till att inte efterfråga externa
styrelseledamöter. Av betydelse är däremot hur de kognitiva strukturerna
ser ut, det vill säga etablerade kognitiva strukturer hos en företagsägare
med bristfällig kunskap leder till att denne inte efterfrågar externa
styrelseledamöter. Denna typ av företagsägare är dessutom mycket svårt
att få att ändra sin attityd. Många företagsägare som ingick i
undersökningen hade däremot inte speciellt väl etablerade kognitiva
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strukturer runt styrelsearbete och skulle kunna fås att ändra sin attityd
mot externa styrelseledamöter om de fick mer kunskap om styrelsearbete
om informationen kom från en källa de litar på. Utan kunskap formas
attityden av förutfattade meningar och känslan av okunskap vilket i sig
bygger upp motstånd och en negativ attityd. Många företagsägare ser inte
informationen om styrelsearbete som något riktat till dem på grund av
att den ofta är så allmän och inte inriktad mot olika företagssorter eller
branscher. Få ägare har ett uppbyggt motstånd mot externa
styrelseledamöter utan det som de reagerar emot är snarare en påtvingad
förändringen eller extern insyn i ett medvetet bristfälligt styrelsearbete.
Ett motstånd som uppkommer i företag med stark tillväxt är att det
operativa arbetet ses som viktigare än att företagsägaren tar in ny
kunskap som behövs för att växa, vilket är beroende på dålig planering
av den tid som företagsägaren har att förfoga över.

Externa intressenters påverkan på efterfrågan
De aktörer som främst påverkar företagsägare i strategiska frågor är
revisorn, bankkontakter, konsulter och leverantörer. Endast
bankkontakten kan sägas försöka påverka företagsägare att rekrytera
externa styrelseledamöter. De andra aktörerna påverkar inte heller direkt
genom att avråda företagsägarna att skaffa externa styrelseledamöter utan
genom att själva försöka fungera som ett substitut till externa
styrelseledamöter. Revisorer och bankkontakter utmärker sig här genom
att har en bra och etablerad kommunikation med företagsägarna.

Av dessa faktorer är framförallt kunskap och ägarens mål de som är
överordnade de andra faktorerna. Det finns ett starkt samband mellan ett
aktivt styrelsearbete och att styrelsen innehåller externa styrelseledamöter
vilket till stor del beror på att externa styrelseledamöter bidrar med
kunskapen om hur ett aktivt styrelsearbete går till. Företagsägarens
kunskap om styrelsearbete och strategiskt arbete påverkar den strategiska
processen och företagsägarens benägenhet att bli påverkad av externa
intressenter. Även företagsägarens mål kan ses som en överordnad faktor
då denna påverkar faktorer som företagsägarens ambition att låta
företaget växa samt företagarens vilja att ta in ny kunskap. Kunskapen
kan även i sin tur påverka företagsägarens mål då kunskap även ger en
vetskap om möjligheter att utveckla verksamheten.
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Företagsägares benägenhet att efterfråga externa styrelseledamöter kan
formuleras i följande modell.

Benägna Obenägna
Ägargrupp Heterogen Homogen
Typ av strategisk
process

Planerande
Analytisk

Handlingsdriven
Driven av en stark ledare

Ägarens mål Lönsamhet
Tillväxt

Förvaltande
Trivsel

Tillväxtstadier Expansivt stadium och en
ambitiös ägargrupp.

En ägargrupp som inte ser
expansion viktigare än makt.

Efterfrågeprocessen Har tagit in kunskap Tar inte in kunskap
Kunskap och
medvetenhet

Öppen för ny kunskap Har motstånd mot ny
kunskap.

Externa intressenter Ej beroende av andra
aktörer i styrelsefrågor.

Beroende av andra aktörer i
styrelsefrågor

Figur 6.1, Faktorer som gör företagsägare benägna respektive obenägna att ta till sig
kunskap om styrelsearbete och externa styrelseledamöter.

