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Sammanfattning 

Familjeägda företag har oftast en styrelse bestående av ägare och i vissa fall, någon eller 

några familjemedlemmar till ägaren. Detta kan bidra till att styrelsen inte når sin fulla 

potential. Ett flertal forskare inom verksamhetsstyrning och familjeföretag argumenterar 

för vikten av att tillsätta externa ledamöter till familjeföretags styrelser. Detta verkar 

dock inte vara helt oproblematiskt. Syftet med denna studie var att undersöka om det är 

motiverat för ett litet eller medelstort familjeföretag att tillsätta externa ledamöter i sin 

styrelse. Den empiriska datan har inhämtats dels från en kvantitativ datainsamling i 

form av en enkätundersökning, dels från en kvalitativ datainsamling i form av sex 

djupgående intervjuer med ägare av familjeföretag, interna och externa 

styrelseledamöter samt en person med mångårig erfarenhet av styrelsearbete. En slutsats 

från denna studie är att externa ledamöter kan innebära en kompetenshöjning som kan 

vara nyttig för många företag, dock är det viktigt för en ägare av ett familjeföretag att 

veta vad denne vill få ut av en extern ledamot. Vidare kan externa ledamöter bidra med 

en objektivitet och ett breddat nätverk vilket talar för att det skulle vara motiverat att 

tillsätta externa ledamöter i familjeföretag. Samtidigt har dock externa ledamöter en 

sämre insyn i företaget jämfört med interna ledamöter, och de är därför inte alltid 

kapabla att fatta de beslut som är mest gynnsamma för verksamheten. 

Nyckelord: Styrelse, externa styrelseledamöter, familjeföretag, kompetens, små och 

medelstora,företag 
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Abstract 
The family-owned companies usually have a board consisting of owners and, in some 

cases, one or more family members of the owner. Because of this the board may not 

reach its full potential. A number of researchers in operations management and family 

business argues for the importance of adding external directors to the family business 

boards. This may however not be entirely unproblematic. The purpose of this study was 

to research whether it is relevant for a small or medium-sized family business to appoint 

outside directors on its board. The empirical data has been collected from a quantitative 

data collection in the form of a questionnaire, and from a qualitative data collection in 

the form of six in-depth interviews with owners of family businesses, internal and 

external board members and a person with many years of experience from board work. 

One conclusion from this study is that externally appointed directors can bring 

competence and experience to the board that may be useful for many companies. 

However, it is important for an owner of a family business to know what they want to 

get out of an external board member. Furthermore, external members contribute with 

objectivity and an expanded network, which suggests that it would be relevant to 

appoint external directors of the family business. However, external board members 

often have less insight into the company compared to internal board members, and 

therefore are not always better equipped to make the decisions that are most favorable to 

the business. 

Key words: Board of directors, external board members, family business, competence, 

small,and,medium,sized,companies. 
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1. Bakgrund  
Många företag upplever en allt hårdare konkurrens vilket kräver en ständig utveckling. 

Olika företag kräver olika sorters utveckling vilket ställer krav på företagets 

ledningsförmåga. Ett företags styrelse har funktionen att skapa strategier åt ett företag 

som ska föra verksamheten framåt, det är också styrelsens roll att förvalta företagets 

tillgångar och övervaka företagets ledning och verkställande direktör (VD) för att se till 

att de arbetar i den riktning ägarna önskar (Johnson et al., 1996). Styrelsen bidrar ofta 

med en kombination av olika människors kompetenser som tillsammans hjälper 

företaget i dess utveckling. Denna bredd i kompetens kan saknas i små och medelstora 

familjeföretag, eftersom dessa ofta inte utnyttjar styrelsens potentiella roll och kapacitet 

och ibland endast finns till på pappret för att lagen kräver det (Brundin et al., 2012). 

Styrelsen i ett familjeföretag består antingen av interna eller en kombination av interna 

och externa ledamöter. I Sverige har majoriteten av familjeföretagen styrelser endast 

bestående av interna ledamöter (Gandemo, 2000). Åsikterna går isär om huruvida 

externa ledamöter är något som generellt gagnar dessa styrelser. Många författare 

framhäver fördelarna med att ha externa ledamöter i familjeföretags styrelser medan 

andra, till exempel Brunninge & Nordqvist (2004), menar att externa ledamöter kan 

medföra minskad kontroll för ägaren. Ett av de vanligaste skälen för att tillsätta externa 

ledamöter är efterfrågad kompetens, det vill säga oftast en kombination av erfarenhet, 

förhållningssätt och kunskap inom ett område där den befintliga styrelsen saknar 

kompetens. En sådan kompetens kan exempelvis vara marknads-, utlandsetablerings- 

och affärskompetens (Gandemo, 2000). Omvänt kan externa styrelseledamöter sakna 

kunskap och inblick i företagets verksamhet och historia, vilket kan bli problematiskt 

när viktiga beslut ska fattas (Brunninge & Nordqvist, 2004, s. 89). 

Det verkar vara en avvägning som familjeföretagen tycks behöva göra, mellan att å ena 

sidan öppna upp för ny kompetens och nya idéer, och å andra sidan behöva genomgå en 

skarpare självgranskning med kanske minskad kontroll som följd. Brundin et al. (2012) 

hävdar att styrelsens roll och sammansättning i familjeföretag börjar bli ett alltmer 

uppmärksammat forskningsområde. Den ökade uppmärksamheten och den komplexa 

problematiken gör att området är intressant att studera. Syftet med denna studie är att 
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undersöka externa ledamöter i små och medelstora familjeföretags styrelser utifrån 

nedan frågeställning. 

1.1.  Frågeställning 
Är det motiverat att ur ett litet och medelstort familjeföretags perspektiv tillsätta externa 

ledamöter i dess styrelse? 

 

2. Litteraturgenomgång 

2.1.  Om styrelsen 
Styrelsens roll kan variera beroende på vilken typ av företag det handlar om samt hur 

företaget vill använda styrelsen (Brunninge & Nordqvist 2004, s. 87). Generellt ska 

styrelsen fatta strategiska beslut för företagets verksamhet, besluta om tillsättande och 

avsättande av VD och bistå ägarna med finansiella rapporter (Ahlgren & Henningsson 

2008, s. 37f). Vidare har styrelser i aktiebolag, vilket de flesta familjeföretag är 

registrerade som (Andersson et al., 2010, s. 22), enligt lagstiftningen fyra 

huvuduppgifter: 

1) svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, 2) 

bedöma bolagets ekonomiska situation, 3) ansvara för att organisationen är utformad 

så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt samt 4) om vissa uppgifter delegeras till styrelsens 

ledamöter eller till andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera 

om delegationen kan upprätthållas (ABL 8 kap. 4 §). 

Det ovan nämnda är generella riktlinjer för styrelsens funktion i ett företag, Nedan 

redovisas tre olika sorters roller (pappers, kontrollerande och serviceinriktade) styrelser 

i familjeföretag kan ha. 

2.1.1 .  Pappersstyrelse 

I mindre familjeföretag är det vanligt att ha en styrelse enbart för att lagen kräver det, en 

så kallad pappersstyrelse. I dessa företag utgör ofta ägarna och ledningen styrelsen, 
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vilket kan bero på att man inte vill ge andra möjlighet att påverka beslutsprocesserna. 

Denna typ av styrelse har ofta en passiv roll i företaget och är inte med och påverkar 

eller fattar beslut om företagets verksamhet (Brunninge & Nordqvist 2004, s. 87). En 

annan orsak till denna typ av styrelse kan vara svårigheten att finna lämpliga personer 

för styrelsearbetet (Johansson, 2005, s. 135f). 

2.1.2.  Styrelsen som kontrollerande organ 

En aktiv styrelse1 har ofta en kontrollerande roll vilket innebär att den fungerar som 

ägarnas förlängda arm och kontrollerar ledningens och VD:s arbete på uppdrag av 

ägarna. Externa ledamöter anses vara mer effektiva i sin roll som kontrollerande instans 

av ledningen, jämfört med de interna. Det beror främst på deras självständighet 

gentemot VD och ledning samt på att de inte är anställda inom företaget. Till skillnad 

från en intern ledamot, behöver en extern ledamot inte oroa sig lika mycket över hur VD 

för företaget kommer att reagera på styrelsebeslut och det kan vara lättare att fatta 

kontroversiella beslut. I vissa fall kan en extern ledamot ha en privat eller yrkesmässig 

relation till ledningen och VD, vilket betyder att deras självständighet kan ifrågasättas 

på samma sätt som en intern ledamots. Den mest effektiva ledamoten när det gäller 

kontrollen av ledning och VD, är således en extern sådan som inte har någon personlig 

eller arbetsmässig relation till ledningen och VD (Johnson et al., 1996).  

En styrelseledamot är självständig gentemot företagsledningen om denne: 1) Inte är 

eller har varit anställd hos det aktuella företaget eller dotterbolag inom de senaste fem 

åren. 2) Inte har någon familjerelation, i blodet eller genom äktenskap, med någon inom 

ledningen. 3) Inte har eller har haft någon koppling till företaget i form av leverantör, 

bankkontakt eller kreditgivare de senaste två åren. 4) Inte har någon koppling till 

företaget i form av investerare de senaste två åren eller inom det kommande året. 5) Inte 

är kopplad till en advokatfirma anlitad av företaget (Johnson et al., 1996, s. 418f). 

Vidare antas externa ledamöter, som är självständiga, vara objektiva i beslutsfattanden i 

styrelsen vilket kan göra dem till bättre lämpade representanter för företagets olika 

                                                             

 

1 En aktiv styrelse är involverad i verksamheten samt har regelbundna möten med förberedda agendor. 
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intressenters viljor (Zahra & Pearce, 1990, s. 166). Trots dessa fördelar utgörs styrelsen 

i familjeföretag ofta av personer i ledningsgruppen och VD själv, som även är ägare av 

familjeföretaget, vilket kan skada objektiviteten (Brunninge & Nordqvist 2004, s. 87). 

2.1.3. Styrelsen som servande organ 

Styrelsen kan även anta en servande roll. Denna typ av styrelse ska i huvudsak bistå 

ledningen och VD med råd och finnas tillgänglig med nödvändig expertis som inte 

ledningen och VD innehar. Råden kan exempelvis röra strategiskt beslutsfattande, det 

vill säga en plan för hur företaget ska styras (Brunninge & Nordqvist 2004, s. 87f). 

Judge & Zeithaml (1992) hävdar i en av sina rapporter att det finns ett positivt samband 

mellan styrelsers involvering i strategiska beslutsprocesser och finansiella prestationer 

(Judge & Zeithaml 1992, s. 766). Detta samband är dock kontroversiellt och svårt att 

verifiera, då det enligt källan inte finns mycket empiriskt underlag som stödjer det. 

Styrelser som har en servande roll kan också fungera som en länk mellan företaget och 

potentiellt viktiga intressenter. Genom sina egna nätverk kan de förmedla kontakter åt 

företaget. Ett familjeföretag med endast interna ledamöter kan ha svårare att bredda 

företagets kontaktnät, jämfört med en styrelse som även har externa ledamöter 

(Bettinelli, 2011; Brunninge & Nordqvist 2004, s. 87f). 

2.2. Kompetens 
En styrelses roll är, förutom ovanstående lagstadgade krav (se 2.1.), att fungera som 

företagsledningens bollplank i viktiga strategiska frågor. Att ha kompetenta personer i 

styrelsen kan i många fall vara nyttigt och det diskuteras nedan vilka typer av 

styrelseuppsättningar som är mest effektiva. 

I alla organisationer, liksom i allt styrelsearbete, är kompetens något centralt. Beslutet 

att satsa på ny kompetens kan innebära ett förändringsbeslut för organisationen, särskilt 

om den produktiva inställningen blivit kvävd, vilket Hall (1988) menar händer när man 

lärt sig att sätta sina mål lägre än vad kompetensen fordrar. Han beskriver vidare vad 

som krävs av en chef för att höja kompetensen i ett företag, ett resonemang som även 

passar bra att applicera på styrelsearbete och tillsättandet av ledamöter. Strävan efter 

kompetens kan, enligt Hall, delas in i två faser. Först och främst kräver kompetens ett 

engagemang som i många fall kräver en omvärdering av värderingar, föreställningar och 
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handlingar. Därefter börjar arbetet med att omsätta omvärderingarna i praktiken. 

