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SAMMANFATTNING
_________________________________________________________________

Denna uppsats behandlar arbetstagarrepresentanters inflytande i styrelsen. En pilotstudie av 
Hafskjär och Lillepuu (2004) visade att arbetstagarrepresentanter beroende på vilken roll de 
antar i sitt styrelsearbete, att företräda de anställda i första hand eller att företräda företaget i 
helhet i första hand, agerar i styrelsen på helt skilda sätt. Dessutom skilde sig arbetstagar-
representanternas inflytande i styrelsearbetet åt på så vis att den arbetstagarrepresentant som 
ansåg sig företräda de anställda i sitt styrelsearbete hade mindre inflytande i styrelsen än den 
arbetstagarrepresentant som ansåg sig företräda företaget i helhet. Eftersom andra faktorer 
logiskt sett också borde påverka inflytandet ville vi även veta vilka dessa andra faktorer är. 
Detta ledde fram till vår problemformulering där vi undrar ”Hur påverkar arbetstagar-
representanters roll i styrelsen deras inflytande i styrelsens arbete och vilka andra faktorer 
påverkar arbetstagarrepresentanters inflytande?”. I referensramen framkommer åtta faktorer 
som kan påverka en arbetstagarrepresentants inflytande. Dessa åtta faktorer ligger till grund för 
den empiriska undersökningen, där vi har intervjuat nio arbetstagarrepresentanter i olika 
företag. I analysen framkom att den roll en arbetstagarrepresentant väljer att anta i styrelsen 
indirekt påverkar dennes inflytande på så vis att en arbetstagarrepresentant som anser sig 
företräda de anställda i första hand är mindre villig att delta i diskussioner som inte direkt rör 
de anställda. Detta påverkar i sin tur hur övriga styrelsen ser på arbetstagarrepresentanten som 
därmed får mindre inflytande. En arbetstagarrepresentant som däremot ser till både de 
anställdas och företagets bästa deltar i alla diskussioner och känner sig därmed som en 
fullvärdig medlem i styrelsen med ett högre inflytande därefter. Även om en arbetstagar-
representant dock företräder företaget kan andra faktorer påverka dennes inflytande negativt. I 
analysen framkommer att en sådan faktor är om styrelsen till stor del består av 
ägarrepresentanter. Dessa har nämligen större inflytande i styrelsen, och minskar det relativa 
inflytandet hos arbetstagarrepresentanten. Sammantaget har vi funnit bevis för att sex stycken 
faktorer på något sätt påverkar en arbetstagarrepresentants inflytande i styrelsen, nämligen 
arbetstagarrepresentantens roll i styrelsen, arbetstagarrepresentantens engagemang och 
förberedelser, arbetstagarrepresentantens utbildning eller motsvarande kompetens i styrelse-
arbete, övriga styrelsens syn på arbetstagarrepresentanter, arbetstagarrepresentantens vilja att 
vara med och diskutera även frågor som inte direkt påverkar de anställda samt graden av 
ägarrepresentanter i styrelsen.
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1 INLEDNING
_________________________________________________________________

Detta inledande kapitel börjar med avsnitt (1.1), Problembakgrund, där vi ger en bakgrund till 
det problem vi skall utreda. Detta redovisas i sin tur i avsnitt (1.2), Problem. Därefter följer en 
syftesbeskrivning i avsnitt (1.3), Syfte. Avsnitt (1.4), Centrala begrepp, tar upp och redogör för 
de begrepp som är centrala i den fortsatta uppsatsen. Kapitlet avslutas med avsnitt (1.5), 
Uppsatsens relevans och bidrag, där vi förklarar varför uppsatsen är av vikt och för vem den 
är intressant.

1.1 Problembakgrund

”När lagen om de anställdas rätt till styrelserepresentation i företag stiftades i början på 70-
talet väckte det högljudda protester från arbetsgivarhåll. Men sedan blev det tyst. Facken 
verkar inte ha gjort särskilt mycket väsen av sig i styrelserna.” 

Detta skriver Askman (2004) i en artikel i Affärsvärlden. Han berättar om en enkät från 
Arbetslivsinstitutet där resultaten visar på att även om majoriteten av de verkställande 
direktörerna och styrelseordförandena säger sig se arbetstagarrepresentanter i styrelserna som 
en resurs, är dessa bara i liten utsträckning involverade i förberedelsearbetet till viktiga beslut. I 
stället är det ofta VD och ordförande som gör upp saker och ting på förhand. Enkätsvaren 
beskriver arbetstagarrepresentanternas agerande som försiktigt och deras aktivitet beskrivs för 
det mesta som liten. Undantag är dock situationer där personalfrågor står i centrum, trots att de 
fackliga representanterna har samma juridiska ansvar och uppgifter som de andra ledamöterna.

Som framgår ovan kom en första lag om styrelserepresentation för de anställda på 70-talet, 
närmare bestämt 1973. Det lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (Lag 
1987:1245) syftar till är att genom styrelserepresentation ge de anställda insyn i och inflytande 
över företagets verksamhet. Enligt lagen har de anställda i ett företag, som under det senaste 
räkenskapsåret haft i genomsnitt minst 25 anställda, rätt till två ledamöter i styrelsen och en 
suppleant för varje sådan ledamot. Om företaget bedriver verksamhet inom skilda branscher 
och under det senaste räkenskapsåret haft i genomsnitt minst 1 000 anställda, har arbetstagarna 
rätt till tre ledamöter i styrelsen och en suppleant för varje ledamot. 1  Flera tusen företag har 
arbetstagarrepresentanter i styrelsen, men ju mindre företaget är desto ovanligare är detta 
(Bratt, 1999). 

Styrelsearbete styrs i Aktiebolagslagens 8e kapitel där det står att styrelsen svarar för bolagets 
organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. All lagtext som berör styrelsen i 
allmänhet vad gäller styrelsens uppgifter, ansvar, sekretess, jäv etc. gäller även arbetstagar-
representanter. Detta kallas likställningsprincipen och innebär att arbetstagarrepresentanterna är 
fullvärdiga medlemmar av styrelsen. Arbetstagarrepresentanter får dock inte delta i 
behandlingen av frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av andra frågor där en 
facklig organisation på arbetsplatsen har ett väsentligt intresse som kan strida mot företagets.

                                                
1 Det finns undantag från lagen där företag i vissa fall inte behöver ha arbetstagarrepresentanter, men dessa är ej 
väsentliga för vår uppsats då den endast berör företag som faktiskt har arbetstagarrepresentanter, och undantagen 
kommer därför inte att redogöras för. 
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Enligt Aktiebolagslagen utses styrelsen av bolagsstämman. Detta gäller dock inte arbetstagar-
representanter. Ett beslut att inrätta sådana representanter fattas av en lokal arbetstagar-
organisation som har tecknat kollektivavtal med företaget, och det är denna arbetstagar-
organisation som utser arbetstagarrepresentanterna. Finns det flera arbetstagarorganisationer 
bundna till företaget reglerar lagen även vilka som skall utse arbetstagarrepresentanter.

Eftersom det är arbetstagarorganisationen som utser representanterna är det lätt att tro att det är 
just arbetstagarorganisationen och dess medlemmar i företaget som dessa representanter skall 
företräda. Det finns ingenting som specifikt reglerar arbetstagarrepresentanternas styrelse-
arbete, men en pilotstudie av Hafskjär och Lillepuu (2004) visar att arbetstagarrepresentanter 
beroende på huruvida de själva anser att de företräder de anställdas intressen eller företaget i 
stort, agerar i styrelsen på helt skilda sätt. Beroende på vilka intressen arbetstagar-
representanten anser sig företräda kan denne själv anta två helt olika roller i styrelsearbetet; att 
arbeta för företagets bästa i första hand, eller att arbeta för de anställda i första hand. 

Ovan nämnda studie av Hafskjär och Lillepuu (2004) visade även att inflytandet i 
styrelsearbetet varierade med rollen arbetstagarrepresentanterna hade, d.v.s. vilka intressen de 
ansåg sig företräda. Enligt studien hade arbetstagarrepresentanter som ansåg sig representera 
företaget i första hand högre inflytande i styrelsearbetet än de arbetstagarrepresentanter som 
ansåg sig företräda de anställda i första hand. Detta indikeras även av annan forskning. Vissa 
författare skriver att en arbetstagarrepresentant i första hand företräder företaget, bl.a. 
Christensen och Westenholz (1999) och Kelly och Gennard (1996). Dessa författare anser även 
att inflytandet i styrelsen är lika högt hos arbetstagarrepresentanter som hos de övriga 
ledamöterna. Författare som däremot anser att en arbetstagarrepresentant företräder de 
anställda, som Hammer, Currall och Stern (1991), skriver att dessa representanter har mindre 
inflytande i styrelsen. Det ser alltså ut som att rollen en arbetstagarrepresentant antar i styrelsen 
påverkar dennes inflytande i styrelsearbetet, även om något direkt samband inte har undersökts 
eller påvisats.

Även om det finns indikatorer som pekar på att rollen arbetstagarrepresentanter antar påverkar 
inflytandet i styrelsens arbete, verkar det ändå logiskt att det även finns andra faktorer som 
spelar in. Studier av bl.a. Kärreman (1999) och (Gabrielsson & Winlund, 2000) pekar på 
skillnader mellan ledamöter i styrelser avseende agerande och inflytande. Även om dessa 
studier inte behandlar arbetstagarrepresentanter utan styrelser i allmänhet, borde sådana 
skillnader kunna utgöra faktorer som, direkt eller indirekt, påverkar en arbetstagarrepresentants 
inflytande i styrelsens arbete.