Denna slutsats genererar förklaringsvariabler till företagsägares
benägenhet att efterfråga externa styrelseledamöter. Slutsatsen ger även
insikt i företagsägares öppenhet för att ta in kunskap om styrelsearbete
vilket i sin tur kan användas i syfte att förstå och kommunicera med
företagsägarna inom detta område. Den ger även en insikt om hur
företagsägarens mål påverkar dennes sätt att tänka, känna och handla i
frågor som rör företaget.

6.2 REFLEKTIONER

6.2.1 STYRELSEARBETE FÖR STRATEGISKT ARBETE

Under studiens gång menar vi som författare att vi har fått ett nytt
perspektiv på varför små och medelstora företag bör rekrytera externa
styrelseledamöter. Genom att vi har fått en ökad förståelse för
företagsägarnas mål har vi insett att dessa inte primärt baseras på att öka
lönsamheten i företaget. En ökad lönsamhet är dock i många fall viktig
för att uppnå det mål som upplevs som viktigast för företagsägaren. Ett
aktivt styrelsearbete hjälper företagsägarna att uttalat diskutera och
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formulera sina mål och en extern styrelseledamot kan hjälpa ägarna att
formulera strategier för att uppnå dessa mål. Även de företagsägare som
har som mål att ”klara sig själva” kan gynnas av att få vad som kan kallas
”hjälp till självhjälp” då ett långsiktigt tänkande och en analys av
omvärlden ger den handlingsfrihet som de önskar. Denna
handlingsfrihet erhålls då ett långsiktigt tänkande bäddar för en proaktiv
strategi och därav undviker ägaren att tvingas in i reaktiva förändringar
som begränsar möjligheten att välja handlingsalternativ. Möjligheten för
företagsägaren att själv analysera och utforma långsiktiga strategier ökar
sannolikheten att företagsägarens mål skall nås.

De företag som ingick i studien uppvisade olika sätt att driva den
strategiska processen för att nå sina mål samt olika sätt att hantera
förändringar i omvärlden. Styrelsearbete som hanterar det strategiska
arbetet ger de beslut som fattas högre kvalitet än när det strategiska
arbetet sker sporadiskt. Detta är oberoende av om företagsägarna vill ha
omvälvande eller inkrementella förändringar i verksamheten, om de vill
vara proaktiva eller reaktiva, och om de har ett synsätt med extern eller
intern utgångspunkt. Vad vi vill uttrycka är att vilken strategi som än
utformas kräver formuleringen av denna ett forum där analys och
diskussioner kan pågå och i ett företag bör detta vara styrelsen.

6.2.2 HÖNAN OCH ÄGGET

Som vi beskrivit i slutsatserna finns det ett samband mellan de olika
variablerna som förklarar varför vissa företagsägare inte efterfrågar
externa styrelseledamöter. Bland dessa har vi funnit uttryck för två
problem vars karaktär brukar beskrivas med metaforen hönan och ägget,
det vill säga två faktorer som båda leder till den andra. Det första av
dessa problem är att ett aktivt styrelsearbete stimulerar ett behov av att
rekrytera externa styrelseledamöter men samtidigt går det att se att
företag som har externa styrelseledamöter har ett behov av att ha ett
aktivt styrelsearbete. För att öka efterfrågan på externa styrelseledamöter
skall företagen således stimuleras till att ha ett aktivt styrelsearbete
samtidigt som ett aktivt styrelsearbete stimuleras av företaget rekryterar
externa styrelseledamöter.
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Figur 6.2, Samband mellan styrelsearbete och externa styrelseledamöter.

Det andra problemet handlar om ägarens mål och den kunskap som
ägaren besitter. Vi fann i studien att företagsägarens mål påverkade både
viljan att ta in externa styrelseledamöter och att ta in ny kunskap om
styrelsearbete samtidigt som den kunskap som ägaren besitter påverkar
de mål som ägaren formulerar genom att mer kunskap ger fler och bättre
genomtänkta alternativ som kan leda till att företagsägarens vilja att ta in
ny kunskap ökas.

Figur 6.3, Samband mellan ägarens mål och kunskap.