Tillsättandet av externa ledamöter i familjeföretag sker oftast, enligt litteraturen, efter 

att det uppstått ett behov av kompetens i ledningsarbetet. Ett tillskott av kompetens blir 

då, enligt Halls tankegångar, ofta början på en mer eller mindre planerad 

förändringsprocess (Hall 1988, s. 203f). 

I styrelsers fall kan kompetens enligt Berglund & Blomquist (1999) vara viktigt när det 

gäller att tillförskaffa sig konkurrensfördelar. En extern ledamot kan å ena sidan bidra 

med ökad kompetens, genom en kombination av erfarenhet och förhållningssätt inom 

exempelvis finansiell-, teknisk-, utlandsetablerings-, marknads-, operationell- och 

affärskompetens i ett område där den befintliga styrelsen saknar kompetens (Gandemo, 

2000). En intern ledamot kan å andra sidan ofta bidra med kompetens i form av framför 

allt en större branschkunskap vilket kan vara en viktig del i verksamhetsstyrningen 

(Brunninge & Nordqvist, 2004, s. 89). Kompetens i styrelsearbetet kan också bestå av 

egenskaper. Kompetens är i sig ett komplicerat begrepp och kan inrymma kunskaper 

och förmågor, allt från det mest grundläggande och allmänna till det mer specialiserade. 

Vidare menar Berglund & Blomquist (1999) att kompetenser finns hos de enskilda 

individerna i ett företag och att de antingen är generella, det vill säga består av en 

bredare kompetens, eller mer djupgående. För att ringa in det ibland svårdefinierade och 

vida begreppet kompetens nämner Hall (1988) följande tre viktiga kompetensfaktorer: 

anpassningsförmåga, kreativitet och engagemang. 

2.3.  Interna styrelsemedlemmar i familjeföretag 
Johnson et al. (1996) definierar interna styrelseledamöter som att dessa är ägare eller 

anställda inom företaget. Hela 80 procent av svenska familjeföretag, har endast interna 

och alltså inga externa styrelseledamöter (Gandemo, 2000). Ett argument och skäl för 

detta är att man inte gärna vill förlora kontroll och inflytande över företaget genom att 

släppa in externa ledamöter (Brunninge & Nordqvist 2004, s. 89). Med endast interna 

ledamöter blir styrelsen ett verktyg för familjemedlemmar i familjeföretag för att 

behålla inflytande i företaget. En nackdel med att endast ha interna ledamöter är dock 

att det i många fall kan leda till en brist på kompetens, vilket kan hämma företagets 

utveckling (Brundin et al., 2012, s. 132f). 
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De interna ledamöterna i ett familjeföretag har både styrkor och svagheter. Då 

styrelsens roll delvis är att kontrollera ledningens och VD:s arbete, kan de interna 

ledamöternas insyn i företaget bidra med ett större underlag i samband med viktiga 

beslut eller vid bedömning av företagets verksamhet. Dessutom kan interna ledamöter 

bidra med en större branschkunskap än externa ledamöter (Brunninge & Nordqvist, 

2004, s. 89). Samtidigt har interna ledamöter sannolikt en mer nära relation till 

ledningen, vilket gör att deras bedömningar och beslut förmodligen inte blir fullt lika 

objektiva (Johnson et al, 1996, s. 417). Uppenbart är att det inte är en lätt balansgång 

mellan vilken typ av styrelseuppsättning ett familjeföretag bör använda.  

2.4. Externa styrelsemedlemmar i familjeföretag 
Rekrytering av externa ledamöter kan öka kompetensen och erfarenhetsutbyten i 

familjeföretags styrelser, vilket i sin tur kan leda till en gynnsam utveckling av företaget 

(Brundin et al., 2012, s. 132). Externa ledamöter kan också bredda styrelsens kunskaper 

inom vissa områden. Främst handlar det om externa ledamöters ibland långa erfarenhet 

av styrelsearbete, som kan resultera i förbättrad kvalitet i de råd styrelsen ger till VD 

(Zahra & Pearce, 1990, s. 166). Samtidigt anser flera av författarna att externa 

ledamöter saknar den insyn som interna ledamöter ofta har i företaget. Därför kan VD få 

ett övertag gentemot styrelsen då denne har väsentligt mer information om företagets 

verksamhet än de externt rekryterade ledamöterna. Detta kan, i sin tur, medföra att 

styrelsen tvingas basera bedömningen av VD endast utifrån finansiella indikatorer 

(Johnson et al, 1996, s. 417). 

Externa ledamöter kan också tillsättas för att de ska bidra med egenskaper som den 

befintliga styrelsen saknar. En sådan egenskap, eller roll, kan vara att agera medlare 

inom familjen för att undanröja eventuella konflikter eller hjälpa till att nyansera 

diskussioner och bidra med nya synvinklar på problemlösningar, som kan skilja sig från 

den familjedominerande styrelsens. Externa ledamöter kan även bidra till en mer 

objektiv syn på olika frågor och på vilka förändringar som kanske måste genomföras. 

Vidare kan den externa ledamotens kontaktnät vara till stor fördel för företaget, 

exempelvis genom nya affärskontakter, möjliga investeringar samt annan värdefull 

information (Johansson & Lewin, 1991, s. 113f; Gils et al., 2007, s. 143). Ett tydligt 

exempel på detta är när Spendrups under 1970-talet, i ett kritiskt skede, tillsatte den 
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externa styrelseordföranden Rolf Ängfors, som med sitt breda kontaktnät rekryterade 

värdefulla externa ledamöter till Spendrups styrelse. Ängfors kompetens och goda 

förmåga att förändra ett företags strategi och uppbyggnad skulle även det visa sig vara 

nödvändig kompetens för Spendrups, som gick från kris till att bli ett stabilt 

bryggeriföretag (Söderqvist 2000, s. 100). 

Det finns dock risker med att anlita för många externa ledamöter. Det finns inget 

entydigt svar angående det optimala antalet externa ledamöter i en styrelse, detta måste 

värderas från fall till fall. Med för många externa ledamöter kan styrelsens 

sammanhållning försämras, vilket ofta beror på att de interna ledamöterna arbetar och 

lär känna varandra på daglig basis, till skillnad från externa ledamöter som endast 

träffas i samband med styrelsemötena. Dock innebär en extern ledamot att det vid 

intressekonflikter mellan familjemedlemmar finns en oberoende part som kan fortsätta 

sköta och främja företagets utveckling (Anderson & Reeb, 2004, s. 232f). Trots de 

många fördelarna väljer de flesta familjeföretagen att inte tillsätta externa ledamöter i 

deras styrelser. Några av de vanligaste anledningar till denna ovillighet är oron att 

förlora kontroll över företagets verksamhet, spridning av konfidentiell information, den 

tid och de formaliteter som krävs för att ha en aktiv styrelse, samt de kostnader en 

extern ledamot för med sig (PwC, 2014). 

2.5. Aktiv respektive passiv styrelse   
En aktiv styrelse är starkt involverad i företagets verksamhet, främst i styrningen av 

företaget vilket är innebörden av 4§ i aktiebolagslagen. Möten hålls regelbundet i den 

aktiva styrelsen och i de flesta fall med förberedda agendor, där det viktigaste är att gå 

igenom de frågor som VD har lagt fram för att nå ett gemensamt beslut. Under dessa 

beslutsprocesser kan externa ledamöter många gånger ha en mer objektiv syn på 

problemen än de interna och således bidra till en bättre analys av ledningens och VD:s 

arbete. Styrelser som enbart består av ägare kan också vara aktiva, men detta ställer 

höga krav på styrelsemedlemmarna, då dessa måste kunna utföra objektiva analyser av 

framförallt ledning och VD. Till skillnad från den aktiva styrelsen har den passiva 

styrelsen ingen roll i företagets styrning. Det är i ett familjeföretag vanligast med en 

passiv styrelse då den endast består av ägaren själv och i vissa fall någon familjemedlem 

till ägaren. I mer sällsynta fall kan även en styrelse bestående av externa 
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styrelseledamöter vara passiv. Detta är dock ovanligt då det är slöseri på dyrbar tid och 

resurser att anlita externa ledamöter som inte tillför något till styrelsen (Lekvall & 

Nielsen 2006, s. 22f). 

2.6. Sammanfattning av för- och nackdelar med externa ledamöter 

 

 

3. Metod 

3.1. Avgränsningar 
Vi begränsar oss i denna studie till små och medelstora företag. Ett småföretag har högst 

49 anställda och en omsättning på högst 10 miljoner Euro. Ett medelstort företag har 

högst 250 anställda och en omsättning som inte överstiger 50 miljoner Euro (EU, 2003). 

3.2. Definitioner 
Familjeföretag  

Fred Stoy och Jack Hayward har utarbetat en definition av familjeföretag som används 

internationellt. De menar att ett företag kan definieras som familjeföretag om det lever 

upp till något av dessa tre kriterier: 1) När en enskild familj representerar mer än 50 

procent av de röstberättigade aktierna i ett företag. 2) När en familj har kontrollen av ett 
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företag. 3) När en signifikant del av företagets ledningsgrupp består av 

familjemedlemmar (Leach, 1999, s. 4).  

Vi kommer i denna studie att utgå från Stoy och Haywards definition av familjeföretag 

eftersom den är bred och därmed inkluderar en större mängd företag. Det ger oss 

möjlighet att inkludera fler familjeföretag i vår kvantitativa undersökning. 

3.3. Val av metod 
Uppsatsens syfte är att försöka besvara frågan om det är motiverat för små och 

medelstora familjeföretag att tillsätta externa ledamöter i deras styrelse. För att få ett bra 

underlag och kunna besvara denna frågeställning valde vi att både göra en kvantitativ 

studie och kvalitativa djupintervjuer. Den kvantitativa enkätundersökningen har i 

huvudsak syftat till att urskilja vilka Gasellföretag som är familjeföretag och senare ur 

dessa välja ut de företag som vi senare gjorde djupintervjuer med. Vi ville även använda 

materialet för att undersöka hur stor andel av familjeföretagen som har externa 

styrelseledamöter samt för att kunna räkna ut lönsamhet och tillväxt. De kvalitativa 

djupintervjuerna gav oss bland annat en inblick i varför dessa familjeföretag har valt att 

rekrytera alternativt att avstå från externa ledamöter i styrelsen. Med detta som grund 

valde vi att använda Mixed-Model Research som gör det möjligt att ta hjälp av den 

breda kvantitativa informationen som underlag för de mer djupa och kvalitativa 

intervjuerna (Saunders et al., 2009, s. 153). 

3.4. Metod för datainsamling 

3.4.1. Enkät och sammansatt datainsamling - kvantitativ undersökning 

Vi valde att undersöka den specifika gruppen familjeägda Gasellföretag i Stockholms 

län 2013. Anledningen till denna avgränsning var dels att den gav ett lagom stort och 

relevant urval, dels att vi ville undersöka om de snabbväxande Gasellföretagens 

lönsamhet och tillväxt kunde kopplas samman med dess styrelsesammansättning.  

Dagens Industri utnämner årligen ett antal företag till Gasellföretag, företag som bland 

annat haft en hög tillväxt (räknat i omsättning) under de tre senaste åren. Som grund för 
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Gasellutmärkelsen använder Dagens Industri företagens fyra senaste årsredovisningar. 

För att kunna tilldelas utmärkelsen krävs att företaget uppfyller dessa sju kriterier:  

1) ha en omsättning som överstiger tio miljoner kronor, 2) minst tio anställda, 3) minst 

fördubblat sin omsättning om man jämför det första och senaste verksamhetsåret, 4) 

ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, 5) ett samlat rörelseresultat för de fyra 

räkenskapsåren som är positivt, 6) i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv 

eller fusioner, 7) att företaget har sunda finanser (DI, 2014). 

Vi kontaktade samtliga utnämnda 296 Gasellföretag i Stockholm år 2013 (eftersom 

detta är den senaste sammanställningen). Skälet till att vi i den kvantitativa 

undersökningen avgränsade oss till Gasellföretag i Stockholms län, var att tidsramen för 

denna uppsats inte tillät oss att inkludera samtliga knappt 1 000 Gasellföretag i Sverige. 

Den kvantitativa datainsamlingen utgjordes av en enkät till Gasellföretagens VD:ar. 