1.2 Problem

Av resonemanget ovan framgår att även om arbetstagarrepresentanter enligt lag har samma 
uppgifter som övriga ledamöter kan de anta olika roller i styrelsearbetet. Dessa roller verkar 
även påverka inflytandet i styrelsen. Vi har även tagit upp det faktum att andra faktorer kan 
påverka inflytandet i styrelsen. Vår problemformulering är således:

- Hur påverkar arbetstagarrepresentanters roll i styrelsen deras inflytande i styrelsens 
arbete och vilka andra faktorer påverkar arbetstagarrepresentanters inflytande?
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1.3 Syfte

Syftet med vår uppsats är att genom en empirisk undersökning av arbetstagarrepresentanter 

– förklara hur arbetstagarrepresentanters roll i styrelsen påverkar deras inflytande i 
styrelsens arbete och

– beskriva och förklara vilka andra faktorer som påverkar arbetstagarrepresentanters 
inflytande i styrelsens arbete.

1.4 Centrala begrepp 

Centrala begrepp i denna uppsats är roll, inflytande, och styrelsens arbete.

Roll
Roll är enligt Nationalencyklopedin ett sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer 
som är förknippade med en social position eller uppgift. Roller sätter i varierande utsträckning 
ramarna för individuellt beteende, varför individen sällan är endast rolltagare utan även 
rollskapare. 
När ordet roll används i uppsatsen menar vi den roll en ledamot i en styrelse kan anta. När det 
gäller arbetstagarrepresentanter är det först och främst två alternativa roller som åsyftas, 
nämligen vem arbetstagarrepresentanten i första hand anser sig företräda i styrelsearbetet; de 
anställda eller företaget i helhet. Denna roll är något arbetstagarrepresentanten själv ikläder sig 
efter sin egen, eller andras, uppfattning om hur en arbetstagarrepresentant bör agera i styrelsen.

Inflytande och styrelsens arbete
När ordet inflytande används i uppsatsen syftar vi till det inflytande en ledamot har i styrelsens 
arbete. Det verkar naturligt att en arbetstagarrepresentant till exempel har mycket inflytande i 
personalfrågor, med det är inflytandet i styrelsens samtliga uppgifter vi vill undersöka. 
Förutom de formella uppgifterna som är beskrivna i Aktiebolagslagens 8e kapitel ska nämligen 
styrelsen även svara för 1) företagets affärsidé och verksamhetens inriktning, 2) viktiga 
förändringar i företagets verksamhet och 3) planering och kontroll (Bratt, 1999). Det är 
inflytandet i alla delar av styrelsens uppgifter vi är intresserade av att undersöka hos 
arbetstagarrepresentanterna.

1.5 Uppsatsens relevans och bidrag

Även om arbetstagarrepresentanter i ett företags styrelse allmänt anses ha positiva effekter 
(Christensen & Westenholz, 1999), såsom förbättrad självkänsla och produktivitet hos de 
anställda (Grcic, 1985; Kassalow, 1989; Wever, 1989) samt att de fungerar som en viktig kanal 
för kommunikation från styrelsen till de anställda (Hammer et al., 1991; Kelly & Gennard, 
1996), så finns det relativt få studier beträffande arbetstagarrepresentanternas roll, och 
framförallt inflytande, i styrelsens arbete. Därmed anser vi att den här uppsatsen fyller en 
relevant funktion i och med att den bidrar med empiriskt material och förklaringar till detta 
annars så begränsade område. 

Detta bidrag skulle bland annat kunna intressera myndigheter som t.ex. Arbetslivsinstitutet och 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), fackliga organisationer, styrelser och 
arbetstagarrepresentanter runt om i landet. 
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REFERENSRAM
_________________________________________________________________

I detta kapitel redovisas den tidigare forskning vi kommer att använda oss av vid vår analys 
senare i uppsatsen. Kapitlet inleds med ett kort allmänt resonemang av orsaker till en individs 
beteende i en grupp i avsnitt (2.1), Rolltagande i en grupp. Detta följs i avsnitt (2.2), Skillnader 
i styrelsen, av en redogörelse av skillnader inom en styrelse generellt samt skillnader mellan 
arbetstagarrepresentanter och övriga ledamöter. I avsnitt (2.3), Arbetstagarrepresentanters 
roll i styrelsen, diskuteras de roller en arbetstagarrepresentant kan anta i styrelsen, d.v.s. att 
företräda företaget eller de anställda i första hand. Efter det diskuteras i avsnitt (2.4), 
Inflytande i styrelsen, inflytande, först generellt i styrelsen och sedan med avseende på 
arbetstagarrepresentanter. En enkel matris som visar förhållandet mellan roll och inflytande i 
styrelsen presenteras i avsnitt (2.5), Matris. Referensramen avslutas med avsnitt (2.6), 
Faktorer som påverkar inflytande, där kapitlet sammanfattas.

1.6 Rolltagande i en grupp

För att kunna bilda sig en uppfattning om vad som får en person att anta en viss roll är det 
framförallt viktigt att se närmare på tre specifika faktorer i dennes omgivning (Mullins, 2002). 
Den första faktorn berör olika prestationer och erfarenheter från personens arbetsliv, samt vilka 
förväntningar som finns på denne i den miljön. Den andra betydande faktorn är de olika 
personliga egenskaper som den aktuella personen besitter, framförallt dennes attityd och 
motivation. Den tredje faktorn berör personens sociala uppväxtmiljö, som exempelvis dennes 
familj och den kulturella miljö som personen växte upp i. Dessa tre faktorer härstammar från 
individen själv.

Ytterligare faktorer spelar dock in när en person antar en roll i en grupp. Dessa är externa med 
hänseende till individen. En viktig faktor är vilka normer och regler som finns inom gruppen 
(Boshear & Albrecht, 1977). Detta eftersom att en person som bryter mot dessa normer blir 
bestraffad av de övriga medlemmarna, med följd att den enskilde antar en roll med ett beteende 
som inte väcker anstöt bland de övriga eller bryter mot stämningen i gruppen. Dessutom 
tenderar gruppmedlemmar att anpassa sina roller på ett sätt som gruppens ledare, formella såväl 
som informella, finner acceptabelt.  Är gruppledaren auktoritär blir de andra medlemmarna mer 
undergivna (Boshear & Albrecht, 1977; Mullins, 2002).

1.7 Skillnader mellan ledamöter i styrelsen

Enligt Aktiebolagslagen ska alla ledamöter vara likvärdiga medlemmar i styrelsen. Denna 
slutsats går att dra eftersom det inte finns något, förutom ordförandeposten, som skiljer 
ledamöterna åt. Att ledamöterna är likvärdiga styrks också av vissa studier av styrelser som 
Christensen och Westenholz (1999) genomfört. Enligt dessa studier har alla ledamöter i 
styrelsen lika status och alla kan, genom en grundlig utbildning i styrelsens uppgifter, känna att 
de tillhör styrelsen och att de är accepterade som fullvärdiga medlemmar. 

Det är dock inte självklart att alla ledamöter i styrelsen har samma uppfattning av vad som är 
deras roll. Det finns olika faktorer som förklarar vilken roll en ledamot har, och om ledamöter 
överhuvudtaget har olika roller. 
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Studier av Kärreman (1999) visar att det är stor skillnad mellan ledamöter i en styrelse. Han har 
till exempel funnit att de ledamöter som direkt eller indirekt representerar en ägare låter 
ägarens intentioner och syn på verksamheten sätta ramar för sitt styrelsearbete och oftast även 
för de övriga ledamöterna. De upplevda ägarintentionerna påverkar i stor utsträckning den 
enskilde ledamotens roll och leder till att en arbetsfördelning formas inom styrelsen. 

Även andra faktorer än ägarrepresentation kan skilja styrelseledamöter åt. Undersökningar av 
svenska små och medelstora företag påvisar att styrelseledamöters kunskaper och färdigheter 
och deras förberedelser och engagemang påverkar deras förmåga att utföra sina uppgifter i 
styrelsen (Gabrielsson & Winlund, 2000). Även Kärremans (1999) studie visar på att 
ledamöternas personliga egenskaper påverkar styrelsearbetet genom att upplevd kompetens 
inom styrelsen tilldelar styrelseledamöterna olika roller. 

Det ser ut som att det trots allt kan vara skillnader mellan ledamöter i en styrelse beroende på 
om det finns ägarrepresentanter, vilka kunskaper och färdigheter en ledamot har, hur mycket en 
ledamot förbereder och engagerar sig etc. Om det redan i en styrelse utan arbetstagar-
representanter finns skillnader mellan ledamöterna är det inte svårt att tänka sig att skillnader 
även finns mellan arbetstagarrepresentanter och övriga ledamöter i styrelsen. Detta diskuteras i 
avsnitt (2.4.1), Arbetstagarrepresentanters inflytande i styrelsen.

1.8 Arbetstagarrepresentanters roll i styrelsen

Det finns studier, som de av Christensen och Westenholz (1999) och Hunter (1998), som visar 
att den generella styrelsen, trots att den innehåller arbetstagarrepresentanter, har utvecklats som 
ett team där alla ledamöter har lika status och prioriterar företagets intressen framför enskilda 
gruppers intressen. Den traditionella rollen för en styrelseledamot är ju också en där normerna 
motsätter sig alla former av intresserepresentation (Hammer et al., 1991). Men även om övriga 
styrelsen och företagsledningen lägger fokus på att ha marknaden och företagets bästa i 
beaktande, kan till exempel de anställda och de fackliga ombuden anse att det är dem 
arbetstagarrepresentanterna skall företräda (Christensen & Westenholz, 1999; Hammer et al., 
1991). 