Styrelsearbete
Externa
styrelseledamöter

Ger behov av

Ger behov av

Ägarens mål Kunskap

Viljan att ta in
ny kunskap

Kunskap om
alternativa mål
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För att en extern aktör som exempelvis universitetet eller
StyrelseAkademien skall kunna påverka företag till att bedriva ett aktivt
styrelsearbete måste de bryta sig in i denna cirkelrörelse. Svårigheten
ligger i var i cirkeln problemet skall angripas. Enligt vår mening kan
dessa aktörer ha en möjlighet att bryta sig in i båda dessa cirklar genom
att bidraga med kunskap om styrelsearbete. Genom att ge företagsägarna
kunskap att driva ett aktivt styrelsearbete kommer de själva att se
bristerna i sitt nuvarande arbete och antingen efterfråga mer kunskap
eller en extern styrelseledamot som bidrar med denna kunskap och
dessutom ger kunskapen ett aktivt styrelsearbete vilket kan stimulera
dem till att se alternativa mål. Att bidraga med kunskap är dock något
som båda dessa aktörer gör idag vilket således kan ses som ett
misslyckande. I de företagen vi har studerat har anledningen till att detta
misslyckande grundats i att kommunikationen mellan företagsägarna och
de aktörer som erbjuder dem kunskaper inte fungerar. Den troliga
förklaringen till detta är att företagsägarna är mycket praktiskt
orienterade personer utan någon högre utbildning som uppfattar
teoretiska resonemang som något som inte rör dem själva. Den
utbildning som krävs är följaktligen en mycket konkret och
handlingsorienterad i grundläggande kunskaper.

6.2.3 PLANERING TAR TID OCH SPAR TID

Flera av företagsägarna som ingick i undersökningen angav tiden som en
anledning till varför de inte gick på utbildningar för att utöka sina
kunskaper och även till att de inte hade ett aktivt styrelsearbete. Då
undersökningen genomförts i små och medelstora företag kan detta
antagas bero på företagsägarens ovilja att delegera arbetet eller på
växtvärksproblematiken. Detta var dock inte gällande i alla de företag
som ansåg att de inte hade tid utan vissa företagsägare hade helt enkelt
dålig planering.

När företagsägarna inte planerar sin tid utan inriktar sig på det i företaget
som mest akut behöver åtgärdas hamnar fokus alltför mycket på den
operativa verksamheten Detta leder till att företagsägaren inte har tid till
att föra ett aktivt styrelsearbete. För att planera den tid som
företagsägarna skall lägga på styrelsearbete och strategiskt arbete krävs
också tid och därför tar det tid att spara tid. Då företagsägarna som
redan nämnts fokuserar sin tid på att själv ta itu med problem eller till
och med praktiskt arbete i den operativa verksamheten tar sig
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företagsägaren inte tid att planera sin tid. Om företaget har ett aktivt
styrelsearbete med långsiktiga strategier underlättas planeringen då
företagsägaren i god tid kan bedöma ungefär hur stor arbetsinsats som
kommer att krävas i verksamheten i framtiden.

6.3 SAMMANFATTNING

Den låga efterfrågan på externa styrelseledamöter beror på en rad
sammanhängande variabler. De variabler som karaktäriserar de
företagsägare som inte efterfrågar externa styrelseledamöter är en
homogen ägargrupp, en strategisk process som är handlingsdriven eller
driven av en för stark ledare, att företagsägarna har ett mål som baseras
på förvaltande eller trivsel, att ägargruppen inte ser expansion som
viktigare än sin personliga makt i företaget, att företagsägarna inte har
kunskap eller motstånd mot att ta in kunskap om styrelsearbete, och att
ägargruppen använder andra aktörer som rådgivare i styrelsefrågor.
Framför allt framträder ägarens mål med verksamheten och
företagsägarens öppenhet för att ta till sig kunskap.
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FÖRETAGSÄGARES ATTITYD TILL EXTERNA STYRELSELEDAMÖTER

I

B I L AG O R
BILAGA 1 INTERVJUGUIDE FÖR INVENTERING

Förslagen under frågorna har inte uttalats för respondenterna om de
svarat utan hjälp. Dessa är endast för att respondenten skall få hjälp med
att förstå frågorna.