Efter två veckor skickade vi ut en påminnelse, en likadan enkät, till de företag som inte 

svarat. Enkäten utformades enligt Saunders et al. (2009) modell för enkäter med ett 

antal förutbestämda frågor som var lika för alla företag i undersökningen. I vårt fall 

bestod enkäten av två korta ja- eller nejfrågor. De två frågorna gav oss överskådlig 

information om andel Gasellföretags styrelser med enbart interna eller delvis externa 

ledamöter, samt vilka av dessa företag som är familjeföretag (se bilaga 2). Vidare var 

vår förhoppning med denna kvantitativa enkät att den skulle ge oss ett ekonomiskt 

underlag (lönsamhets- och tillväxtmässigt), kopplat till vår frågeställning. Nyckeltalet 

lönsamhet räknas i denna studie ut i form av räntabilitet på eget kapital.2 Med dessa 

resultat kunde vi undersöka de snabbväxande familjeföretagen som visade en relativt 

god respektive svag lönsamhet, för att se om det fanns några samband när det gäller 

externa respektive enbart interna ledamöter och lönsamhet. Vidare undersöktes de 

utvalda familjeföretagens tillväxt för att se om det fanns något samband mellan tillväxt 

och styrelsesammansättning.  

                                                             

 

2 Resultat efter finansnetto / Eget kapital = Räntabilitet på eget kapital 
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Vi undersökte även de 20 familjeägda Gasellföretagen i Stockholms län 2013 med högst 

tillväxt, för att se hur många av dessa som använde sig av externa ledamöter i styrelsen, 

och för att se om det fanns något samband mellan externa ledamöter och hög tillväxt i 

små och medelstora familjeföretag. Avslutningsvis använde vi den kvantitativa datan 

för att därifrån välja ut två relativt jämförbara familjeföretag (antal anställda, omsättning 

och tillväxt) för djupintervjuer. Det ena företaget består av en kombination av interna 

och externa ledamöter i styrelsen, det andra med endast interna ledamöter i styrelsen.   

3.4.2. Djupintervjuer - kvalitativ undersökning 

Efter att ha granskat den kvantitativa datan valde vi ut två Gasellföretag från år 2013 

som vi ansåg vara relativt jämförbara i antal anställda, omsättning och tillväxt. Vid valet 

av jämförbara variabler försökte vi, utöver de tre valda variablerna, även få två företag 

inom samma bransch vilket skulle visa sig vara svårt eftersom många av 

Gasellföretagen inte var tillgängliga för djupintervjuer. De tre variabler vi valde som 

kriterier gav oss dock en bra utgångspunkt vid analysen av huruvida det är motiverat för 

ett familjeföretag att tillsätta externa ledamöter eller inte. Det första företaget vi valde ut 

för vår kvalitativa undersökning var Letsfaceit Nordic AB som är ett familjeföretag med 

17 anställda, har en omsättning på 64,5 miljoner kronor samt en tillväxt under perioden 

2009-2012 på 290 procent. Företagets styrelse består enbart av interna ledamöter. Det 

andra utvalda företaget var Lundqvist & Lindqvist AB, ett familjeföretag med 23 

anställda, med en omsättning på 34,3 miljoner kronor samt en tillväxt under perioden 

2009-2012 på 124 procent. Företagets styrelse består av både interna och externa 

ledamöter. Tanken bakom valet av dessa två olika företag (styrelseuppsättningar) var att 

få en djupare inblick i ett familjeföretags tankegångar kring valet av styrelseuppsättning, 

vad styrelsen har för roll och vilka kompetenser som eventuellt efterfrågas och varför de 

valt eller inte valt att tillsätta externa ledamöter. Intervjuerna med de två externa 

ledamöterna gav en inblick i hur dessa ser på sin roll och vad de bidrar med inom 

styrelsen. Djupintervjuerna gav oss möjlighet att göra en jämförande studie. För att få 

en utomstående persons syn på styrelser i små och medelstora familjeföretag valde vi 

också att intervjua Svante Forsberg, som bland annat arbetar som revisor och 

styrelseordförande på Deloitte AB. Hans erfarenheter kring familjeföretags styrelsers 

arbete och uppsättning gav ytterligare en synvinkel på frågan.  
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De intervjuade var: 

Svante Forsberg, styrelseexpert och bland annat styrelseordförande för Deloitte AB. 

Per Agardh, ägare och styrelseordförande, Letsfaceit Nordic AB.  

Göran Agardh, ägare, VD och styrelseledamot, Letsfaceit Nordic AB.  

Lena Lundqvist, ägare och styrelseordförande, Lundqvist & Lindqvist AB.  

Lena Snygg, extern styrelseledamot, Lundqvist & Lindqvist AB. 

Susanne Jakobson, extern styrelseledamot, Lundqvist & Lindqvist AB. 

Intervjuerna på Letsfaceit Nordic AB bestod av separata intervjuer med de två 

styrelsemedlemmarna och grundarbröderna Per och Göran Agardh. Dessa har i 

redovisningen slagits ihop till en, för enkelhetens skull. Intervjuerna genomfördes på 

Letsfaceit Nordics kontor i Stockholm den 4 december 2014. När det gäller Lundqvist & 

Lindqvist genomfördes separata intervjuer med ägaren och styrelseordföranden Lena 

Lundqvist samt de två externa ledamöterna Lena Snygg och Susanne Jakobson. 

Intervjun med Lena Snygg genomfördes den 3 december och Susanne Jakobson 

intervjuades den 5 december. Intervjun med Lena Lundqvist utfördes via telefon den 11 

december. Intervjun med Svante Forsberg genomfördes på Deloittes huvudkontor och 

ägde rum den 4 december. 

Samtliga intervjuer spelades in, varade cirka 45 minuter, samt var av semistrukturerad 

karaktär. Skälet till att vi utförde semistrukturerade intervjuer var att sådana syftar till 

att få en djupare och bättre förståelse inom det undersökta området (Bryman, 1997). Vi 

förutspådde att det skulle finnas anledning att ställa följdfrågor samtidigt som vi ville ge 

respondenten den frihet som denna typ av intervju erbjuder. Därför var 

semistrukturerade intervjuer ett medvetet val, då intervjuerna till viss del var förberedda 

och till viss del utformades spontant efter hur respondenterna svarade. I nedan 

redovisade intervjuer benämns respondenterna med efternamn. Dock inte i Per och 

Göran Agardhs fall eftersom dessa har samma efternamn, dessa omnämns således 

normalt med för- och efternamn. 

3.4.3.  Urval och bortfall 

Utgångspunkten i studien har varit att studera styrelser i familjeföretag. Vi har valt att 

göra vissa urval, både av tidsskäl och för att kunna utföra en djupare analys. Studien 
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begränsar sig till att studera familjeägda Gasellföretag (tillväxtföretag) från år 2013 i 

Stockholms län.  

I vår kvantitativa undersökning fanns det ett antal bortfall. Majoriteten av bortfallen 

berodde på företag som inte svarade på enkäten och därför inte kunde inkluderas i 

undersökningen. Delvis var orsaken till dessa bortfall att vissa företag blivit uppköpta 

under senaste året eller hade inaktuella eller obefintliga kontaktuppgifter.  

3.4.4. Litteratur 

Underlaget i litteraturgenomgången har hämtats från vetenskapliga rapporter, artiklar, 

böcker, samt icke vetenskapliga böcker, inom området styrelsearbete i familjeföretag. 

Vi har därutöver återgivit ett verkligt händelseförlopp från styrelserummet i 

familjeföretaget Spendrups. 

3.5. Metodkritik 

3.5.1. Trovärdighet 

I arbetet har vi hänvisat till tillförlitliga vetenskapliga rapporter, artiklar och böcker 

skrivna av internationella samt svenska forskare med inriktning på styrelsearbete och 

familjeföretagande. Många av de rapporter som har inhämtats finns att tillgå i den 

vetenskapliga sökmotorn Scopus. Samtidigt vill vi påpeka att ett fåtal av de böcker vi 

hänvisat till inte är vetenskapliga. Dessa har dock enbart använts som komplement till 

de vetenskapliga texterna.  

3.5.2. Validitet 

Kritik skulle kunna riktas mot att vår studie enbart utgår från familjeägda Gasellföretag 

och inte alla sorters familjeföretag. Denna studie diskuterar endast frågeställningen 

utifrån små och medelstora tillväxtfamiljeföretag, vilket inte nödvändigtvis ger en 

representativ bild av situationen i alla sorters små och medelstora familjeföretag. Dock 

anser vi att det varit nödvändigt att avgränsa ämnet för att studien ska kunna resultera i 

en mer djupgående analys.  
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Vidare går det att kritisera valet av de två företag vi genomfört djupgående intervjuer 

med, eftersom företagen inte är i samma bransch. Dock var det inte möjligt att intervjua 

två företag från samma bransch, eftersom det var svårt att få företag att ställa upp på 

djupintervjuer.  
 

4. Empiri 

4.1. Kvantitativ undersökning 
Av 2013 års 296 Gasellföretag i Stockholms län svarade 124 stycken på enkäten (vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 42 procent). Svaren sammanställdes i ett exceldokument 

(se bilaga 3). Av de 124 svarande angav 62 företag (56 småföretag och 6 medelstora 

företag) att de är ett familjeföretag enligt Stoy Haywards definition. Av de 62 

familjeföretagen svarade 13 (21 procent) att de har minst en extern ledamot i sin 

styrelse, medan 49 (79 procent) angav att de har en styrelse endast bestående av interna 

ledamöter. 

4.1.1. Lönsamhet 

När det gäller ekonomiska termer kopplat till vår frågeställning – om det är motiverat att 

tillsätta externa ledamöter i ett litet eller medelstort familjeföretag – är det intressant att 

undersöka om externa ledamöter kan ha någon inverkan på dessa företags lönsamhet. 

Det ekonomiska nyckeltalet lönsamhet är i detta sammanhang intressant, eftersom 

samtliga familjeägda Gasellföretag har haft en stark tillväxt. Dock bör det tilläggas att 

en stark tillväxt inte nödvändigtvis innebär en högre lönsamhet (Florén, 2012). 

Den kvantitativa datainsamlingen visar att hela 83,9 procent (52 av 62) av de 

familjeägda Gasellföretagen i vår undersökning har en räntabilitet på eget kapital över 

10 procent, vilket enligt (e-conomic, 2014) anses vara en god lönsamhet. Av de 49 

företagen utan extern ledamot i styrelsen hade 42 (85,7 procent) en god lönsamhet och 

av de 13 företagen med minst en extern styrelseledamot hade 10 (76,9 procent) en god 

lönsamhet. Andelen av familjeföretag med god lönsamhet var alltså något större bland 

företag med endast interna ledamöter i styrelsen.  
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Bara 7 av 49 (14,2 procent) av företagen med endast interna ledamöter i styrelsen hade 

en svag lönsamhet (det vill säga en räntabilitet på eget kapital < 10 procent, enligt  

E-conomic (2014), medan 3 av 13 (23,0 procent) av företagen med en kombination av 

externa och interna ledamöter i styrelsen visade upp en svag lönsamhet. 

4.1.2. Tillväxt 

Undersökningen visar att av de 20 familjeägda Gasellföretagen från år 2013 med högst 

tillväxt, har endast 2 (10 procent) av företagen externa ledamöter i styrelsen. Denna 

andel kan jämföras med att 21 procent av samtliga familjeägda Gasellföretag i 

undersökningen har externa ledamöter i styrelsen. Man bör vara uppmärksam på att det 

statistiska underlaget är mycket litet, men av de totalt 62 undersökta familjeföretagen är 

alltså andelen som är ”20 i topp i tillväxt” större bland företag utan än med externa 

styrelseledamöter. 

4.2. Kvalitativ undersökning – Djupintervjuer 
I följande avsnitt redovisar vi sex intervjuer varav de fyra första är tematiskt uppdelade i 

tre aspekter (kompetensbehov och för- respektive nackdelar med att tillsätta externa 

ledamöter i ett litet eller medelstort familjeföretag). Redovisningen av intervjuerna med 

de externa ledamöterna är inriktade på att lyfta fram hur de själva ser på sin roll.  