1.8.1 Arbetstagarrepresentanter som företrädare för företaget

Arbetstagarrepresentanterna kan ses som först och främst affärsmän, med rollen som anställd i 
andra hand (Kelly & Gennard, 1996). Styrelsen är förpliktigad att identifiera sig med företaget 
och inte med grupper som förespråkar speciella intressen, som aktieägare eller anställda 
(Christensen & Westenholz, 1999). Även om de är utsedda av en arbetstagarorganisation, är 
arbetstagarrepresentanterna i praktiken fullvärdiga ledamöter i styrelsen, med samma 
rättigheter, ansvar och lagliga plikter som vilken annan ledamot som helst (Hunter, 1998). 
Vissa studier visar att arbetstagarrepresentanterna förstår att deras roll i styrelsen inte är att 
förespråka sina kollegors specifika intressen utan att arbeta för företagets bästa (Christensen & 
Westenholz, 1999). De har utvecklat ett företagsstrategiskt perspektiv på beslutsfattande istället 
för ett traditionellt intressent- eller antagonistperspektiv mot ägarrepresentanterna (Christensen 
& Westenholz, 2000). Detta visar att en möjlig roll för arbetstagarrepresentanterna att anta är 
den där de företräder företaget och prioriterar företagets intressen.
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1.8.2 Arbetstagarrepresentanter som företrädare för de anställda

Andra studier har visat att arbetstagarrepresentanter själva anser att de bör företräda de 
anställda och skydda deras intressen (Hammer et al., 1991) och att de val arbetstagar-
representanterna gör i styrelsearbetet tydligt reflekterar arbetstagarorganisationens strategi och 
struktur (Hunter, 1998). Även ur de anställdas synvinkel anses arbetstagarrepresentanternas 
huvudsakliga uppgift vara att tjäna deras intressen genom att öka de anställdas inflytande över 
beslutsfattandet inom organisationen (Hammer et al., 1991).  Detta visar att en annan möjlig 
roll för arbetstagarrepresentanterna att anta är den där de företräder de anställda och prioriterar 
de anställdas intressen.

Att arbetstagarrepresentanter skall företräda de anställda i sitt styrelsearbete kan dock krocka 
med företagsledningens och den övriga styrelsens åsikter, vilket kan leda till att dessa ser 
arbetstagarrepresentanter som ett hot mot deras beslutsmakt (Hammer et al., 1991). Det finns 
även praktiska exempel på att arbetstagarrepresentanterna när de blir valda snabbt blir upplysta 
av företagsledningen att de som styrelseledamöter inte ska representera de anställda (Halvorsen 
& Huse, 1995). 

1.9 Inflytande i styrelsen

Olika studier har påvisat olika faktorer som påverkar hur mycket inflytande en styrelseledamot 
har i styrelsens arbete. I enlighet med Kärremans (1999) studie, som visar att ledamöter som 
direkt representerar en ägare befinner sig på en överordnad hierarkisk nivå i styrelsen relativt 
de övriga, har liknande undersökningar visat att dessa ägarrepresentanter även åtnjuter en högre 
grad av inflytande (Demb & Neubauer, 1992).

En annan omständighet som starkt påverkar en ledamots inflytande i styrelsen är huruvida 
denne är en intern eller en extern ledamot. Undersökningar av brittiska företag, genomförda av 
Pettigrew och McNulty (1995), har visat att om en ledamot visar sig vara extern, det vill säga 
att denne inte är anställd i företaget, så är dennes förutsättningar att nå en hög grad av 
inflytande sämre än om så inte vore fallet. Det som visade sig vara avgörande för de externa 
ledamöternas inflytande var deras förmåga att anpassa sig till både de formella och de 
informella regler och procedurer som existerade inom styrelsen. 

Vidare har ytterligare undersökningar av Pettigrew och McNulty (1998) påvisat att en annan 
faktor som också har en betydande inverkan på den enskilde ledamotens inflytande i styrelsen 
är den inställning som styrelsens ordförande har. Resultaten av dessa studier visar nämligen att 
om styrelseordföranden väljer att anta en auktoritär roll så minskar detta drastiskt de övriga 
ledamöternas inflytande över styrelsens arbete. 

Den absolut starkaste graden av inflytande fås dock genom att ledamoten innehar stor kunskap 
inom sitt område (Demb & Neubauer, 1992). Denna kunskap kan te sig på två sätt, antingen är 
ledamoten en framstående expert inom ett visst område eller så kan ledamoten uppvisa ett bra 
”track record”, det vill säga att ledamoten har en exceptionellt bra meritlista. Undersökningar 
av Demb och Neubauer (1992) har visat att den starkaste graden av inflytande, baserat på 
kunskap, fås genom en bra meritlista i och med att det är så gott som omöjligt att kritisera en 
ledamot som stöder sig på kunskap och tidigare erfarenheter.
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Det framkommer här att faktorer som påverkar inflytandet hos en ledamot i styrelsen är om 
ledamoten är representant för ägarna, om ledamoten är extern eller intern samt styrelse-
ordförandens inställning. Det starkaste inflytandet verkar dock komma från kunskap och 
tidigare erfarenheter.

1.9.1 Arbetstagarrepresentanters inflytande i styrelsen

I en undersökning av Engelstad och Qvale (1977; refererad i Hammer et al., 1991: 662-663) 
angående lagen om styrelserepresentation påvisade resultaten att även om arbetstagar-
representanter såväl som övriga ledamöter var nöjda med den då nya lagen, så följde inga 
drastiska förändringar av hur arbetet utfördes i styrelserna eller hur dessa fattade sina beslut. 
Studierna visade att arbetstagarrepresentanterna mestadels var involverade i frågor som 
påverkade de anställdas välfärd. Även studier av Kärreman (1999) har visat att arbetstagar-
representanter själva ger sig mindre inflytande genom att välja att bara diskutera de frågor de 
tycker är intressanta ur egen synvinkel. Exempelvis anser arbetstagarrepresentanterna enligt en 
undersökning att de viktigaste frågorna är de som påverkar de anställda, som till exempel 
rationaliseringsåtgärder. I övriga frågor förhåller sig arbetstagarrepresentanterna relativt 
passiva och ser snarare representantskapet som en möjlighet att få insyn i arbetet än att kunna 
utöva något inflytande.

En anledning till arbetstagarrepresentanters ovilja att diskutera annat än frågor som rör deras 
egna intressen är deras bristande kompetens vid hanteringen av tekniska, finansiella, och 
lagliga ärenden (Hammer et al., 1991). En annan bidragande faktor till att arbetstagar-
representanter har ett begränsat inflytande i styrelsen är att ledningen föredrar att de endast har 
en begränsad roll. Faktum är att Engelstad och Qvales (1977; refererad i Hammer et al., 1991: 
662-663) studier påvisade att ledningen inte bara försökte skapa en sådan begränsad roll för 
arbetstagarrepresentanterna utan de strävade även efter att de anställda skulle välja sådana 
representanter som inte skulle utmana den traditionella maktbalansen.  Det finns också exempel 
från andra studier där styrelseordföranden använder sig av underkommittéer till styrelsen utan 
arbetstagarrepresentanter. Dessa kommittéer för fram frågor inför styrelsen som i praktiken 
redan är avgjorda och på detta vis isoleras arbetstagarrepresentanterna från beslutsprocessen 
(Kassalow, 1989). Motstånd som gör arbetstagarrepresentanterna ineffektiva i sina roller kan 
även visa sig i att utbildningen för arbetstagarrepresentanter är ytlig eller bara omfattar att 
tilldelas material om vilket ansvar styrelseledamöter har (Hammer et al., 1991). 

Ytterligare en faktor som påverkar arbetstagarrepresentanternas inflytande negativt är om de av 
övriga styrelsen blir placerade i en begränsad roll som ett slags ”fabriksgolvsexperter” i 
styrelsen. Därmed har de egentligen bara något att säga till om i frågor relaterade till arbetet 
(Hammer et al., 1991) eller i tider med snabba organisatoriska förändringar när styrelsen och 
företagsledningen behöver arbetstagarrepresentanterna i sin kommunikation med personalen 
(Kassalow, 1989; Kelly & Gennard, 1996). 

Det framkommer i detta avsnitt att faktorer som påverkar inflytandet hos en arbetstagar-
representant i styrelsen är om arbetstagarrepresentanten har bristande kompetens, själv håller 
sig passiv i diskussioner som inte direkt påverkar de anställda, vilken inställning ledningen och
styrelseordföranden har, om arbetstagarrepresentanterna inte får någon ordentlig utbildning i 
styrelsearbete och om arbetstagarrepresentanterna ges inflytande endast i frågor relaterade till 
arbetet.
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1.10 Matris – inflytande beroende av roll

I pilotstudien av Hafskjär och Lillepuu (2004) som vi nämnt ovan, samt hos ett antal författare 
(Christensen & Westenholz, 1999; Hammer et al., 1991; Kelly & Gennard, 1996) finns tecken 
på att inflytandet i styrelsens arbete varierar beroende på vilken roll arbetstagarrepresentanten i 
fråga antar i styrelsen. Resultaten visar att inflytandet är mindre hos de representanter som 
anser sig företräda de anställda i första hand och större hos de representanter som först och 
främst anser sig företräda företaget i helhet. Utefter detta resonemang skulle således 
arbetstagarrepresentanterna placera sig i något av de grå fälten i en matris enligt nedan. 