1. Vilken kompetens anser ni behövs i en företagsstyrelse?
•  Styrelsearbete
•  Operativ kompetens
•  Marknad
•  Internationalisering

2. Vilka kompetenser finns i eran styrelse?
•  Styrelsearbete
•  Operativ kompetens
•  Marknad
•  Internationalisering

3. Hur valde ni eran styrelse?
•  Efter kompetens
•  Efter betydelse för företaget
•  Enligt andra intressenters önskemål

4. Saknar ni någon kompetens?
•  JA
•  NEJ

5. Har ni externa styrelseledamöter?
•  JA
•  NEJ

6. OM 5 JA: Hur rekryterades dessa?
•  Genom rekrytering av utomstående
•  Inom bekantskapskretsen
•  Efter kompetens
•  Efter betydelse för företaget
•  Enligt andra intressenters önskemål
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II

7. OM 5 NEJ: Tänker ni skaffa externa styrelseledamöter?
•  JA
•  NEJ

8. OM  7 JA: Hur och när tänker ni skaffa dem?
•  Snart
•  Inte än på länge
•  Leta själv
•  Få hjälp med rekryteringen

9. OM 7 NEJ: Varför inte?
•  Behövs inte
•  Kan inte bidraga med något
•  För dyrt

10. Vem rådfrågar ni om styrelsefrågor, det vill säga strategiska
frågor?

•  Släkting
•  Revisor
•  Mentor
•  Bankman
•  Konsult
•  Nyckelperson inom organisationen
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III

BILAGA 2 RESULTAT AV SVARANDE PÅ INVENTERINGEN.

Ftg Ägar-
struktur

Externa
ledamöter Om ja hur? Vem

rådfrågas?

Vilken
kompetens
behövs?

Hur valt
styrelsen?

Saknas någon
kompetens?

2 Partner Ja Kompetens om
branschen

Revisor(k)
Jurist

Marknad,
generera
riskkapital

Given vid
förvärv.

Ja, Marknad, och
generera
riskkapital.

4 Partner Ja
Rekryterade
+Kontakter,
kompetens.

Bank vän,
Revisor

Marknad,
Kontakter Kompetens. Nej

5 Enman Nej,
behövs ej. Revisor Operativ

Marknad Familjen Nej

8 Familj Nej, 2 som
referens. Ingen Marknad,

Ekonomi. Familjen Ja, IT

10 Partner Nej,
behövs ej.

Revisor,
Kontakter

Ekonomi,
Verksamheten Ägarna Nej

11 Partner Nej,
behövs ej.

Revisor,
Konsult

Operativ
Marknad Ägarna Mer operativ

kompetens

14 Publikt,
Partner Ja,50-50

Personliga
kontakter. Har
använt rekry-
teringshjälp.

Ingen

Operativ,
Marknad,
Finansiell,
Organisation

50-50, komp ?

16 Partner Nej, inte
än.

Revisor(k)B
ank Marknad Ägare Framåtperspektiv

och omvärld.

18 Partner Nej,
behövs ej.

Revisor,
General-
agentur

Sunt förnuft Ägare

19 Partner Nej,
behövs ej.

Revisor.,
branschfolk Marknad Ägare.

20 Enman Skaffa
inom 1år Revisor(k) Helhets-

kompetens Ägare Bredd, styrelse-
erfarenhet

21 Enman Ja
Personliga
kontakter,
kompetens.

Kontaktnät
Internationell,E
konomi,
Utveckling

Komp,
betydelse för
företaget.

Nej

23 Partner Nej, om
tillväxt.

Referens-
grupp

Strategi,
Styrelsearbete Ägarna Mer marknads-

kompetens

24 Familj Skall snart Revisor(k) Mafö, Bransch Betydelse för
företaget

Ja, special-
kompetens

25 Partner Ja Bekantskap och
kunskap Ingen Styrelsearbete,

Marknad
Ägare
+kompetens Nej

26 Partner Ja Efter betydelse
för företaget.

Revisor,
Mentor,
Bank

Helhets-
kompetens
Person kemi

Kompetens,
betydelse för
företaget.