4.2.1. Svante Forsberg, styrelseexpert 

Enligt Forsberg ses små och medelstora familjeföretag ofta som försörjningsföretag, 

vilket betyder att det inte finns några ambitioner att växa utan att man endast har 

företaget för sin egen försörjning. Detta, menar han, är en orsak till att många sådana 

företag väljer att inte tillsätta externa ledamöter i styrelsen. En vanlig typ av styrelse i 

små och medelstora familjeföretag är så kallade pappersstyrelser, som enligt Forsberg 

inte fyller någon funktion. För att få ut så mycket som möjligt av en styrelse menar 

Forsberg att externa ledamöter är en nödvändighet. Forsberg säger att när ett litet eller 

medelstort familjeföretag vill expandera och bli större kan ett hjälpmedel vara externa 

ledamöter. De externa ledamöterna menar Forsberg även kan komma till nytta när det 

gäller att fylla familjeföretags kompetensbehov.  
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Kompetensbehov 

Forsberg har med sin mångåriga erfarenhet från styrelsearbete i flera olika typer av 

företag och som styrelseordförande i Deloitte AB, stött på både små och medelstora 

familjeföretag som haft ett behov av ökad kompetens. När ett litet eller medelstort 

familjeföretag väljer att tillsätta externa ledamöter efterfrågas, enligt Forsberg, ofta 

kompetens och kännedom inom marknad och utlandsetablering, varumärkesbyggande 

och kontakter i form av exempelvis kunder. Han menar att det finns många olika sätt en 

extern ledamot, med hjälp av sin eller sina kompetenser, kan bidra till ett företags 

utveckling. Han är dock tydlig med att betona att det är viktigt för ett familjeföretag att 

se på företagets olika delar, att förstå vad det är för kompetens som egentligen behövs 

för att fortsätta utvecklas, samt att se vilka svagheter inom verksamheten som kan 

behöva åtgärdas. En extern ledamot har ofta tidigare erfarenheter som kan vara 

värdefulla att få in i styrelsen.  

Fördelar med att tillsätta externa ledamöter i ett litet eller medelstort familjeföretag 

Forsberg anser att det kan vara bra med externa ledamöter i små och medelstora 

familjeföretag för att få in andra perspektiv och en objektiv syn i styrelsen, och han 

menar att det utan sådana ledamöter finns en risk att styrelsen blir inåtvänd och inte har 

en objektiv syn på eventuella problem. Han fortsätter med att förklara att externa 

ledamöters roll i familjeföretag ofta är att antingen ”pusha” ägaren till att expandera 

företaget, exempelvis genom att försöka etablera företaget utomlands, eller att tillföra en 

balans i företaget om ägaren är alltför ivrig och vill gå fram för snabbt, vilket är vanligt 

när ägaren är en ambitiös entreprenör som vill sjösätta många nya idéer utan att kunna 

värdera vad som faktiskt är realistisk. Vidare menar han att externa ledamöter allt som 

oftast skapar aktiva styrelser, vilket, enligt Forsberg, även leder till bättre finansiella 

prestationer. Forsberg beskriver också att det är relativt vanligt med konflikter inom 

familjeföretag, oftast handlar det om generationsskiften, tillväxtfrågor och 

utlandsetableringar. Här menar han att en extern ledamot, i vissa fall, kan förebygga 

sådana konflikter genom sin erfarenhet. Forsberg påpekar däremot att det kan vara svårt 

för en extern ledamot att komma in i en konflikt som redan är igång. 

Nackdelar med att tillsätta externa ledamöter i ett litet eller medelstort familjeföretag 

De externa ledamöterna saknar vissa viktiga egenskaper i en styrelse, enligt Forsberg. 

De kan, ofta till skillnad från de interna, inte bidra med en inre förståelse för kulturen i 
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verksamheten, en tydligare förståelse för affärsidén, samt nödvändiga kunskaper vid 

eventuella försäljningar av företaget eller generationsskiften som är relativt vanliga 

situationer i familjeföretag. Forsberg menar att ett företags interna ledamöter har större 

möjligheter än externa att minimera risken för dåliga beslut vid dessa typer av frågor.  

Det viktiga för familjeföretaget som funderar på att tillsätta en extern ledamot är, enligt 

Forsberg, att vara medveten om att man öppnar upp sig för andras perspektiv. Det måste 

finnas en vilja hos familjeföretagaren att få råd som kan hjälpa familjeföretaget i rätt 

riktning.  

4.2.2. Letsfaceit Nordic AB med endast interna styrelseledamöter 

Företaget Letsfaceit Nordic AB är ett handelsföretag som säljer egna skönhetsprodukter 

samt distribuerar andra produkter inom skönhet. Företaget är ett dotterbolag till Trevit 

AB som till 100 procent ägs av Göran och Per Agardh. Letsfaceit ägs till 99 procent av 

Trevit AB och den resterande procentenheten ägs av en riskkapitalist. Företaget har haft 

en stark tillväxt och har blivit utnämnda till Gasellföretag de senaste tre åren. Företagets 

styrelse består av Per Agardh, ägare och styrelseordförande, Göran Agardh, ägare och 

VD, samt Anna Agardh, ordinarie ledamot och dotter till Göran.  

4.2.2.1. Ägarna och styrelsemedlemmarna Per och Göran Agardh 
Letsfaceit har en styrelse enbart för att aktiebolagslagen kräver det och styrelsen fyller 

en nästintill obefintlig roll och kan således kallas för en passiv och osynlig styrelse. 

Strategi, planering och ledningsfrågor diskuteras ofta dagligen mellan  

Per och Göran. Det finns även en ledningsgrupp, bestående av Per och Göran  

själva, samt försäljnings- och marknadschefen, som fungerar som forum och  

plattform för diskussioner rörande verksamhetsutvecklingen. Denna ledningsgrupp 

fungerar som en sorts ställföreträdande styrelse.  

De berättar att de på senare tid diskuterat styrelsesammansättningen och har övervägt 

om de är i behov av en mer aktiv styrelse, en ”proffsig styrelse”, som Per kallar det. Han 

tror att den främsta anledningen till att externa ledamöter har kommit på tal är att 

verksamheten växer, och att det uppstått ett behov av mer struktur och nya 

infallsvinklar.  
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Kompetensbehov 

Kompetensbehovet inom företaget varierar, enligt Per och Göran. De anger sig ha  

eller ha haft behov av bransch-, marknads-, utlandsetablerings- och  

IT-systemkompetens samt kompetens inom juridik, ekonomi och teknik.  

I stället för att ta in en extern ledamot har Per och Göran fått in den nödvändiga 

kompetensen på andra sätt. När det gäller utländska marknader har de valt att anställa en 

person med sådan kompetens, och för den juridiska kompetensen har de anlitat en 

konsult vid behov. Göran ger dock exempel på en enligt honom onödig konsultlösning 

avseende ett IT-system utfört av ett större revisionsbolag. Resultatet stod inte alls i 

relation till kostnaderna som uppgick till hundra tusentals kronor. Denna dyra och 

misslyckade IT-implementering, menar Göran, skulle ha förhindrats genom råd från en 

kunnig extern ledamot eller genom dennes kontaktnät.  

Fördelar med att tillsätta externa ledamöter i ett litet eller medelstort familjeföretag 

Göran menar att det absolut viktigaste en extern ledamot kan bidra med är ett breddat 

kontaktnät ”där möjliga lösningar bara kan vara ett telefonsamtal bort”. I stället för att 

spendera stora summor på att leta möjliga lösningar kan en extern ledamot med egen 

erfarenhet och ett brett kontaktnät minimera risken för kostsamma felbeslut. Utöver att 

tillföra spetskompetens anser Per och Göran att en extern ledamot också kan ha en 

förmåga att strukturera verksamheten. Per medger att det finns en risk för att 

ledningsgruppen blir ”hemmablind” och inte kommer med nya infallsvinklar. Det kan 

också bli svårt att se objektivt på vissa problem. Av den anledningen skulle en extern 

ledamot kunna fylla en viktig funktion. Vid ett eventuellt tillsättande av en extern 

ledamot, är det, menar Per, viktigt att sätta upp en kravspecifikation för att tydliggöra 

för sig själv och den externa ledamoten vad som förväntas. Vidare beskriver Per att det 

innebär en del svårigheter att driva ett företag tillsammans med sin bror eftersom de inte 

alltid har samma uppfattning. Göran anser att en extern ledamot skulle kunna fungera 

som en typ av medlare vid konflikter, då denne kan bidra med en ny syn på den aktuella 

konflikten och likaså tror Per att en extern ledamot mycket väl kan medla på ett 

framgångsrikt sätt i de strategiskt viktiga konflikterna. Men eftersom konflikterna på 

Letsfaceit för det mesta rör operativa frågor som externa ledamöter, enligt Per, inte har 

så stor insikt i, anser han inte att dessa konflikter är en tillräckligt stor anledning att 

tillsätta en extern ledamot.  
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Nackdelar med att tillsätta externa ledamöter i ett litet eller medelstort familjeföretag 

En nackdel med att tillsätta en extern ledamot anser Göran vara det tillitsproblem som 

kan uppstå om ledamoten tidigare har jobbat med eller för en konkurrent. Rädslan för 

att delge konfidentiell information som en styrelse ofta gör, innebär att Göran känner en 

viss tvekan inför att tillsätta en sådan ledamot. Ett annat skäl till att inte tillsätta en 

extern ledamot, menar Göran, är att en styrelse med endast interna ledamöter ofta 

möjliggör en snabbare beslutsprocess. En annan stor nackdel är förstås den kostnad en 

extern ledamot medför. 

Både Per och Göran betonar att storleken på företaget i form av antal anställa och 

omsättning samt företagets tillväxt, är viktiga faktorer i diskussionen om styrelsers 

nödvändighet och i synnerhet behovet av externa ledamöter. Ambitionen att växa är 

också en viktig parameter at ta hänsyn till. De tror båda att det kan finnas en gräns för 

när externa ledamöter kan komma till användning, nämligen i tillväxtskedet från litet till 

medelstort familjeföretag. I mindre familjeföretag anser både Per och Göran att externa 

ledamöter normalt inte kan tillföra så mycket att det är värt den kostnad de medför. 

Dock hävdar Göran att det kan vara aktuellt för en familjeföretagare med mindre 

erfarenhet, oftast yngre personer, att tillsätta en extern ledamot för att få in mer 

erfarenhet i företaget.  

4.2.3. Lundqvist & Lindqvist AB med externa styrelseledamöter 

Lundqvist & Lindqvist AB är ett tjänsteföretag som startades år 1996 av Lena Lundqvist 

och hennes kompanjon. Företaget bedriver konferensverksamhet. Sedan 2006 är 

Lundqvist ensam ägare av företaget och det har genomgått en tillväxtfas som har 

bidragit till att det utsetts till Gasellföretag år 2012 och 2013. Företagets styrelse består 

av Lena Lundqvist, ägare och styrelseordförande, Lena Snygg, extern styrelseledamot 

och Susanne Jakobson, extern styrelseledamot.  

4.2.3.1. Lena Lundqvist, ägare och styrelseordförande, Lundqvist & 
Lindqvist 

Fram till förra året hade Lundqvist & Lindqvist endast en pappersstyrelse som inte var 

involverad i företagets verksamhet. Vid denna tidpunkt började Lundqvist fundera på 

hur hon skulle driva företaget i framtiden. Hon berättar att hon skötte många uppgifter 

som tog tid från det hon verkligen var intresserad av, företagets utveckling. Lösningen 
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på detta problem blev att dels lämna över ansvaret för driften av företaget till en extern 

VD, dels att tillsätta två externa ledamöter i styrelsen. Det var inte aktuellt att tillsätta 

redan anställda personer i styrelsen, då Lundqvist anser att en styrelse bestående av 

enbart interna ledamöter blir precis som att ha en ledningsgrupp som, medvetet eller 

undermedvetet, agerar i egenintresse och därför skulle få svårt att se objektivt på 

framför allt strategiska frågor.  

Kompetensbehov 

Kompetensbehovet på Lundqvist & Lindqvist har ökat i takt med tillväxten. Lundqvist 

berättar att hon med tiden känt att det inom vissa områden saknats den kompetens som 

hon anser vara nödvändig och haft behov av: bransch- och marknadskompetens, allmän 

styrelseerfarenhet och ekonomisk kompetens.  