            

Arbetstagarrepresentanten
företräder de anställda 

Mycket
inflytande

Lite
inflytande

Arbetstagarrepresentanten
företräder företaget 

Figur 1. Arbetstagarrepresentanternas inflytande beroende av roll
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1.11 Faktorer som påverkar inflytande

I detta kapitel har det i de olika avsnitten framkommit faktorer som kan påverka vilken roll en 
ledamot antar i en styrelse och faktorer som skiljer ledamöter åt. Dessutom har ett antal 
faktorer framkommit som kan påverka vilket inflytande en styrelseledamot generellt har i 
styrelsen och vilket inflytande arbetstagarrepresentanter specifikt har. 

Sammantaget framkommer åtta stycken faktorer som på något vis kan påverka en arbetstagar-
representants inflytande i styrelsens arbete. Dessa presenteras nedan utan inbördes ordning.

Personliga faktorer som erfarenheter från arbetslivet, personliga egenskaper etc. eftersom 
dessa påverkar vilken roll arbetstagarrepresentanten antar i styrelsen. 

Vilken roll arbetstagarrepresentanten antar i styrelsearbetet, att företräda de anställda i 
första hand eller företaget i helhet i första hand.

Normer och regler i gruppen eller vilken stämning som råder på mötena.

Huruvida gruppledaren är auktoritär eller ej. Om styrelseordföranden är auktoritär 
minskar övriga ledamöters inflytande, även arbetstagarrepresentanternas.

Om arbetstagarrepresentanten fått någon utbildning i styrelsearbete, kunskap ger 
inflytande.

Vilka intressen de övriga ledamöterna representerar. Ägarrepresentanter har mer 
inflytande, externa ledamöter har mindre, och detta påverkar i sin tur hur mycket inflytande 
arbetstagarrepresentanten får.

Styrelseordförandens och ledningens inställning till arbetstagarrepresentanter.

Arbetstagarrepresentantens egen vilja att diskutera frågor som rör annat än det som direkt 
påverkar de anställda.

Trots att faktorerna härstammar från olika avsnitt i referensramen, som handlar om olika saker, 
utgår vi ifrån att alla dessa faktorer gemensamt påverkar en arbetstagarrepresentants inflytande 
i styrelsens arbete.  Detta eftersom 

- rolltagande påverkar arbetstagarrepresentanters inflytande
- skillnader mellan ledamöter påverkar arbetstagarrepresentanters inflytande och
- faktorer som påverkar övriga ledamöters inflytande även påverkar arbetstagar-

representanters inflytande.

Det är de åtta faktorerna ovan vi i den fortsatta uppsatsen kommer att koncentrera oss på. 
Genom analys av empiriskt material ska vi förklara hur arbetstagarrepresentanters roll i 
styrelsen påverkar deras inflytande i styrelsens arbete samt beskriva och förklara vilka faktorer 
som påverkar arbetstagarrepresentanters inflytande.
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2 METOD
_________________________________________________________________

I detta kapitel redogörs för hur vi skall gå tillväga när vi tar hjälp av en empirisk undersökning 
för att försöka besvara vår frågeställning. I avsnittet (3.1), Metodansats, diskuterar vi valet av 
metod till vår undersökning. Avsnittet (3.2), Metod för litteratursökning, redogör för hur vi 
sökt litteratur till referensramen. Påföljande avsnitt (3.3), Metod för empirisk undersökning, 
behandlar valet av de personer som blivit föremål för vår undersökning, de genomförda 
intervjuerna och intervjuguiden. I avsnitt (3.4), Metod för analys, redogör vi för hur vi har gått 
tillväga vid analys av det empiriska och teoretiska materialet.  Avslutningsvis, i avsnittet (3.5), 
Trovärdighet, diskuteras huruvida resultaten av intervjuerna kan anses trovärdiga och 
korrekta. 

3.1 Metodansats

I den fortsatta uppsatsen ska vi försöka besvara vår fråga från problemformuleringen med hjälp 
av empiriskt material. Valet av metod avgörs genom att bedöma vilken som bäst skulle kunna 
bidra till att besvara det aktuella problemet. När vi frågar oss hur arbetstagarrepresentanters 
roll påverkar deras inflytande i styrelsens arbete måste vi ta i beaktande vad det är för slags 
data som skall samlas in och vad dessa data ska hjälpa till att beskriva.

I vårt fall, när vi ska utreda hur arbetstagarrepresentanters roll påverkar deras inflytande i 
styrelsens arbete, är vi inte intresserade av att presentera olika statistiska data om arbetstagar-
representanterna, som exempelvis antal genomförda frågor i styrelsen eller antal kurser i 
styrelsearbete. Det vi istället är intresserade av är att till exempel upptäcka olika 
beteendemönster hos respondenterna för att på så vis finna förklaringar till deras agerande och 
inflytande i styrelsen. Eftersom detta är ett problem av en relativt komplex natur avser vi att 
utföra intervjuer på ett sådant sätt att respondenterna ger oss uttömmande och djupgående 
individuella svar. Därför vill vi hellre genomföra djupare, mer detaljerade, intervjuer med färre 
respondenter än att genom en bred respondentbas tvingas ha simplare frågor på grund av den 
begränsade tidsramen.

3.2 Metod för litteratursökning

Den litteratur som har använts i den här uppsatsen har erhållits genom sökningar i 
högskolebibliotekets databas Hulda, samt databaserna ABI/Inform Global och Mediearkivet. 
Dessa sökningar resulterade i ett antal artiklar, böcker och vetenskapliga studier av området. 
Exempel på de sökord som har använts är roll, inflytande, arbetstagarrepresentanter, styrelse, 
samt olika kombinationer av dessa. Dessutom har vi även använt oss av deras engelska 
motsvarigheter. 

3.3 Metod för empirisk undersökning

Hur vi än bär oss åt blir vår respondentbas begränsad men vi försöker göra ett urval av vad som 
tycks relevant för uppsatsen och de resurser vi har att tillgå. Därefter utformas en intervjuguide 
med frågor som kan knytas till den teori som samlats i referensramen.
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3.3.1 Urval 

När det gäller urval av enskilda aktörer kan ofta exempelvis rekommendationsurval eller 
problemorienterat urval användas. Vid rekommendationsurval rekommenderar olika aktörer 
andra intressanta aktörer. Vi kunde till exempel sökt upp ledningen i ett antal företag och frågat 
dem om de kunde rekommendera några anställda eller styrelseledamöter som var lämpliga att 
genomföra intervjuerna med. Det problemorienterade urvalet innebär dock att för att få en 
mångsidig innebördsbestämning väljs sådana respondenter som i någon mening har beröring 
med problemet som ska undersökas (Arbnor & Bjerke, 1994). De som närmast har beröring 
med vårt problem är arbetstagarrepresentanterna själva och därmed är det dem vi har valt att 
intervjua. Vi anser nämligen att självuppfattningen hos respondenter i en intervju är såpass bra 
att det går att förlita sig på att de inte i alltför hög grad förringar eller förhöjer sitt eget värde 
och inflytande.

Vid urvalsprocessen använde vi oss av databasen Affärsdata och dess funktion Företagsfakta
för att hitta företag som skulle kunna tänkas ha arbetstagarrepresentanter. För att begränsa 
urvalet valde vi att söka på företag i Halmstad med mellan 50 och 200 anställda. Den undre 
gränsen valdes för att vi antar att det inte är så många mindre företag som använder sin 
möjlighet att ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen eftersom de anställda ändå arbetar relativt 
nära inpå ledningen. Den övre gränsen valdes för att begränsa sökningens resultat och därmed 
hålla antalet träffar på en hanterbar nivå, i vårt fall 38st aktiva aktiebolag. Alla bolagen hade 
inte arbetstagarrepresentanter. Av de arbetstagarrepresentanter vi talade med var det en del som 
ansåg att de inte hade suttit tillräckligt länge i styrelsen för att kunna svara på frågorna, medan 
andra inte var intresserade. Efter en rundringning fick vi dock tag på nio stycken arbetstagar-
representanter som var villiga att ställa upp på en intervju. 

3.3.2 Intervjuerna

Alla våra intervjuer var personliga och utfördes med respondenterna på deras respektive 
arbetsplatser. Ett alternativ till att träffa respondenterna personligen hade till exempel varit att 
utföra en telefonintervju. Nackdelen med ett sådant tillvägagångssätt hade dock varit att 
intervjun blivit mer opersonlig, samt att vi inte hade uppfattat diverse intryck, såsom 
kroppsspråk och miner, som kan ha en viktig betydelse vid tolkningen av respondentens svar. 
Att vi utförde intervjuerna på respondenternas respektive arbetsplats beror på att detta är en 
plats där de känner sig relativt trygga, det är deras domän, i motsats till exempelvis någon 
offentlig plats eller på högskolan. Med enbart respondenternas trygghet i åtanke hade 
intervjuerna kunnat genomföras i deras hem, men där är risken stor att bli störd av telefonen, 
hemkommande barn eller dylikt. Är en tid avtalad på någons kontor eller liknande ser personen 
oftast till att inte bli störd under den tiden, även om den risken naturligtvis finns.