Ja, Mafö, Teknisk.

28 Familj Nej Genom
bekantskap.

Konsult i IT
+Marknad

Marknad,
Ekonomi.

Kompetens,
betydelse för
företaget.

Ja, IT

29 Familj Nej, vi kan
allt!

Branschfolk,
Revisor

Operativ,
Strategiskt tänk Ägarna Nej

30 Enman Ja Bekant och
kompetens Ingen Styrelsearbete,

Marknad Kompetens ?

31 Familj Nej,
behövs ej. Revisor Operativ Ägarna Nej

32 Familj Nej .Statisk
bransch

Revisor,
Bank

Bransch,
Framtids-
perspektiv.

Familjen Nej
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IV

Ftg Ägar-
struktur

Externa
ledamöter Om ja hur? Vem

rådfrågas?

Vilken
kompetens
behövs?

Hur valt
styrelsen?

Saknas någon
kompetens?

33 Enman Ja Via Revisor,
på kunskap Ingen

Strategiskt
tänk, Operativ
kompetens

Kompetens
Mer externa
ledamöter för fler
vinklar

34 Partner Ja Personlig
kontakt

Nyckel-
personer,
Företagare

Affär,
Bransch

Ägare
+kompetens Nej

35 Enman Nej, behövs
ej.

Revisor,
Släkt,
Vänner

Operativ,
Ekonomi. Familjen Nej

36 Familj Skall snart. Revisor,
Kontakter

Framåt-
perspektiv Ägarna Ja, framåtperspektiv.

38 Familj Skall snart. Revisor(k),
Bank

Marknad,
Även lokalt. Familjen Ja, lokal kännedom

39
Partner
delägt av
företag.

Ja Ägarföretag
har tillsatt

Nyckel-
personer

Strategitänk,
Marknad

Ägare,
betydelse för
företaget.

Nej

40 Familj Nej, ej på
länge.

Revisor(k),
Bank,
General
agentur

Operativ,
Universitets-
utbildning

Familjen Ja, högre utbildning

41 Familj Nej, behövs
ej. Revisor Operativ Ägarna Nej

44 Familj Nej, ej på
länge. Varandra Operativ

kompetens Familjen Nej, då revisor?

45 Partner Ja Kontakt
genom bank

Revisor,
Jurist

Styrelse,
strategi,
ekonomi

Ägare,
kompetens Nej

47 Partner
Nej, kan ej
bidraga till
oss.

Revisor Operativ,
marknad Ägarna Nej

50 Enman Nej, kan
själva.

Nyckel-
personer Erfarenhet

Ägare,
betydelse för
företaget

Nej

51 Familj Nej, behövs
ej än.

Revisor,
Bransch,
Bank

Operativ
Erfarenhet Ägarna Ja, Bokföring

52 Familj Inte än på
ett tag.

Kedjan,
Revisor

Högt och
brett spektra Familjen Ja, men kedjan

hjälper.

53 Partner Skaffa snart. Konsult,
vill Univ

Styrelse
Strategi Ägarna Ja, Styrelse och

Strategi

54 Familj Nej, bra
som det är.

LRF-
Konsult

Företagar-
skola Familjen Nej

55 Partner Nej, behövs
ej. Ingen Mång-

facetterad Ägarna Formell styrelse

56 Familj Nej, behövs
ej.

Revisor,
Bank

Marknad,
Bransch Familjen Nej, inte idag

58 Partner Ja
Personlig
kontakt,
kompetens.

Revisor,
Bank

Operativ,
Marknad,
Samhället

Ägarna,
kompetens Ja, Ekonomisk

60 Partner Inom 1 år.
Revisor,
Bank+
ftggrupp

Hög bredd,
Verksamheten Ägarna Ja, Personal, Marknad
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V