Fördelar med att tillsätta externa ledamöter i ett litet eller medelstort familjeföretag 

Lundqvist berättar att den största fördelen med att tillsätta externa ledamöter, i hennes 

fall, har varit att få in nödvändig kompetens som företaget tidigare haft brist på eller 

saknar. I och med tillsättandet av de två externa ledamöterna har Lundqvist & Lindqvist 

fått in ökad kompetens inom branschkännedom, ekonomi och styrelsearbete. Vidare 

anser Lundqvist att de externa ledamöterna kan bidra med nya infallsvinklar, samtidigt 

som risken för hemmablindhet minskar. I och med att de externa ledamöterna kan bidra 

med en objektivitet menar Lundqvist att företaget också blir utsatt för en hårdare 

granskning. Hon berättar att det förvisso kan vara jobbigt att bli granskad av de externa 

ledamöterna men att det samtidigt innebär en högre press på henne själv och VD att 

ständigt prestera. Konflikter har aldrig varit ett problem inom styrelsen på Lundqvist & 

Lindqvist. Dock anser Lundqvist att externa ledamöter, i de fall konflikter skulle uppstå, 

kan fungera bra som medlare för att mildra eller lösa konflikter som uppstått inom 

styrelsen på ett familjeföretag.  

Nackdelar med att tillsätta externa ledamöter i ett litet eller medelstort familjeföretag 

Lundqvist menar att en nackdel med externa ledamöter är att de ofta kan ha en sämre 

insyn i företaget än en intern ledamot. Det kan dock hanteras genom att anställda är med 

som bollplank i olika sakfrågor på specifika möten. En annan nackdel med externa 

ledamöter är, enligt Lundqvist, risken att de inte bidrar i förhållande till vad de kostar. 

Lundqvist beskriver också att det kan vara jobbigt att bli granskad i sitt arbete av de 
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externa ledamöterna, och numera måste hon be om tillstånd i vissa frågor innan vissa 

beslut kan verkställas vilket har gjort att beslutsprocesserna kan ta längre tid. Lundqvist 

medger också att det kan uppstå problem med det objektiva granskandet och 

ifrågasättandet om ägaren och en extern ledamot haft en tidigare arbetsrelation, som i 

Lundqvist och Snyggs fall. Dock verkar det, enligt Lundqvist, inte ha påverkat deras 

nuvarande samarbete. Lundqvist menar snarare att fördelarna av det stora förtroendet 

hon kände för Snygg väger tyngre än den eventuella bristen på objektivitet.  

Sammantaget anser Lundqvist att fördelarna av externa ledamöter väger tyngre än de 

eventuella nackdelarna, och att en eller flera externa ledamöter är en god investering. 

Framför allt tror hon att ju fler familjemedlemmar ett familjeföretag har, desto 

nödvändigare kan det vara med externa ledamöter. I mindre företag anser hon dock att 

det kan räcka med en ledningsgrupp.  

4.2.3.2.  Lena Snygg, extern styrelseledamot, Lundqvist & Lindqvist 
Lena Snygg arbetar som VD för Stureplansgruppen Arena Catering AB och sitter i 

totalt fyra styrelser som ledamot. I Lundqvist & Lindqvist styrelse har hon varit extern 

ledamot i ett år. Hon blev erbjuden uppdraget tack vare att hon har ett arbetsförflutet 

med ägaren Lundqvist. Anledningen till att Snygg tillsattes var att Lundqvist ville 

expandera sin verksamhet och kände att det skulle bli svårt utan extern hjälp.  

Snygg berättar att hennes roll i Lundqvist & Lindqvists styrelse inte har varit att komma 

med många idéer utan snarare att vara en jordnära och eftertänksam person som med sin 

kompetensbas fungerar som ett bollplank åt ägarinnan Lundqvist. Snygg tror att hon 

tillsattes på grund av att företaget vill skapa ytterligare tillväxt och att hon, med sin 

erfarenhet, kan hjälpa till att ta företaget till nästa nivå. Vidare tror Snygg att Lundqvist 

har stort förtroende för henne och den andra externa ledamoten, Jakobson. Hon menar 

att det är viktigt att känna stor tillit för de externa ledamöter som ska tillsättas, speciellt i 

detta fall då Lundqvist genom att både tillsätta externa ledamöter och en ny VD, lade 

över ett stort ansvar i andra personers händer. Snygg är kluven inför att ifrågasätta 

ägarinnan Lundqvist, med tanke på deras tidigare relation. Hon säger att hon aldrig 

skulle kritisera Lundqvist i styrelserummet, utan i stället berätta vad hon tycker och 

tänker före eller efter styrelsemötena. Enligt henne finns olika sätt att ifrågasätta 

varandra på. I stället för att ifrågasätta rakt ut brukar Snygg välja att ge olika förslag 
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som gör att personer tänker till en extra gång, styrelserummet är “en skola i diplomati” 

som hon uttrycker det. Vid tillsättandet av en extern styrelseledamot hävdar Snygg att 

det är viktigt att ha en tydlig kravspecifikation. Ägaren av ett företag måste veta vad den 

vill ha ut av en extern ledamot och samtidigt vara tydlig med detta gentemot den externa 

ledamoten.  

Snygg tror att hennes egna och Jakobsons kompetenser och erfarenheter har kunnat 

hjälpa Lundqvist på ett sätt som inte en intern ledamot hade kunnat göra. Vidare anser 

Snygg att en styrelse endast bestående av interna ledamöter hade blivit allt för lik en 

ledningsgrupp, där man gått miste om den objektivitet som hon och Jakobson kan bidra 

med. Det hon främst anser att de har kunnat bidra med som externa styrelseledamöter är 

en objektiv syn på frågor som rör verksamheten. Då ingen av dem, till skillnad från en 

anställd på företaget, är i en beroendeställning gentemot företaget utan snarare 

självständiga enligt Johnson et al. (1996) definition (se 2.1.2) tror hon att de har lättare 

att säga vad de tycker. De anställda kan, på grund av att de får lön från företaget, 

däremot känna en viss oro inför att kritisera bolaget och förlora förtroende från ägaren. 

Snygg avslutar med att berätta att en extern ledamot kan ha en viktig roll som medlare i 

ett familjeföretag där konflikter har uppstått mellan ägarna. Hon menar att den externa 

ledamotens objektiva syn på den aktuella konflikten kan leda till en effektivare lösning 

på problemet.  

4.2.3.3.  Susanne Jakobson, extern styrelseledamot, Lundqvist & Lindqvist 
Susanne Jakobson är i dagsläget extern styrelseledamot i olika branscher och företag. 

Hon antog uppdraget som extern styrelseledamot i Lundqvist & Lindqvist för ett år 

sedan och hade sedan tidigare koppling till företaget som konsult, då hon var med och 

tillsatte deras nya externa VD. Jakobson hade innan dess ingen relation med Lundqvist, 

däremot kände hon Snygg sedan tidigare då de jobbat ihop.  

Jakobson tror att de externa ledamöterna tillsattes för att ge Lundqvist ett bollplank. I 

Jakobsons fall handlar det mycket om att ge råd och tips ur en ägare/småföretagares 

synvinkel. Styrelsen och de externa ledamöternas roll i Lundqvist & Lindqvist är, säger 

Jakobson, främst att sköta ordningsfrågor inom bolaget samt att sätta press på ägaren 

och VD att agera rätt i de situationer de ställs inför. Att se till att tillväxten inte går för 

snabbt är också en viktig roll för de externa ledamöterna. Jakobson anser vidare att det 
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är viktigt att en styrelse fokuserar på det strategiska och inte det operativa i 

verksamheten. Risken med att vara för insatt i företaget är att fokus flyttas från 

strategiska till operativa frågor. En aspekt som talar för att tillsätta externa ledamöter, 

hävdar Jakobson, är att externa ledamöter medför ett oberoende med ett ifrågasättande 

som en naturlig del av arbetet. Detta kan vara svårare för interna ledamöter på grund av 

att de är anställda inom företaget. Samtidigt berättar Jakobson, utifrån egna erfarenheter, 

att interna ledamöter sällan har de ytterligare kompetenser som en styrelse kan behöva 

för att utveckla verksamheten. 

En styrelse kan ha olika funktioner, enligt Jakobson. Hon exemplifierar med ett tillfälle 

då en av Lundqvist & Lindqvists lokaler drabbades av en stor vattenskada och Snyggs 

kontakter inom försäkrings- och fastighetsbranschen användes för att lösa 

problemet. De externa ledamöterna behöver alltså inte bara medföra en 

kompetensförstärkning utan de kan även bidra med ett användbart och breddat 

kontaktnät. Externa ledamöter kan, enligt Jakobson, även bidra genom att vara medlare. 

Hon berättar om styrelser där hon som extern ledamot varit den som sett till att det varit 

ordning och reda, och hon menar att en extern ledamot med en objektiv syn kan hjälpa 

till att hålla en god ton i styrelserummet.  

 

5. Analys 
I följande analysavsnitt kommer vi att använda dels resultaten från vår empiri, dels den 

litteratur vi studerat, och utifrån materialet diskutera frågeställningen: Är det motiverat 

att ur ett litet och medelstort familjeföretags perspektiv tillsätta externa ledamöter i dess 

styrelse? Vi har för avsikt att diskutera frågeformuleringen utifrån de parametrar som, 

enligt vår referenslitteratur, utgör de mest framträdande för- och nackdelarna med de två 

typer av styrelsesammansättningar vi behandlar (se tabell 1, avsnitt 2.6). Utöver dessa 

parametrar kommer vi att använda oss av den kvantitativa datan för att även resonera 

kring frågeställningen ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. 
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5.1. Styrelsesammansättningens påverkan på lönsamhet och 
tillväxt  

5.1.1. Lönsamhet 

Eftersom lönsamhet anses vara ett viktigt kriterium för ett framgångsrikt företag, ville vi 

undersöka de familjeägda Gasellföretagen som hade en god lönsamhet och se eventuella 

kopplingar till styrelsesammansättningen. Vi fann dock ingen märkbar skillnad i 

lönsamhet mellan de företag som hade en styrelse bestående av minst en extern ledamot 

jämfört med de företag som enbart hade interna ledamöter. Vi granskade också om det 

gick att se en koppling mellan styrelsesammansättning och familjeföretag med en svag 

lönsamhet, men inte heller här gick det att urskilja något mönster. Andelen företag med 

endast interna ledamöter i styrelsen och en svag lönsamhet, var marginellt mindre än 

andelen företag med externa ledamöter i styrelsen och en svag lönsamhet. Det fanns 

alltså inget påvisbart samband mellan familjeföretagens lönsamhet och huruvida de 

hade externa ledamöter i sin styrelse. 

5.1.2. Tillväxt 

Den kvantitativa undersökningen visar att drygt 20 procent av de undersökta 

familjeägda Gasellföretagen från år 2013, har en styrelse med minst en extern ledamot. 

Samtidigt hävdar Gandemo (2000) att 20 procent av familjeföretagen rent generellt har 

externa ledamöter. Det betyder att styrelsesammansättningen, med enbart interna eller 

delvis externa ledamöter, procentuellt ser likadan ut hos familjeföretag generellt som i 

familjeföretag med hög tillväxt. Utifrån detta finner vi inget som tyder på att det, utifrån 

ett tillväxtperspektiv, är motiverat att tillsätta externa ledamöter i ett litet eller 

medelstort familjeföretags styrelse. 

Något som ligger i linje med ovan resultat är att endast 2 av de 20 familjeägda 

Gasellföretagen med högst tillväxt hade minst en extern ledamot i sin styrelse. Alltså är 

andelen familjeföretag med externa ledamöter till och med mindre bland de 20 företag 

med högst tillväxt, jämfört med hur det ser ut i samtliga undersökta familjeföretag. Det 

indikerar att de externa ledamöterna inte verkar ha någon avgörande påverkan på ett 

familjeföretags tillväxt. En strävan efter kontroll kan vara en orsak till att så få 

familjeföretag valt att tillsätta externa ledamöter. Detta är förmodligen något som inte 
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familjeföretagare vill erkänna men det finns tecken på att kontrollen, precis som 

Brunninge & Nordqvist (2004) hävdar, är en viktig aspekt när de ska ta ställning till om 

det ska tillsättas externa ledamöter eller inte. Samtliga av studiens informanter anser att 

tillsättandet av externa ledamöter är av stor vikt för ett företag som ämnar expandera 

eller blivit tillräckligt stort. Vi tror därför att faktumet att endast 2 av de 20 

gasellföretagen med högst tillväxt har externa ledamöter, tyder på att dessa företag kan 

vara rädda att förlora en del av kontrollen och inflytande om de tillsätter externa 

ledamöter. Eftersom en stor majoritet av de undersökta familjeföretagen var små företag 

kan indikationerna endast gälla externa ledamöters påverkan på just små familjeföretags 

tillväxt. Sammanfattningsvis finns det inget i vår undersökning som tyder på att externa 

ledamöter bidrar till ännu högre tillväxt i ett snabbväxande familjeföretag.  