Respondenterna intervjuades en gång under ungefär en halv timme vardera. Intervjuerna
spelades in för att underlätta framtida sammanställningar, vilket ingen av respondenterna hade 
något emot. Vi är medvetna om att inspelningen kan få respondenten att uppleva situationen 
som pressande. Vi är dock av den åsikten att det var en liten risk att så skulle vara fallet och att 
respondenternas svar därmed inte nämnvärt skulle skilja sig från de svar vi fått om vi inte hade 
spelat in intervjuerna. Efter intervjuerna framkom det att viss komplettering behövde 
genomföras, detta skedde via telefon. 
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När vi utformade vårt frågeformulär utgick vi till stor del av vad Trost (1997) skriver om 
kvalitativa intervjuer. Vi gjorde upp en lista med frågeområden som var intressanta för vår 
uppsats och formulerade därefter våra frågor. Dessa är vad Arbnor & Bjerke (1994) kallar 
öppna frågor, utan bundna svarsalternativ. Vi tog till oss Trost (1997) och Ekholm och 
Fransson (1992) och försökte till exempel undvika frågor som kan uppfattas som, eller fungera 
som, ledande. Även vid själva genomförandet av intervjun hade vi de två sistnämnda böckerna, 
som handlar om intervjuer och intervjuteknik, i åtanke.

Våra frågor är indelade i fyra områden. Det första behandlar rolltagande och utbildning och 
berör personliga faktorer hos respondenterna och huruvida de fått någon utbildning i 
styrelsearbete. De andra och tredje områdena behandlar arbetstagarrepresentanters roll i 
styrelsen, dels respondentens egen uppfattning och dels andras uppfattning. Slutligen, i det 
fjärde och sista området, återfinns frågor om styrelsearbetet och respondentens inflytande i 
detta. Motiveringen till respektive område kommer att förklaras i samband med att vi i nästa 
avsnitt redogör vår intervjuguide.

3.3.3 Intervjuguiden

Tanken med vår empiriska undersökning, och därmed med frågorna i vår intervjuguide, är att 
besvara frågan hur arbetstagarrepresentanters roll i styrelsen påverkar deras inflytande i 
styrelsens arbete. Vi vill också ta reda på vilka andra faktorer som påverkar arbetstagar-
representanters inflytande. Vid en intervju är det sällan så att de frågor som har tänkts ställas är 
de exakta och de enda frågor som ställs. Ibland krävs omformuleringar, förtydligande och 
kompletteringar. Tanken med våra intervjuer var dock att de skulle utgå från ett 30-tal 
basfrågor uppdelade i fyra frågeområden. Dessa basfrågor hade vi med på intervjuerna, men de 
var så detaljerade att svaren ofta framgick i respondenternas svar på tidigare frågor. Ibland 
måste en intervju dessutom ”gå djupare” än vad som anats från början. Detta då 
respondenternas svar kan leda in på intressanta ämnen som inte funnits i åtanke då frågorna 
formulerats. Inom detta avsnitt kommer de nämnda frågeområdena att redogöras och 
motiveras. 

Det första frågeområdet behandlar rolltagande och utbildning och utgår bland annat ifrån de 
faktorer som enligt Mullins (2002) och Boshear och Albrecht (1977) påverkar en individs 
beteende. Syftet med frågorna inom rolltagande är att vara en mjukstart som ger en förståelse 
för våra respondenters bakgrund och arbetssituation. Att dessa frågor finns med motiveras med 
att det i svaren kan ligga information som kan underlätta tolkningen och analysen av det övriga 
empiriska materialet. Att frågorna om utbildning finns med har sin förklaring i referensramen 
där det framkommit att ytlig utbildning kan vara ett sätt att hålla arbetstagarrepresentanter ”på 
mattan” samt att kunskaper ger inflytande.

Det andra frågeområdet, som handlar om arbetstagarrepresentantens egen uppfattning om sin 
roll, är viktig eftersom denna roll måste definieras för att besvara frågan från uppsatsens 
problemformulering. 

Frågeområde nummer tre däremot, som behandlar andras uppfattning om arbetstagar-
representanters roll, motiverar vi med att vi vill undersöka om det är respondentens egen 
uppfattning eller andras som styr respondentens agerande som arbetstagarrepresentant. Vi vill 
dels ställa dessa frågor rätt ut, men även försöka bilda oss en egen uppfattning genom frågor 
som rör styrelsearbetet. 
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På detta sätt, med indirekta frågor, går vi även tillväga i det fjärde och sista frågeområdet, 
inflytande i styrelsearbetet. Här finns även frågor som direkt behandlar inflytandet i 
styrelsearbetet för att kunna placera våra respondenter i matrisen från vår referensram (figur 1).

3.4 Metod för analys

När vi analyserat vårt empiriska material har vi gjort detta på två sätt. Först har vi gjort en 
enbart empirisk analys där vi jämfört respondenterna med varandra och placerat in dem i 
matrisen från referensramen för att därigenom kunna utläsa eventuella gemensamma faktorer 
hos de respondenter med samma grad av inflytande. Dessa faktorer har sedan listats upp. 
Därefter har vi gjort en teoretisk analys där vi jämfört respondenternas svar från den empiriska 
undersökningen med det teoretiska material som behandlats i referensramen. Varje faktor 
behandlas för sig i form av en fråga. Även här har vi listat de faktorer som framkommit. 
Avslutningsvis diskuteras alla faktorerna för att få fram vilka som påverkar arbetstagar-
representanters inflytande i styrelsen, vilka som inte gör det, och vilka vi inte funnit empiriskt 
stöd för. 

3.5 Trovärdighet

När det gäller den litteratur som har legat till grund för vår uppsats anser vi att dess 
trovärdighet är mycket hög. Anledningen till detta är att materialet i huvudsak utgörs av 
avhandlingar eller vetenskapliga artiklar. I de fall då böcker har använts som underlag till 
referensramen är dessa skrivna av framstående akademiker som är högt respekterade inom sina 
respektive forskningsområden.

Det faktum att respondenterna representerar en bred bas bidrar till att öka trovärdigheten hos 
studiens resultat. Med begreppet ”bred bas” syftar vi på det faktum att det bland 
respondenterna fanns både tjänstemän och arbetare, att de hade olika sociala bakgrunder och 
utbildningar, samt att vissa av dem var fackligt aktiva och andra inte. Dessutom var 
respondenterna öppna och ärliga i sina svar såtillvida att de inte verkade undanhålla oss någon 
information om hur situationen var i deras respektive styrelser, snarare var fallet det omvända. 
En anledning till att de vågade säga vad de tyckte kan mycket väl vara att vi garanterade deras 
anonymitet genom att inte använda deras namn eller företagsnamn i uppsatsen. Därmed 
behövde de inte frukta att de skulle drabbas av olika repressalier ifall de yttrade något som 
skulle uppfattas som olämpligt av övriga styrelsen. 

En annan viktig faktor till att respondenternas svar ska beaktas med en hög trovärdighet är att 
vi inte fick dem tilldelade av exempelvis VD eller ordförande, utan att det var vi själva som 
valde dem. Hade vi exempelvis vänt oss till ett antal företagsledare och bett dem 
rekommendera några personer för vår studie är det en stor risk att vissa av dem hade valt 
personer som han eller hon visste inte skulle säga något som fick styrelsen att framstå i dålig 
dager. Detta är en faktor som skulle ha fått negativa konsekvenser för vår studies trovärdighet. 
Dessutom är det av stor vikt att det var arbetstagarrepresentanterna själva som vi intervjuade i 
och med att det är deras inflytande som ska undersökas. Hade vi valt att till exempel intervjua 
styrelsens ordförande är det tveksamt ifall denne hade gett en rättvisande bild av situationen. 

I och med att intervjuerna genomfördes personligen kunde vi observera respondenternas 
reaktioner, såsom gester, minspel och tonfall, på våra frågor. Därmed underlättade denna 
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personliga kontakt med respondenterna tolkningen av deras svar eftersom en individs 
kroppsspråk ofta visar vad denne egentligen anser. Att vi båda två var med under alla 
intervjuer ökar möjligheten och trovärdigheten av denna tolkning. Eftersom vi även spelade in 
intervjuerna bidrog detta till att underlätta tolkningen av respondenternas åsikter i och med att 
vi inte behövde koncentrera oss på att skriva ner deras svar, utan vi kunde istället till fullo 
fokusera vår uppmärksamhet på respondenten. Vi kunde även se på respondenterna om de inte 
förstod frågan så att vi genast kunde styra in dem på rätt spår. Detta var dock inte aktuellt vid 
så många tillfällen. Oftast förstod respondenterna vad vi ville ha för slags svar och vi har fått
de uppgifter från respondenterna som vi var ute efter. Vi har i uppsatsen endast tagit med 
uppgifter från intervjuerna som har något att tillföra i hänseende till vårt problem och syfte. De 
citat vi lyft fram har vi valt med tanken att de ska vara tydliga och målande för situationer som 
är relevanta för att besvara vår fråga, direkt eller indirekt.
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4 EMPIRISK UNDERSÖKNING
_________________________________________________________________

Vår uppsats bygger på en studie av arbetstagarrepresentanter. Vi skall i detta kapitel redovisa 
resultaten från vår empiriska undersökning bestående av nio intervjuer. I ett inledande avsnitt 
kallat (4.1), Bakgrund till intervjuundersökningen, presenteras våra respondenter, bland annat 
med hjälp av en tabell. De faktorer som påverkar inflytande som framkom i referensramen får 
därefter ligga till grund för det fortsatta upplägget av empiripresentationen i avsnitten (4.2), 
Arbetstagarrepresentanternas roller i styrelsens arbete, och (4.3), Ytterligare faktorer som 
påverkar inflytandet i styrelsens arbete. I det sistnämnda avsnittet förs en diskussion kring var 
och en av dessa faktorer under varsin underrubrik. Slutligen redovisas ett sammanställt 
resonemang kring respondenternas inflytande i sina respektive styrelser i avsnitt (4.4), 
Inflytande i styrelsens arbete – en sammanställning av varje respondent. Direkta svar på 
frågorna från intervjuguiden kommer alltså inte att redovisas var för sig utan i 
sammanhängande text under den rubrik där de är relevanta.