BILAGA 3 DJUPINTERVJUER

Uppdatering av:
•  Omsättning
•  Antal anställda
•  Styrelsemedlemmar
•  Ägarstruktur

Ägaren och företaget
•  Är bolagsorganen, ägare, styrelse, revisor och VD betraktade som

olika roller i företaget?
•  Vad har du som mål med ditt ägande? - förutom rent finansiella?
•  Vad var målet vid bildandet av bolaget?
•  Vad har du för bakgrund, erfarenheter, högre utbildning?
•  Hur blev du ägare – bakgrundshistoria?
•  Hur skall du nå ditt mål som ägare?

Företaget
•  Vilka är de tre viktigaste målen för företaget inom 1-3 år?
•  Vilka är de tre största svårigheterna som du ser för att nå dessa mål?
•  Finns den kompetens som krävs för att övervinna dessa svårigheter i

styrelsen idag?
•  Hur ser du din operativa roll i företaget om 3 år?
•  Hur påverkar externa parter företaget när det gäller ägande- och

styrelsefrågor?

Styrelsen
•  Vad är styrelsen för dig, vad har den för syfte i ditt företag?
•  Har styrelsens sammansättning ändrats sedan bolaget bildades, i

sådana fall varför?
•  Hur ofta sammanträder styrelsen?
•  Vilka frågor diskuteras på styrelsesammanträden?

Har externa styrelseledamöter
•  Varför skaffade ni externa styrelseledamöter?
•  Hur uppstod behovet av externa styrelseledamöter?
•  Hur samlades information om de externa styrelseledamöterna?
•  Hur rekryterades externa styrelseledamöterna?
•  Hur upplever du att externa ledamöter i styrelsen har påverkat

styrelsearbetet, vilken nytta har de tillfört?
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VI

•  Har du rekommenderat andra företagsägare att göra desamma?
•  Har någon extern intressent påverkat eller avrått er att skaffa externa

styrelseledamöter?

Har inte externa styrelseledamöter
•  Vad tror du att externa styrelseledamöter skulle kunna bidraga med i

ditt företag idag?
•  Vad är det främsta skälet till att ni inte har externa styrelseledamöter

idag?(makt, kontroll?)
•  Vad tror du att externa styrelseledamöter kan bidraga med i

framtiden?
•  Får ni denna kompetenstillförsel från någon annan idag?
•  Finns det något företag i er närmare omvärld som har externa

styrelseledamöter?
•  Om ovan har dessa förmedlat goda eller dåliga erfarenheter?
•  Har något företag i er omvärld använt sig av professionell hjälp för

att rekrytera externa styrelseledamöter?
•  Om ovan har dessa förmedlat goda eller dåliga erfarenheter?
•  Har någon av extern intressent påverkat eller avrått er att skaffa

externa styrelseledamöter?

DEL II

•  Vilken kompetens ser du hos en revisor?
•  Söker ni aktivt efter ny kunskap och erfarenhet inom lednings- och

företagsutveckling?
•  Hur tar ni in information om lednings- och företagsutveckling idag,

vilken är er främsta källa?
•  Hur skulle du vilja få information om ledning och företagsutveckling?
•  Vem/vilka har du förtroende för och skulle lita på om du skulle få

information av dem?
•  Skulle du vara intresserad av att gå utbildningar inom området?
•  Vet du om det finns utbildningar inom området, i så fall var?
•  Skulle du vara intresserad av att få information och kunskap på något

annat sätt?
•  Är du medlem i något branschförbund?
•  Tar du del av information från dem?

•  Skulle du vilja ha hjälp med att förbättra ditt företags styrelsearbete?
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VII

•  Hur skulle du vilja få denna?
•  Vet du hur du skulle kunna få sådan hjälp?

•  Vilken inställning har du till konsulter?
•  Använder ni konsulter idag i sådana fall till vad?
•  Skulle du kunna tänka att lita på någon att rekrytera externa

styrelseledamöter åt dig?
•  Känner du till StyrelseAkademien?
•  Vad har du för uppfattning om dem?