5.2. Externa ledamöter som kompetenstillskott 
Gandemo (2000) menar att ett familjeföretags styrelse kan sakna viss kompetens i form 

av finansiell, teknisk och operationell kompetens samt utlandsetablerings-, marknads-, 

och affärskompetens. Utifrån djupintervjuerna kan vi dra vissa slutsatser om att 

familjeföretags styrelser inte alltid har den nödvändiga kompetens företaget behöver. 

Till exempel anser Göran Agardh, ägare av Letsfaceit, att en kompetens inom 

utlandsetablering kan vara av stor vikt vid expansion. Samtidigt menar han att denna 

kompetens utifrån lika bra, i ett litet företag som Letsfaceit, kan fås från en konsult i ett 

enskilt uppdrag. Då slipper företaget att blanda in och arvodera en extern ledamot. 

I litteraturgenomgången nämner, bland flera andra, Brundin et al. (2012) att externa 

ledamöter i ett familjeföretags styrelse kan innebära en kompetenshöjning. Detta är 

något som också bekräftas i vår djupstudie där personerna från både Letsfaceit, med 

endast interna ledamöter, och Lundqvist & Lindqvist, med externa ledamöter, anser att 

externa ledamöter är en väg att gå för att få in mer kompetens i styrelsen. Även 

styrelseproffset Forsberg styrker detta. Lundqvist (ägare i Lundqvist & Lindqvist) 

poängterar att ägaren måste ha klart för sig vad denne vill få ut av de externa 

ledamöterna. I hennes fall var det dels ekonomisk kompetens, dels branschkompetens, 

som hon ansåg att styrelsen skulle tillföra. Hon tillägger att tillsättandet av externa 

ledamöter inte per automatik innebär ett lyft för företaget. Det är därför viktigt att 

tydliggöra, både för sig själv och för de externa ledamöterna, vilka förväntningar som 
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finns på vad de ska tillföra styrelsen. På denna grund kan det ibland verka som att vissa 

författare ibland överdriver den positiva effekt externa ledamöter har, särskilt då 

somliga menar att det är en självklarhet att ha en extern ledamot i varje familjeföretags 

styrelse. 

Lundqvist har troligen rätt i att det är viktigt att vara tydlig med vad styrelsen behöver 

och vad de externa ledamöterna kan tillföra för att deras arbete ska få en positiv 

inverkan på styrelsen och, i förlängningen, på företaget. Per Agardh, ägare av Letsfaceit, 

resonerar i samma banor då han hävdar att det är viktigt att som ägare sätta upp en 

kravspecifikation vid tillsättandet av en extern ledamot. Med en kravspecifikation kan 

man skapa sig en bild av vilken typ av kompetens företagets styrelse är i behov av och 

samtidigt undvika att tillsätta en extern ledamot för hastigt utan att vara säker på vad 

man vill få ut av denne. Behovet av extern kompetens verkar dock starkt kopplat till 

viljan till expansion. Som Forsberg, styrelseordförande på Deloitte, anger kan ett 

familjeföretag som inte har några ambitioner att expandera och som är nöjd med sina 

inkomster, ett så kallat försörjningsföretag, förmodligen klara sig bra utan extern 

kompetens. Å andra sidan menar vi, att ett försörjningsföretag inom en bransch i stor 

förändring, till exempel ett teknikföretag, troligen kan behöva kompetens utifrån för 

exempelvis teknikutveckling. En annan viktig fråga är i vilket skede det kan vara 

nödvändigt att tillsätta externa ledamöter för att bredda kompetensen. Både Per och 

Göran Agardh hävdar att när ett företag i stark tillväxt är litet, är det inte nödvändigt 

eftersom de externa ledamöterna inte kan tillföra så mycket att de är värda den kostnad 

de medför. Däremot menar de att i klivet mellan litet och mellanstort företag, kan det 

vara nödvändigt på grund av de medelstora företagens mer svårhanterliga struktur. 

Vår slutsats, utifrån teorin såväl som utifrån de empiriska studierna, är att 

kompetenshöjning är något som alla styrelser kan dra nytta av, och att externa ledamöter 

i många fall kan tillföra kompetens. Dock är det viktigt för ägaren av familjeföretaget 

att veta vilken typ av kompetens företaget i allmänhet, och styrelsen i synnerhet, är i 

behov av. Har ägaren en klar bild av företagets kompetensbehov, och är tydlig med 

detta vid rekryteringen, tror vi att den ökade kompetens företaget får genom externa 

ledamöter borde vara ett starkt motiv för att tillsätta dessa. 
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5.3. En objektiv styrelse 

Enligt Johnson et al. (1996) är den mest effektiva styrelseledamoten en person som inte 

har någon form av relation till ledningen och ägaren. Snygg, extern styrelseledamot, 

berättar att hon har en tidigare arbetsrelation med Lundqvist och medger att hon inte i 

alla lägen ifrågasätter vissa beslut tagna av Lundqvist. Detta kan indikera att det är 

problematiskt för ett familjeföretag att tillsätta en extern ledamot med en relation till 

ägare eller ledning. En person som förstärker detta antagande är Lundqvist & Lindqvists 

andra externa ledamot, Jakobson. Hon hade, när hon tillträdde som extern ledamot i 

Lundqvist & Lindqvist, ingen tidigare relation till ledning och ägare. Jakobson berättar 

att hon inte har några problem med att ifrågasätta Lundqvist. Enligt Jakobson bidrar 

hennes oberoende och objektivitet förmodligen till att skapa denna öppenhet. Mot denna 

bakgrund är det kanske inte lika motiverat att tillsätta externa ledamöter om de inte kan 

anses vara självständiga gentemot ägare och ledning.  

Jakobson menar att ett skäl att tillsätta externa ledamöter kan vara att interna ledamöter 

är anställda inom och i en beroendeställning (lön) till företaget, medan en extern 

ledamot inte riskerar lika mycket om de ifrågasätter beslut tagna av ägare eller ledning. 

Forsberg menar att styrelsen inte kan spela sin roll fullt ut med endast interna ledamöter, 

främst då styrelsens roll som granskande organ går förlorad om den saknar externa 

ledamöter. Jakobson är inne på samma spår och menar att en extern ledamot 

förmodligen är bättre lämpad som objektiv granskare av företaget. Johnson et al. (1996) 

menar att en intern ledamots beroendeställning kan bidra till att vissa mindre lämpade 

åtgärder genomförs eftersom besluten inte ifrågasätts. Mycket verkar alltså peka på att 

en styrelse med externa ledamöter har en mer objektiv inställning. När Per Agardh och 

Lundqvist fick frågor om de positiva aspekter en extern ledamot kan bidra med, gav de 

likalydande svar. Externa ledamöter kan i många fall bidra med en objektiv synvinkel 

och ha lättare att se vilka problem som finns inom företaget, till skillnad från en intern 

ledamot som kan bli hemmablind, det vill säga att man som anställd inte ser vissa fel 

och brister i det egna företaget. Johansson & Lewin (1991) bekräftar att denna typ av 

hemmablindhet kan uppstå i ett familjeföretag. 

Som vi ser kan det rent objektivitetsmässigt finnas en fördel att tillsätta externa 

ledamöter, eftersom det skapar en utomstående granskande syn på företagets 
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verksamhet som kan vara nyttig. Att utföra en kritisk granskning av sig själv som 

familjeföretagare kan vara svårt, ibland rent av omöjligt. Därför är den objektivitet som 

externa ledamöter tillför, enligt vår mening, ett starkt skäl för att ta in sådana ledamöter 

i styrelsen. 

Brundin et al. (2012) hävdar att en aktiv styrelse i ett familjeföretag vanligtvis har 

externa ledamöter i sin styrelse. Johnson et al. (1996) går ett steg längre och menar att 

den mest effektiva styrelseledamoten är en självständig extern ledamot, vilket leder till 

frågan om en mer objektiv styrelse med externa ledamöter, i sin oberoende roll, kan 

bidra till större aktivitet just på grund av sitt oberoende. Dessa ledamöter är förmodligen 

mer kritiskt granskande och kan därför vara mer kreativa med nya infallsvinklar och fler 

idéer. Lekvall & Nielsen (2006) menar att det kan förekomma passiva styrelser trots 

externa ledamöter, även om det är ovanligt eftersom en misslyckad tillsättning både är 

slöseri med tid och resurser. Lundqvist bekräftar att externa ledamöter i styrelsen inte 

nödvändigtvis leder till en aktiv styrelse. Hon menar att ett stort ansvar ligger på 

styrelseordföranden att se till att de externa ledamöterna bidrar i styrelsearbetet. Det ska 

därför inte ses som en självklarhet att tillsättandet av externa ledamöter innebär att 

styrelsen blir mer aktiv och involverade i företagets verksamhet. 

Om det är så att externa ledamöter bidrar till en mer aktiv styrelse är det ur ett 

ekonomiskt perspektiv intressant att Forsberg, precis som Judge & Zeithaml (1992), 

hävdar att det finns en korrelation mellan aktiva styrelser och goda finansiella 

prestationer. Detta antagande anser vi dock vara svagt, då vi knappt funnit några 

vetenskapliga belägg för att finansiella prestationer är en direkt följd av styrelsearbetet. 

Sammanfattningsvis tyder vårt material på att den objektiva blick som den externa och 

oberoende styrelseledamoten tillför ett familjeföretag, ofta verkar utgöra en positiv 

faktor i ett företags utveckling, oavsett dess målsättning. De externa ledamöterna verkar 

dessutom kunna bidra till större aktivitet genom sin oberoende roll, då de öppnar upp 

för ett kritiskt granskande.  

5.4. Kontaktnätets betydelse 
Bettinelli (2011) hävdar att en stor fördel med externa ledamöter är att de kan bistå med 

värdefulla kontakter, något som Jakobson bekräftar med sitt exempel om vattenskadan 
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på Lundqvist & Lindqvist (se avsnitt 4.2.3.3.). I detta fall kunde Snygg underlätta 

situationen genom att använda sina kontakter inom försäkring- och fastighetsbranschen. 

Även Göran Agardh och Forsberg menar att bidraget i form av kontakter, kan vara ett 

starkt skäl att tillsätta externa ledamöter. Ett företag kan exempelvis utvidga 

kundkretsen med hjälp av en extern ledamots kontaktnätverk (se tabell 1). Dock verkar 

det inte alltid vara nödvändigt att bredda kontaktnätet när en, som i Göran Agardhs fall, 

har jobbat många år i branschen. Han menar att behovet av det utökade kontaktnät en 

extern ledamot kan erbjuda sannolikt är större hos yngre och mer oerfarna 

familjeföretagare. Vidare menar Göran Agardh att det inte nödvändigtvis behövs 

externa ledamöter för att skapa nya kontakter, eftersom en konsult lika gärna kan bistå 

med dessa. 

Som vi ser verkar det finnas en fördel med externa ledamöter, jämfört med att enbart 

anlita konsulter när det gäller att utöka företagets kontaktnät. En konsult är anlitad för 

ett specifikt uppdrag och har normalt inte något brett intresse för företaget, till skillnad 

från en extern styrelseledamot som i större utsträckning arbetar för hela företagets bästa 

och således troligtvis är mer villig att dela med sig av värdefulla kontakter. 

5.5. Den medlande rollen 
Både Andersson & Reeb (2004) och Johansson & Lewin (1991) menar att en extern 

ledamot kan ha en roll som medlare vid intressekonflikter inom familjeföretag. I 

djupintervjuerna bekräftas detta av bland andra Jakobson som berättar att hon suttit i 

styrelser för att hålla ordning och reda mellan de olika ägarna i familjen. Per Agardh på 

Letsfaceit anser dock att de externa ledamöterna inte alltid kan fungera som medlare i 

konflikter. På Letsfaceit berör konflikterna ofta operativa frågor, vilka en extern 

ledamot troligen inte skulle ha så stor insyn i, då deras roll är att arbeta med de 

strategiska frågorna. Därför tycker han inte att konflikter är en tillräcklig anledning att 

tillsätta en extern ledamot. Flera andra respondenter tror dock att det kan vara en bra idé 

att tillsätta externa ledamöter för att mildra eventuella konflikter i ett familjeföretag. 