4.1 Bakgrund till intervjuundersökningen

Vi har intervjuat nio stycken arbetstagarrepresentanter från olika företag. Vi kommer att kalla 
respondenterna vid efternamn med begynnelsebokstav A-I, i ordning utifrån intervjutillfällenas 
ordning. För att underlätta en överblick av de olika respondenternas situation på sina respektive 
företag och i styrelsen har vi sammanställt en presentation i en tabell på nästa sida. 

Av våra nio respondenter är åtta stycken män och en, Davidsson, är kvinna. Respondenterna är 
mellan 33 och 59 år gamla. De flesta är dock födda på 1940- eller 1950-talet, med undantag av 
Andersson och Bengtsson som är något yngre. De flesta av respondenterna har befattningar 
som skulle kunna ge dem benämningen ”tjänstemän”, närmare bestämt alla utom Bengtsson 
och Hansson. De båda representerar arbetstagarorganisationen Metall. Bengtsson är dessutom 
ordförande i sin fackklubb, vilket även Ivarsson är. Alla respondenter utom Andersson har 
arbetat på sina respektive företag över tio år, men det är endast Fransson och Hansson som 
suttit med i styrelsen mer än fem år.  Av respondenterna har fem stycken högskoleutbildning 
och tre stycken har gymnasieutbildning. Bara Bengtsson har endast gått grundskola. Ingen av 
våra respondenter sitter eller har tidigare suttit i andra bolagsstyrelser, men sex av dem har 
engagerat sig i styrelser i föreningar och Davidsson och Ivarsson har dessutom arbetat mycket i 
fackliga styrelser. Endast tre av respondenterna, Bengtsson, Hansson och Ivarsson, har fått 
någon utbildning i styrelsearbete.

Respondenterna förbereder sig olika mycket inför styrelsemötena. Andersson, Davidsson, 
Eriksson, Hansson och Ivarsson skummar bara igenom föregående protokoll och eventuella 
rapporter före mötena. Bengtsson läser inte heller materialet så noga, men han frågar ofta 
produktionschefen, personalchefen eller VD om saker i rapporterna som han inte förstår. På 
Carlssons företag går alltid VD igenom materialet inför styrelsemöten tillsammans med 
arbetstagarrepresentanterna några dagar innan mötet. Detta tycker Carlsson är till stor hjälp vid 
hans förberedelser eftersom han aldrig läser materialet själv innan. Endast Fransson och 
Gustafsson sätter sig ordentligt in i allt material inför ett styrelsemöte. De båda säger att det är 
självklart att de ska läsa protokoll, rapporter och annat material innan ett möte, och att detta 
kommer naturligt eftersom de båda är insatta i ekonomin på sina respektive företag.
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År i År i Tidigare Utbildning i
Respondent Befattning företaget styrelsen Utbildning Styrelser styrelsearbete

Andersson Projektledare 5 2 Högskola Föreningar Nej
(Sif)

f. 1971

Bengtsson Logistikansvarig, 18 1,5 Grundskola Nej Ja
(Metall/Ordf.) samt utlastare

f. 1968

Carlsson Säljare 34 2 Högskola Föreningar Senare i år
(HTF)
f. 1948

Davidsson
(SJF) Journalist 17 1 Högskola Fackligt Senare i år

f. 1945

Eriksson Grafiker 29 4 Gymnasiet Föreningar Nej
(Grafikerna) (Komvux)

f. 1957

Fransson Ansvarig för 23 13 Högskola Nej Nej
(Sif) produktionsplanering

f. 1950

Gustafsson Ansvarig för kunddata 32 3 Högskola Föreningar Nej
(HTF) och datarutiner
f. 1954

Hansson Säljare (verkstadsbutik) 29 15 Gymnasiet Föreningar Ja
(Metall)
f. 1957

Ivarsson Innesäljare, 33 2 Gymnasiet Fackligt Ja
(Sif/Ordf.) samt avdelningschef Föreningar

f. 1950

Figur 2. Presentation av respondenterna
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4.2 Arbetstagarrepresentanternas roller i styrelsens arbete

Man skulle kunna säga att det var tre olika, och inte två, roller som presenterades i intervjuerna. 
Respondenterna ser nämligen sig själva som antingen företrädare för företaget, som företrädare 
för de anställda eller som någon vars roll är att företräda både företaget och de anställda 
samtidigt. 

Andersson är den enda som helt säger sig företräda företaget i första hand i sitt styrelsearbete. 
Han har fått förhållningsregler från sin styrelseordförande och VD att det är så det ska vara och 
han håller sig till och accepterar detta. Andersson säger ”Arbetstagarrepresentanter har inte i 
uppgift att bevaka arbetstagarnas intressen utan vi sitter där och bevakar ägarnas intressen som 
en vanlig styrelseledamot”.

Sedan finns de respondenter som säger att deras roll är att både företräda företaget och de 
anställda. Detta säger sig Fransson, Gustafsson, Hansson och Ivarsson göra. Dessa fyra 
respondenter säger att de två, företaget och de anställda, inte går att skilja åt och de anser att 
företagets bästa per automatik är de anställdas bästa. Fransson kallar det ”en sammanflätning 
mellan företagets framtid och överlevnad och arbetstagarnas intressen”. Både Fransson och 
Gustafsson tror att de har denna syn på sin roll i styrelsearbetet på grund av att de arbetar eller
har arbetat med ekonomi på sina respektive företag.

Bengtsson, Carlsson, Davidsson och Eriksson anser att de sitter i styrelsen för att företräda de 
anställda, och de är alla väldigt klara på den punkten. Som Davidsson till exempel säger: 
”Givetvis företräder jag de anställda i första hand”.

4.3 Ytterligare faktorer som påverkar inflytandet i styrelsens arbete

Den första faktorn i listan i referensramen, personliga faktorer, kommer inte att presenteras 
under en egen rubrik. En del personliga inställningar har framkommit under intervjuerna och 
tagits hänsyn till vid tolkningen. Respondenternas arbetssituation och andra egenskaper har 
presenterats i avsnitt 4.1 och i figur 2.

4.3.1 Utbildning i styrelsearbete

Av våra nio respondenter är det endast tre som hittills fått utbildning i styrelsearbete, nämligen 
Bengtsson, Hansson och Ivarsson. Bengtsson säger dock att han trots sin utbildning inte har 
kompetens nog att vara med i alla diskussioner i styrelsen. Hansson säger att det var nyttigt att 
”lära sig att räkna nyckeltal och alla de där bitarna”. Ivarsson däremot anser inte att hans 
utbildning bidrog med speciellt mycket. Han fann att den inte fullt mötte hans behov i och med 
att han redan hade kunskaper inom en stor del av utbildningens innehåll och att de delar han 
ville vidareutveckla inte ingick i utbildningen. 

Ytterligare två, Carlsson och Davidsson, ska senare i år utbilda sig. Både för Carlsson och 
Davidsson, såväl som för Bengtsson, Hansson och Ivarsson, tillhandahålls utbildningen av 
respektive fackförbund. Två av respondenterna, Fransson och Gustafsson, har själva valt att 
inte få någon utbildning. Fransson anser inte att han har tid och Gustafsson tycker att han, på 
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grund av sina tidigare arbetsuppgifter, redan innehar den kunskap som utbildningen erbjuder 
och han tycker inte att det vore värt det.

Den enda av de respondenter som inte har erhållit någon utbildning i styrelsearbete och som är 
missnöjd med situationen är Andersson. Faktum är att Andersson anser att frånvaron av en 
utbildning, i kombination med att han inte innan de första mötena fick någon information om 
vad det var för ansvar han tog på sig genom sitt representantskap, utgör ”en mycket stor brist”. 

4.3.2 Den övriga styrelsens syn på arbetstagarrepresentanter

Överhuvudtaget tror våra respondenter att övriga styrelsen anser deras roll vara densamma som 
respondenterna själva anser sig ha, men de upplevda åsikterna om arbetstagarrepresentanter hos 
ordföranden eller övriga styrelsen är lite olika. När respondenterna fick frågan om de känner 
sig som fullvärdiga ledamöter i styrelsen gentemot de övriga svarade fyra stycken att de gör 
det, Fransson, Gustafsson, Hansson och Ivarsson, medan de fem övriga inte alls ser sig som 
fullvärdiga ledamöter. 

Andersson känner sig inte som en fullvärdig ledamot jämfört med de andra helt enkelt för att de 
övriga i styrelsen alla är delägare i företaget. Bengtsson misstänker att övriga styrelsen tar en 
hel del beslut utan arbetstagarrepresentanterna närvarande, vilket även Carlsson och Davidsson 
nämner. Davidsson tror att övriga styrelsen tycker att det är ”lite kul” att ha 
arbetstagarrepresentanter närvarande ”även om de kanske inte bryr sig om vad vi säger”. 
Eriksson tror att hans styrelse anser arbetstagarrepresentanter vara ”ett slags B-lag som bara är 
där för att lagen säger så”.

4.3.3 Auktoritär styrelseordförande (eller VD)

De flesta av respondenterna anser sig inte ha en styrelseordförande eller VD som är en 
auktoritär person på styrelsemötena. Enda undantaget är Carlsson som säger att även om 
ordföranden är relativt förstående och diplomatisk så har VD en roll som mer är av det 
auktoritära slaget. Faktum är att Carlsson anser att det är VD som är ”nummer ett” på mötena 
och att det därmed är ”hans möte vi är på”.  Ett exempel där VD:s agerande i stort sett är 
motsatsen till vad det är i Carlssons fall finner vi hos Franssons VD. Fransson anser nämligen 
att han har en mycket öppen relation med VD som ”alltid har dörren öppen”, och att detta 
påverkar Franssons styrelsearbete på ett positivt sätt. 