Lundqvist är tydlig med att hon tror att ju fler familjemedlemmar i styrelsen, desto 

större nytta har företaget av externa ledamöter. Samtidigt kan det vara allt för 

komplicerat. Snygg berättade att hon tackade nej till ett uppdrag där det verkade vara 

stora bekymmer inom ett familjeföretag med fem familjemedlemmar. 
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Det verkar, sammanfattningsvis, som att en extern ledamot, med sin oberoende position, 

i vissa fall kan ta på sig en medlande roll vid konflikter. Samtidigt är det inte säkert att 

en extern ledamot har tillräcklig förståelse för vad konflikten egentligen handlar om och 

hur den på bästa sätt kan lösas för att gynna företaget. I vissa fall är ägarna och de 

interna ledamöterna bäst lämpade att lösa konflikter, men samtidigt kan en utifrån 

kommande och oberoende syn på interna konflikter leda till besinning och en mer 

konstruktiv problemlösning.  

5.6. Kontrollen som viktig faktor i ett familjeföretags styrelse 
En anledning till att de flesta familjeföretag inte tillsätter externa ledamöter i sina 

styrelser är enligt många forskare, däribland Brunninge & Nordqvist (2004), rädslan för 

att förlora kontroll. Detta är en intressant infallsvinkel och förmodligen ett känsligt 

område för de familjeföretagare som står och väger mellan att behålla kontrollen över 

sitt företag och öppna upp för ny och utomstående kompetens, som sannolikt också 

kommer innebära en kontrollförlust. De intervjuade verkar inte tycka att rekrytering 

utifrån nödvändigtvis leder till en minskning av kontrollen, eller så vill man kanske inte 

erkänna att så är fallet. Att döma av den kvantitativa empirin verkar det dock som att 

kontrollfrågan är viktigare än vad de tillfrågade i vår kvalitativa empiri anger. Trots att 

samtliga personer vi intervjuade anser att externa ledamöter fyller en viktig funktion när 

ett familjeföretag växer visar vår kvantitativa empiri intressant nog att endast 2 av de 20 

familjeägda Gasellföretagen med högst tillväxt i Stockholms län valt att tillsätta externa 

ledamöter. 

Från diskrepansen mellan utsagor och verklighet kan vi dra slutsatsen att kontrollfrågan 

kan vara ett starkt skäl för familjeföretag att inte vilja ha externa ledamöter i styrelsen, 

och att detta kan vara ett känsligt tema för ägare av familjeföretag. En extern ledamot, 

med en stor och specifik kompetens, kan påverka i en viss riktning, vilket skulle kunna 

upplevas som en kontrollförlust för familjeföretagets ägare. Göran Agardhs argument 

att den externa ledamoten snabbt kan avsättas är inte oproblematiskt då 

familjeföretagare kanske inte ser på vilka sätt en extern ledamot (med sin speciella 

kompetens) påverkar och styr företaget. Sammantaget kanske man bör råda 

familjeföretagare att noga överväga skälen och granska sina motiv till att inte vilja ha 

externa ledamöter. Om det egentliga skälet handlar om kontroll, bör man väga den egna 
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kontrollen mot de fördelar i form av öppenhet och kompetens som externa oberoende 

ledamöter kan tillföra.  

5.7. Konfidentiell information kan spridas 
Enligt PwC (2014) finns det en rädsla hos familjeföretagare att lämna ut konfidentiell 

information till externa ledamöter, eftersom dessa även kan ha andra och kanske 

konkurrerande uppdrag. Lundqvist och Snygg medger att konfidentiell information kan 

behöva lämnas ut i styrelsearbetet, men håller inte med om att detta skulle kunna 

innebära ett problem för de båda konkurrerande verksamheterna. Göran Agardh 

bekräftar dock PwC:s uttalande angående familjeföretagares rädsla för detta, då han 

menar att det finns viss osäkerhet kring tilliten, speciellt om den externa ledamoten 

tidigare jobbat för en konkurrent. Att Lundqvist och Snygg inte ser utlämnandet av 

konfidentiell information som ett problem tror vi främst beror på att de är bekanta och 

därför har tillit för varandra. 

Det verkar, som vi ser det, som att tillitsfrågan kan vara ett problem vid tillsättandet av 

en extern ledamot, eftersom styrelsemedlemmar får tillgång till känslig information. 

Detta leder till ett intressant dilemma och val för familjeföretagaren huruvida en 

eventuell extern ledamot ska vara en bekant person som man känner tillit för men som 

kanske inte kan erbjuda en lika stor objektivitet, eller en person som är obekant sedan 

tidigare och således kan vara mer objektiv men samtidigt medför en större osäkerhet 

kring tilliten. 

5.8. Insyn i familjeföretaget som tillgång 

Forsberg nämner, precis som Brunninge & Nordqvist (2004), att skillnaderna mellan en 

intern och en extern ledamot ofta är att den interna har en bättre insyn och förståelse för 

kulturen i verksamheten, affärsidén samt nödvändiga kunskaper vid eventuella 

försäljningar av företaget eller generationsskiften, som är vanliga situationer i ett 

familjeföretag. Det verkar främst vara de interna ledamöternas insyn i företaget som är 

skälet till att de får vara med och påverka styrelsebeslut. Det är, som en del nämnda 

författare inom styrelseforskningen anger, inte optimalt att endast ha externa ledamöter i 

sin styrelse. I stället verkar en kombination av interna ledamöter med insyn i företaget 
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och externa ledamöter, med olika typer av kompetens, ge den mest mångsidiga och 

effektiva styrelsen.  

 

6. Avslutning 

6.1. Slutsats 
Vi har i analysen utgått från ett antal parametrar som författarna i referenslitteraturen 

angett som för- och nackdelar med att tillsätta externa ledamöter i små och medelstora 

familjeföretags styrelser. De olika parametrarna är: lönsamhet, tillväxt, kompetens, 

objektivitet, kontaktnät, medling, kontroll, konfidentiell information och insyn.  

Utifrån vår frågeställning tycks det vara motiverat när det gäller kontaktnät, medlande 

roll och objektivitet, att tillsätta externa ledamöter i familjeföretags styrelser. Vår empiri 

bekräftar både att externa ledamöter kan dela med sig av nödvändiga kontakter som 

kanske inte familjeföretagarna själva har, samt att de kan agera medlare i ett 

familjeföretags styrelse. Att de externa ledamöterna dessutom kan bidra med en 

objektivitet som kan vara nyttig i många sammanhang styrks både i teorin och i empirin, 

då det verkar vara önskvärt att få in nya synvinklar i familjeföretaget genom den 

objektivitet som externa ledamöter kan erbjuda. Detta är förmodligen ett skäl för 

tillsättande av externa ledamöter. 

På motsvarande sätt som externa ledamöter kan bidra med objektivitet verkar interna 

ledamöter ha en djupare insyn i företaget än de externa. Detta, anser vi, tyder på att de 

interna ledamöterna spelar en viktig roll i styrelsearbetet. Således verkar det inte, utifrån 

insynsaspekten, vara motiverat att tillsätta externa ledamöter. 

Det är svårt att värdera parametrarna kompetens och kontroll. Små och medelstora 

familjeföretag kan dra nytta av kompetens från externa ledamöter, men det är viktigt att 

familjeföretagarna vet vilken eller vilka typer av kompetenser en eventuell extern 

ledamot ska bidra med för att det ska vara motiverat. Rädslan för minskad kontroll är 

något som nämns i framförallt teorin som en stark anledning till att familjeföretag väljer 

att inte tillsätta externa ledamöter i sin styrelse. Däremot verkar denna anledning inte 
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riktigt stämma överens med respondenternas syn på kontrollfrågan. Eftersom vi inte 

funnit något stöd för ett sådant påstående väljer vi att vara försiktiga med att dra någon 

tydlig slutsats. Det verkar även vara känsligt för vissa ägare av familjeföretag att lämna 

ut konfidentiell information till externa ledamöter, vilket också kan vara ett motiv till att 

inte tillsätta externa ledamöter i ett familjeföretag styrelse. 

I studien görs en ekonomisk jämförelse av tillväxtfamiljeföretagen i termer av tillväxt 

och lönsamhet. Resultaten av denna jämförelse indikerar att det inte verkar finnas något 

tydligt samband mellan förekomsten av externa styrelseledamöter och varken lönsamhet 

eller tillväxt i små och medelstora familjeföretag. Rent lönsamhets- och tillväxtmässigt 

verkar det alltså inte, statistiskt sett, vara motiverat att tillsätta externa ledamöter i sin 

styrelse. 

Sammantaget tyder, som vi ser det, vår studie på att de positiva aspekterna av att 

tillsätta externa ledamöter överväger de negativa. Detta indikerar att små och medelstora 

familjeföretags ägare i större utsträckning bör ta upp styrelsesammansättningen för 

diskussion. 

6.2. Förslag till vidare studier 
Externa ledamöter i familjeföretags styrelser är ett ämne som blir alltmer debatterat. 

Detta beror till stor del på att de flesta företagen i Sverige är just familjeföretag. Trots 

många fördelar med externa ledamöter verkar det som att de flesta familjeföretagen 

väljer att inte tillsätta externa ledamöter i sin styrelse. Författarna har med denna studie 

undersökt om det är motiverat för små och medelstora familjeföretag att tillsätta externa 

styrelseledamöter. Något som vore intressant att forska vidare i är huruvida små och 

medelstora familjeföretag i allmänhet, det vill säga inte bara familjeföretag i tillväxt, 

förhåller sig till denna fråga. Det vore också intressant att undersöka externa ledamöters 

roller och påverkan på familjeföretag under en längre tidsperiod. Det vill säga att följa x 

antal små och medelstora familjeföretag från tillsättandet av externa ledamöter och en 

tid framöver, för att få en bild av hur styrelsen fungerar före och efter de externa 

ledamöterna tillsätts. Studiens resultat pekar mot att svenska familjeföretag med externa 

ledamöter inte nödvändigtvis kan kopplas till högre lönsamhet. Det vore intressant att 

följa upp detta spår för att se om denna tendens går att se även i andra och större studier 
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och i så fall ställa sig frågan varför. Man kan spekulera, kanske tar företag på väg utför i 

lönsamhet just in en extern ledamot för att vända en nedåtgående trend. Framtida 

forskning ger kanske svar. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 – Intervjunderlag 

8.1.1.  Frågor som användes under intervjuerna med Per och Göran 
Agardh, ägare av Letsfaceit Nordic AB (ett företag med enbart 
interna styrelseledamöter) 

1. Kan du berätta om lite om dig själv och Letsfaceits verksamhet? 

Följdfråga: Försök täcka in följande: omsättning, antal anställda och ägarstruktur. 

2. Hur ser er styrelse ut idag och hur tycker du att den fungerar? 

Följdfråga: Vad har er styrelse för roll i företaget? Är den involverad i företagets 

verksamhet? Håller ni regelbundna möten och vad tas i så fall upp på dessa? 

Försök att täcka in följande: är den aktiv eller passiv? 

3. Hur viktig skulle du säga att er styrelse är för verksamheten? 

4. Har ni alltid haft endast interna ledamöter? 

5. Hur tänker du kring styrelsesammansättningen när det gäller interna respektive 

externa ledamöter? Följdfråga: Har du diskuterat detta i styrelsen och hur går i så fall 

tankegångarna kring att ta in externa? 

Vad anser du är fördelarna med att endast ha interna ledamöter? 

Tre följdfrågor: Ser du att det skulle finnas några fördelar med att tillsätta externa 

ledamöter? 

Ser du att det skulle finnas några nackdelar med att tillsätta externa ledamöter? Kan 

du försöka motivera varför Letsfaceit inte ska tillsätta externa ledamöter och istället 

välja alternativet med endast interna? 

6. Tycker du det är fördelaktigt att i större grad kunna behålla kontrollen över 

verksamheten genom att bara ha interna? (Är du rädd för få mindre kontroll vid ett 

eventuellt tillsättande av en extern ledamot?) 

7. Hur tänker du kring aktiva respektive passiva styrelser? Följdfråga: Tycker du att det 

är nödvändigt att ha en aktiv styrelse som har regelbundna inbokade möten i ett företag 

som ert? 

(Vad tror du en mer aktiv styrelse skulle innebära för företaget?) 

8. Om ja på 7: Tror du att tillsättandet av externa ledamöter skulle kunna bidra till en 

mer aktiv styrelse? 
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9. Om du tänker efter, finns det någon eller några kompetenser som du anser att 

företaget skulle behöva? Följdfråga: Om ja, hur kommer det sig att ni valt att inte 

tillsätta en extern ledamot med denna kompetens? 

10. Om ja på 9. Om du tänker rent önsketänkande när det kommer till externa 

ledamöter, vad för typ av person och kunskaper skulle i så fall vara aktuellt? Följdfråga: 

Hur skulle du gå tillväga för att hitta rätt person? 

11. Finns det någon situation du kan tänka tillbaka på där du anser att en extern ledamot 

skulle kunna ha hjälpt till eller bidragit? 

12. Som vi har förstått det består er styrelse endast av familjemedlemmar, har du tänkt 

tanken på att ta in en anställd som styrelseledamot? 

13. Med tanke på att ni är ett företag med ökande tillväxt, tror du att tankegångarna 

kring styrelsesammansättningen kommer att förändras i framtiden? 

14. Tror du att tillväxten hade förändrats, antingen positivt eller negativt, om ni valt att 

tillsätta en eller flera externa ledamöter? 

15. Händer det att ni är oense i vissa frågor? Hur kan detta ta sig uttryck? Följdfråga: 

tror ni att en extern ledamot hade kunnat fungera bra som en typ av medlare i de 

situationer där ni inte kommer överens? 

16. Skulle du hävda att det är motiverat att tillsätta externa ledamöter i ett 

familjeföretags styrelse? 

8.1.2. Frågor som användes vid intervjun med Lena Lundqvist, ägare 
av Lundqvist & Lindqvist AB (ett företag med externa 
styrelseledamöter) 

1. Kan du berätta lite om dig själv och Lundqvist & Lindqvists verksamhet? 

Följdfråga: Försök täcka in följande: omsättning, antal anställda och ägarstruktur. 

2. Hur ser er styrelse ut idag och hur tycker du att den fungerar? 

Följdfråga: Vad har er styrelse för roll i företaget? 

Är den involverad i företagets verksamhet? 

Hur viktig skulle du säga att er styrelse är för verksamheten? 

Håller ni regelbundna möten och vad tas i så fall upp på dessa? 

Försök att täcka in följande: är den aktiv eller passiv? 

3. Tror du att externa ledamöter kan bidra till en mer aktiv styrelse? 

4. Hur gick tankegångar när du/ni valde att tillsätta er första externa ledamot? 
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5. Hur kände du inför att släppa in externa ledamöter vars uppgift bl.a. är att granska dig 

och ditt företag? Följdfråga: Känner du att de externa ledamöterna har granskat dig och 

ditt företag? Har det i så fall lett till något gott? Hur? 

Känner du att framför allt Lena Snygg vågar ifrågasätta dig med tanke på att ni är 

bekanta? 

6. Satte du upp någon kravspecifikation vid tillsättandet av de externa ledamöterna? Hur 

såg den i så fall ut? Finns det någon tanke bakom att just tillsätta de två externa 

ledamöter som finns idag? Följdfråga: skulle du säga att de överlappar varandras 

kompetenser eller kompletterar de varandra? Hur fungerar det? 

7. Det finns de som argumenterar för att externa ledamöter är en onödig utgift, kan du 

motivera varför Lundqvist & Lindqvist har tillsatt externa ledamöter istället för att välja 

det ofta billigare alternativet med interna? 

8. Vilka för- och nackdelar kan det föra med sig att ha interna ledamöter? 

9. Kan en intern ledamot bidra med någonting en extern ledamot inte kan bidra med? 

10. Vilka nackdelar kan det föra med sig att ha externa ledamöter? 

11. Med tanke på att Lundqvist & Lindqvist blev utnämnda till Gasellföretag år 2013 

och därför är ett företag i stark tillväxt, var det en av anledningarna till att externa 

ledamöter tillsattes? 

12. Hur tycker du att sammanhållningen är i styrelsen i dagsläget och har den förändrats 

i och med tillsättandet av de externa ledamöterna? 

13. Är du rädd för få mindre inflytande och kontroll vid ett eventuellt tillsättande av en 

extern ledamot? 

14. Upplever du att styrelsen har utvecklats efter tillsättandet av externa ledamöter? 

- Om ja, i så fall hur? 

15. Hur ser du på att Lena Snygg och Susanne sitter i andra styrelser? Följdfrågor, 

positivt och negativt? 

16. Har ni någon gång varit eller är styrelsen oense om vissa sakfrågor inom företaget? 

Hur kan detta ta sig uttryck? Följdfråga: Tror du att de externa ledamöterna kan 

fungerar bra som en typ av medlare i de situationer där övriga i styrelsen inte kommer 

överens? 

17. Skulle du hävda att det är motiverat att tillsätta externa ledamöter i ett 

familjeföretags styrelse? 



 

 

46 

8.1.3. Frågor som användes vid intervjuerna med de två externa 
ledamöterna Lena Snygg och Susanne Jakobson på Lundqvist & 
Lindqvist AB 

1. Kan du berätta lite om dig själv och om verksamheten Lundqvist & Lindqvist? 

Följdfråga: 

Hur ser styrelsesammansättningen ut i Lundqvist & Lindqvist och vad du har för roll i 

deras styrelse? 

2. När tillträdde du rollen och var du den första externa ledamoten i företaget? 

3. Vilka roller, skulle du säga, att ledamöterna i Lundqvist & Lindqvists styrelse har och 

vad bidrar de med? Vad har styrelsen för roll i Lundqvist & Lindqvists verksamhet? 

4. Vad skulle du säga att företaget förväntade sig av dig när du tillträdde som extern 

ledamot? Följdfråga: Har du någon viss kompetens som du tror att företaget 

efterfrågade? 

5. Vad hade du själv för avsikt och mål med ditt uppdrag i Lundqvist & Lindqvist 

styrelse när du tillträde? Och hur ser dina mål ut idag? 

6. Hur kom Lundqvist & Lindqvist i kontakt med dig när de ville tillsätta en extern 

ledamot? Följdfråga: Är det ett vanligt sätt att bli rekryterad på? 

7. Känner du att du var tvungen att vinna ägarnas förtroende när du tillsattes för att 

ägarna skulle känna att de gjort rätt val? Följdfråga: Kan du berätta hur du gick tillväga 

för att vinna förtroendet? 

8. Hur pass insatt bör man vara i företagets verksamhet som extern ledamot tycker du? 

Följdfråga: Känner du dig väl insatt i företaget? 

9. Känner du att du har tillräckligt med kunskap om företaget för att kunna fatta rätt 

beslut? Följdfråga: Finns det situationer där du känt att du inte har haft tillräckligt med 

kännedom om företaget och dess verksamhet för att kunna fatta ett korrekt beslut? 

10. På vilket sätt tycker du att du som extern ledamot bidrar till styrelsen i Lundqvist & 

Lindqvist? Följdfråga: Tror du att du som extern ledamot bidrar till en mer aktiv styrelse 

och på vilket sätt i så fall? 

11. Vad skulle du säga att du tillför för skillnad jämfört med en intern ledamot? 

12. Kan du försöka motivera varför Lundqvist & Lindqvist ska tillsätta externa 

ledamöter istället för att välja det billigare alternativet med interna? (om hon svarar att 

de tillsattes efter Gasellpriset, fråga då nedanstående fråga) 

13. Hur tycker du att sammanhållningen är i styrelsen i dagsläget? Följdfråga: Hur var 
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sammanhållningen i styrelsen under din första period på Lundqvist & Lindqvist? 

Följdfråga: 

Skulle du säga att sammanhållningen förändrats sen din första period och dagsläget? 

14. Vilken relation har du till ledningen och ägarna i företaget? Följdfråga: Skulle du 

säga att du vågar ifrågasätta dessa? 

15. Anser du dig vara självständig från företagets ledning och VD? Läs upp Johnson et 

al., (1996) definition och fråga frågan igen. Följdfråga: Skulle du hävda att du är 

objektiv gentemot VD och ledning i dina bedömningar i styrelsearbetet? 

Vid icke-självständig, kan det bli ett problem med objektiviteten gentemot styrelsen? 

16. Har du några flera styrelseuppdrag. Följdfråga: Hur tror du att det påverkar ditt 

arbete med Lundqvist & Lindqvist, positivt/negativt? 

17. I teorin vi har läst nämns det att externa ledamöter kan ha en medlande 

(utomstående persons syn på en fråga som ägarfamiljerna inte kommer överens om) roll 

inom ett familjeföretag, känner du igen dig i den rollen? 

18. Skulle du hävda att det är motiverat att tillsätta externa ledamöter i ett 

familjeföretags styrelse? 

8.1.4. Frågor som användes under intervjun med Svante Forsberg, 
styrelseexpert och styrelseordförande på Deloitte AB 

1. Kan du berätta lite om dig själv och dina styrelseuppdrag? 

2. Har du någon erfarenhet av styrelsearbete i familjeföretag? 

Om ja på 2. Följdfråga: kan du berätta lite om vad det är för typer av familjeföretag du 

har jobbat med? Är det små-, medel eller stora företag och hur har dessa 

styrelsesammansättningar sett ut? 

3. Vad är din uppfattning, finns skillnader i styrelsearbetet mellan familjeföretag och 

icke-familjeföretag. 

4. Som vi har förstått det har de flesta små- och medelstora familjeföretag endast interna 

styrelsemedlemmar. Vad tror du det beror på? 

5. Kan du berätta, med din erfarenhet, vad en extern ledamot oftast har för roll i en 

styrelse? 

6. På vilket sätt kan externa ledamöter bidra till ett familjeföretags styrelse? Följdfråga: 

Varför tror du att vissa familjeföretag väljer att ta in externa ledamöter i dess styrelse? 

7. Skulle du kunna beskriva lite kort vilka typer av kompetenser en extern ledamot kan 
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bidra med? 

8. Vad uppfattar du vara den vanligaste efterfrågade kompetensen hos en extern 

ledamot? 

9. Om vi vänder på det, på vilket sätt kan de interna ledamöterna bidra till ett 

familjeföretags styrelse? 

10. På vilket sätt tycker du att styrelseuppsättningen i ett familjeföretag borde se ut? 

Finns det någon sammansättning som du skulle föredra som familjeföretagare? 

11. Vi kollar just nu på Gasellföretag som har haft en stark tillväxt senaste åren, tror du 

styrelsen kan påverka ett familjeföretags tillväxt och i så fall hur? 

12. Tror du att det finns något samband mellan externa ledamöter i familjeföretag och 

tillväxt i familjeföretag? 

13. Vilka olika typer av roller anser du att en styrelse kan anta? Följdfråga: Finns det 

någon av dessa roller som du tror passar bättre till familjeföretag? 

14. Tycker du det är viktigt att styrelsen har en betydande roll i företagets verksamhet? 

Följdfråga: Hur ställer du dig till passiva/aktiva styrelser, vad anser du att det finns för 

fördelar/nackdelar med dessa? 

15. Tror du att företag med aktiva styrelser leder till bättre finansiella prestationer än 

företag med en inaktiv styrelse? 

16. Vilka åtgärder kan användas för att få en mer aktiv styrelse? 

Följdfråga: Tror du att externa ledamöter kan bidra till en mer aktiv styrelse? 

17. Utan att nämna några företag, kan du berätta om du har upplevt några konflikter i 

din roll som styrelseledamot/ordförande i familjeföretag? Följdfråga: Hur har de externa 

ledamöterna agerat i dessa situationer? 

18. Skulle du hävda att det är motiverat att tillsätta externa ledamöter i ett 

familjeföretags styrelse? 

8.2. Bilaga 2 – Enkät, kvantitativ undersökning 
1. Är ni enligt nedanstående definition ett familjeföretag? 

Ett familjeföretag är ett företag som lever upp till något av följande kriterier: 

(1) En familj har inflytande över företagets verksamhet och företaget ser sig själv som 

ett familjeföretag eller (2)  en enskild familj har kontroll över företaget eller (3) när en 
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märkbar del av företagets ledningsgrupp består av familjemedlemmar eller (4) att en 

familj representerar mer än 50 procent av de röstberättigade aktierna i företaget. 

2. Har ni någon extern medlem i er styrelse, det vill säga ledamot eller ordförande? 

Med extern menar vi någon som inte är anställd (kommer utifrån) eller inte är ägare i 
företaget. 
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8.3. Bilaga 3 – Sammanställning av kvantitativ undersökning 
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