4.3.4 Interna normer och regler på styrelsemötena

Ingen av respondenterna säger att det finns några särskilda interna normer eller regler i 
styrelsen, förutom vanlig mötesformalia. Samtliga respondenter säger att det i deras styrelser 
råder mer eller mindre en informell stämning under mötena, även om de dock följer en viss 
struktur. I exempelvis Hanssons styrelse råder det en väldigt bra stämning som han anser beror 
på att ledamöterna har suttit tillsammans i styrelsen under en lång tid och därigenom lärt känna 
varandra på ett bra sätt. Faktum är att Hansson tidigare ansåg att det nästan hade blivit en 
alltför informell stämning under mötena, som ”närmast kunde beskrivas som kafferep”. Därför 
såg han det som väldigt positivt att det kom in en extern ledamot i styrelsen och strukturerade 
upp mötena på ett bra sätt utan att för den skull ta bort den goda stämning som finns inom 
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gruppen. Den styrelse som är mest formell är Anderssons. Detta beror enligt Andersson på att 
ordföranden är ett styrelseproffs, som ser till att hålla en professionell standard på mötet. 

4.3.5 Deltagande i diskussioner som inte direkt rör de anställda

Respondenterna skiljer sig mycket åt i frågan huruvida de är intresserade av att delta i 
diskussioner som inte rör personalfrågor eller frågor som direkt påverkar de anställda. 
Bengtsson säger till exempel att det han är mest intresserad av är arbetsmiljön eftersom han 
anser att hans företag har en del brister inom det området. Däremot skulle Bengtsson gärna 
vilja vara med och diskutera andra frågor, men han anser inte att han har den kompetensen. 
”Har jag inget jag kan kommentera är det bättre att hålla tyst” säger Bengtsson. Carlsson, 
Davidsson och Eriksson är däremot inte alls intresserade av att vara med och diskutera andra 
frågor än de som rör de anställda. Eriksson säger att det ibland känns som om han ”bara sitter 
och väntar på att det ska komma upp något som rör personalen”.

Andersson, Gustafsson och Hansson tycker däremot att sådana frågor är högst intressanta att 
diskutera. På deras företag är det ytterst sällan eller aldrig som frågor som rör de anställda 
överhuvudtaget kommer upp på styrelsemötena, och Andersson, Gustafsson och Hansson anser 
heller inte att sådana frågor hör hemma där. Fransson och Ivarsson diskuterar både frågor som 
rör de anställda och andra frågor. Fransson säger att han absolut tycker att det är viktigt att 
delta i alla diskussioner och Ivarsson anser till och med att ”om man inte engagerar sig har man 
ingenting i styrelsen att göra” och tycker det är en självklarhet att delta i diskussionerna i så 
stor omfattning som möjligt.

Det ett typiskt styrelsemöte handlar om är enligt alla respondenterna i stort sett endast ekonomi 
och strategi.

4.3.6 Vilka intressen övriga styrelsen representerar

I nästan alla styrelser är de ledamöter som inte är arbetstagarrepresentanter antingen 
representanter för ägarna eller för företagets ledning, ungefär hälften av varje. I flera styrelser 
finns styrelseledamöter som både är ägare och t.ex. VD. Så är fallet hos Andersson, Fransson, 
Gustafsson och Hansson. I Gustafssons och Hanssons styrelser finns dessutom externa 
representanter, dock inskränker sig dessa endast till en ledamot. Detta berörs av Gustafsson 
som anser att det bör vara fler externa personer i styrelsen. Dessutom är han av den åsikten att 
det vore en klar fördel om även ordföranden vore en extern representant, eftersom det 
därigenom inte skulle bli en alltför stark koncentration av makten till de interna krafterna.

Anderssons styrelse utmärker sig på detta område. Förutom Andersson består styrelsen av tre 
ytterligare personer, vilka alla är delägare i företaget. Här ingår VD och ordföranden. Därmed 
är Andersson den enda i styrelsen som inte sitter där i ett egenintresse vilket han anser starkt 
påverkar hans agerande i styrelsen. 
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4.4 Inflytande i styrelsens arbete – en sammanställning av varje respondent

Eftersom respondenterna är nio stycken är det lätt att blanda ihop vilka svar som hör till vilken 
respondent. Vi gör här därför en kort sammanställning av informationen om varje respondent 
för sig.

4.4.1 Andersson 

Andersson ser sig själv som en företrädare för företaget, och inte de anställda, i första hand. 
Han har fått besked av ledningen på sitt företag att det är så det skall vara. Även om 
stämningen är relativt informell på styrelsemötena och Andersson deltar i alla diskussioner och 
varken ordförande eller VD är direkt auktoritär, så känner han sig inte som en fullvärdig 
ledamot i styrelsen eftersom han är den enda i styrelsen som inte är delägare i företaget. 
Andersson har inte något inflytande i styrelsens arbete.

4.4.2 Bengtsson 

Bengtsson anser att han i styrelsen företräder de anställda på företaget i första hand. Han har 
fått utbildning i styrelsearbete men känner ändå inte att han har kompetensen att delta i alla 
diskussioner utan håller sig till de som behandlar arbetsmiljö eller andra frågor som rör 
personalen. Bengtsson tror att de viktigaste mötena hålls när arbetstagarrepresentanterna inte är 
närvarande och han känner sig inte som en fullvärdig ledamot i styrelsen. Bengtsson har dock 
vid ett tillfälle påverkat styrelsen att inte avskeda så många av medlemmarna i hans 
fackförbund som de hade tänkt från början, genom att påvisa andra ställen i organisationen där 
pengar kunde sparas.
Bengtsson har bara inflytande i ”personalfrågor”.

4.4.3 Carlsson 

Även Carlsson ser sig som en företrädare för de anställda. Även om styrelsemötena är 
informella och styrelseordföranden inte är auktoritär så är Carlssons VD av det auktoritära 
slaget och Carlsson känner sig inte som en fullvärdig ledamot i styrelsen. Carlsson har inget 
intresse av att vara med och diskutera andra frågor än sådana som rör personalen, men i en 
sådan fråga har han lyckats övertyga styrelsen att låta en av medarbetarna få förtidspension. 
Carlsson har bara inflytande i ”personalfrågor”.

4.4.4 Davidsson 

Davidsson företräder även hon de anställda i första hand på styrelsemötena. Även hos henne är 
mötena informella och ordföranden är inte auktoritär. Trots detta känner sig inte Davidsson 
som en fullvärdig ledamot i styrelsen. Hon är inte intresserad av att diskutera annat än 
personalfrågor och hon känner att arbetstagarrepresentanterna sitter som ”någon slags prydnad” 
i styrelsen och ”egentligen inte har något inflytande”. 
Davidsson har inte något inflytande i styrelsens arbete.
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4.4.5 Eriksson 

Eriksson anser sig företräda de anställda. Styrelseordföranden är inte auktoritär och mötena är 
informella, men Eriksson är ändå inte intresserad av att vara med i alla diskussioner. Han 
väntar på att något som rör personalen ska komma upp. Eriksson går så långt att han kallar 
arbetstagarrepresentanter för ”ett slags B-lag som bara är där för att lagen säger så” och han 
känner sig inte som någon fullvärdig ledamot i styrelsen.
Eriksson har inte något inflytande i styrelsens arbete.

4.4.6 Fransson 

Fransson anser att han sitter i styrelsen som representant både för de anställda och för företaget, 
han tycker det är samma sak. Styrelsemötena på Franssons företag är informella och Fransson 
har en öppen relation med både styrelseordföranden och VD. Även om Fransson inte har någon 
utbildning i styrelsearbete anser han att han ”kan det mesta”. Han känner att han absolut är en 
fullvärdig ledamot i styrelsen och han tycker det är viktigt att delta i alla diskussioner på 
styrelsemötena. 
Fransson har inflytande i styrelsens arbete.

4.4.7 Gustafsson 

Även Gustafsson anser sig företräda både de anställda och företaget. Han har inte fått någon 
utbildning i styrelsearbete, men anser sig heller inte behöva någon då han tycker att han redan 
kan det han behöver kunna. Gustafsson anser inte att personalfrågor är något som hör hemma 
på styrelsemöten, utan är med och diskuterar allt annat. Gustafsson känner sig som en 
fullvärdig ledamot i styrelsen trots att han saknar fler externa ledamöter i sin styrelse, då han 
anser att makten i nuläget är alltför koncentrerad internt.
Gustafsson har inflytande i styrelsens arbete.

4.4.8 Hansson 

Hansson anser också att hans roll i styrelsen är att företräda både de anställda och företaget. 
Hansson har utbildning i styrelsearbete och han har suttit i styrelsen länge. Eftersom de flesta 
andra i styrelsen också suttit länge har de lärt känna varandra och stämningen på styrelse-
mötena är enligt Hansson väldigt god. Hansson diskuterar alla slags frågor på mötena och 
känner sig som en fullvärdig ledamot i styrelsen.
Hansson har inflytande i styrelsens arbete.

4.4.9 Ivarsson 

Även Ivarsson företräder både de anställda och företaget. Han har fått en utbildning i styrelse-
arbete, men han ansåg att han redan hade kunskaper inom en stor del av utbildningens innehåll 
från sitt arbete. Ivarsson känner sig som en fullvärdig ledamot på styrelsemötena och tycker att 
det är en självklarhet att vara med och diskutera frågor som rör både de anställda och företaget.
Ivarsson har inflytande i styrelsens arbete.
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5 ANALYS
_________________________________________________________________

Detta kapitel inleds med en empirisk analys i avsnitt (5.1), Analys av respondenterna. Där 
jämförs respondenterna och placeras in i vår matris från referensramen. Respondenterna 
behandlas efter graden av inflytande i styrelsen för att om möjligt kunna utläsa gemensamma 
faktorer. Därefter följer avsnittet (5.2), Teoretisk analys, där respondenternas svar från den 
empiriska undersökningen jämförs med vårt teoretiska material från referensramen. 
Faktorerna från referensramen analyseras var för sig under varsin underrubrik i form av en 
fråga. Dessutom kommer vi i avsnitt (5.3), Sammanfattande analys, att diskutera svaren på 
frågorna i de tidigare avsnitten. 

5.1 Analys av respondenterna

Eftersom respondenterna uppger tre olika roller och inte två, och eftersom två av 
respondenterna vid tidigare tillfällen haft inflytande i styrelsen i personalfrågor blir vår matris 
från referensramen för enkel. Här har vi utökat den så att det finns tre olika alternativ vad 
gäller inflytande och roll, så att alla respondenterna ska kunna få en rättvisande placering. 
Respondenterna placerar sig i matrisen enligt nedan. 

Davidsson 
Eriksson  

Bengtsson
Carlsson  

Andersson 

Arbetstagar-
representanten
företräder 
de anställda 

Arbetstagar-
representanten

företräder företaget 

Arbetstagarrepresentanten
företräder både 

företaget och de anställda 

Mycket
inflytande

Inflytande
endast i

personalfrågor

Lite
inflytande

Fransson 
Gustafsson

Hansson 
Ivarsson  

Figur 3. Arbetstagarrepresentanternas inflytande beroende av roll - analys

5.1.1 Mycket inflytande

Fransson, Gustafsson, Hansson och Ivarsson känner sig som fullvärdiga ledamöter i sina 
styrelser och har inflytande därefter. Gemensamt för de fyra är att de anser att deras roll är att 
företräda både företaget och de anställda i sitt styrelsearbete. De har alla varit anställda i sina 
respektive företag i över 20 år, och de anser alla fyra att det är viktigt att vara med och delta i 
alla diskussioner i styrelsen

5.1.2 Inflytande endast i personalfrågor

Bengtsson och Carlsson anser båda att de företräder de anställda i sitt styrelsearbete. De har 
varit anställda i sina respektive företag länge, 18 respektive 34 år. Varken Bengtsson eller 
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Carlsson känner att de är fullvärdiga ledamöter i sina styrelser, som de båda tror tar en hel del 
beslut utan att arbetstagarrepresentanterna är närvarande. De ger sig inte in i diskussioner som 
inte rör personalen, men i sådana frågor har både Bengtsson och Carlsson varit framgångsrika 
och genom sitt inflytande i styrelsen fått igenom beslut som varit positiva för sina kollegor på 
arbetsplatsen. 

5.1.3 Lite inflytande

Även Davidsson och Eriksson anser att de företräder de anställda i sitt styrelsearbete. De 
känner inte att de är fullvärdiga ledamöter, och de har aldrig fått igenom någon fråga i 
styrelsen. Davidsson tror att hennes styrelsekollegor tycker att det är ”lite kul” att ha med 
arbetstagarrepresentanter och Eriksson tror att de övriga ledamöterna anser att arbetstagar-
representanterna i styrelsen är något av ett ”B-lag”. Det kan mycket väl vara denna inställning 
som gör Davidsson och Eriksson ovilliga att delta i diskussioner om annat än personalfrågor. 

Andersson ser sig däremot som en företrädare för företaget med ägarnas bästa i åtanke. 
Andersson deltar i alla diskussioner i styrelsen, men känner sig inte som en fullvärdig ledamot 
eftersom alla de övriga i hans styrelse är ägarrepresentanter.

5.1.4 Empirisk analys 

Utifrån ovanstående resonemang skulle faktorer som ger mycket inflytande vara att

arbetstagarrepresentanten företräder både de anställda och företaget 
arbetstagarrepresentanten deltar i alla diskussioner i styrelsen

I så fall skulle Andersson också kunna höra till denna grupp men hans inflytande påverkas av 
att de övriga styrelseledamöterna är ägarrepresentanter. Något som ger mindre inflytande är 
alltså 

ett högt antal ägarrepresentanter i styrelsen

Detta framkommer av en analys endast av respondenternas svar från den empiriska 
undersökningen. De övriga faktorerna från referensramen kan dock också spela in och vi 
kommer att analysera det empiriska materialet utifrån dessa faktorer i nästa avsnitt.

5.2 Teoretisk analys

I detta avsnitt kommer faktorerna från referensramen att analyseras var för sig under varsin 
underrubrik i form av en fråga. Frågorna är utformade så att vi kan svara på huruvida den 
aktuella faktorn påverkar en arbetstagarrepresentants inflytande i styrelsen.

5.2.1 Påverkar en arbetstagarrepresentants roll dennes inflytande?

Enligt teorin skulle de arbetstagarrepresentanter som företräder de anställda ha mindre 
inflytande i styrelsen (Hammer et al., 1991). De respondenter som anser sig företräda de 
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anställda i sitt styrelsearbete, Bengtsson, Carlsson, Davidsson och Eriksson, har också mindre 
inflytande i styrelsens totala arbete. Detta skulle kunna bero på att respondenterna enligt 
klassiskt klasskampsmönster har intagit en sorts ”vi mot dem” mentalitet gentemot övriga 
styrelsen. När en arbetstagarrepresentant har denna inställning kan detta leda till en konflikt 
med övriga styrelsen, vilket får som följd att arbetstagarrepresentantens inflytande i styrelsen 
blir tämligen begränsat (Hammer et al., 1991) eftersom deras inställning kan uppfattas som 
obekväm av övriga ledamöter som därigenom försöker begränsa arbetstagarrepresentantens 
inflytande.  Att arbetstagarrepresentanterna som företräder de anställda i styrelsen har mindre 
inflytande skulle också kunna bero på att de själva ger sig en mindre betydande plats 
(Kärreman, 1999) genom att till exempel välja att bara diskutera frågor de anser påverkar de 
anställda. Eftersom de flesta frågor på ett styrelsemöte dock handlar om ekonomi och strategi 
blir dessa arbetstagarrepresentanter passiva och övriga styrelsen lär sig att inte räkna med några 
inlägg. Se vidare diskussion under rubriken (5.2.7) Påverkar arbetstagarrepresentantens vilja att 
vara med och diskutera frågor som inte rör de anställda dennes inflytande? 

Bengtsson och Carlsson har visserligen påverkat styrelsen att ta beslut till förmån för de 
anställda, men att bara ha något att säga till om i frågor relaterade till arbetet är mer ett tecken 
på att arbetstagarrepresentanterna används som ”fabriksgolvsexperter” (Hammer et al., 1991) 
än på att de har något egentligt inflytande i styrelsen. 

Vidare kan vi se att de arbetstagarrepresentanter som anser att deras roll är att företräda både 
företaget och de anställda, Fransson, Gustafsson, Hansson och Ivarsson, innehar en högre grad 
av inflytande än vad fallet är hos dem som anser att de enbart representerar de anställda. Det 
som främst utmärker de här arbetstagarrepresentanterna är att de anser att det inte går att skilja 
på företaget och de anställda eftersom de är beroende av varandra. Därmed kan vi se att de har 
utvecklat en slags kombination av två olika synsätt såtillvida att de förstår att de sitter i 
styrelsen för att arbeta för företagets bästa (Christensen & Westenholz, 1999; Hunter, 1998) 
men att de ändå har sina kollegors intressen i åtanke (Hammer et al., 1991). 

En intressant aspekt är att även om både Bengtsson och Ivarsson är ordförande för sina 
respektive fackklubbar så har de ändå valt att anta olika roller i styrelsen. En anledning till 
detta skulle kunna var att de har olika befattningar på sina respektive företag, eftersom Ivarsson 
faller inom kategorin ”tjänsteman” och Bengtsson räknas som ”arbetare”, och därmed ser deras 
erfarenheter från arbetslivet ut på olika sätt (Mullins, 2002). En annan förklaring kan vara att 
när Bengtsson tillträdde som arbetstagarrepresentant så blev hans första ”uppgift” i styrelsen att 
övertyga övriga ledamöter om att de inte behövde avskeda ett så stort antal av hans 
medlemmar. Ivarsson å sin sida har varit förskonad från konflikter av den här arten, och har 
därmed inte antagit samma ”fientliga” inställning till övriga ledamöter som Bengtsson har.

I och med att de respondenter som delvis anser sig representera företaget har en större grad av 
inflytande än de som helt och hållet representerar de anställda, skulle en logisk slutsats vara att 
Andersson, som endast anser sig företräda företaget, är den respondent som åtnjuter det största 
inflytandet. Så är det dock inte. Anderssons inflytande i styrelsen är tämligen begränsat trots att 
både VD och ordföranden har påtalat att han sitter i styrelsen som en representant för företaget. 
Anledningen till Anderssons relativt låga inflytande härrör dock från det faktum att han är den 
enda av ledamöterna som inte är delägare i företaget. Se vidare diskussion under rubriken 
(5.2.8) Påverkar de intressen de övriga styrelseledamöterna representerar en arbetstagar-
representants inflytande?
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5.2.2 Påverkar en arbetstagarrepresentants personliga egenskaper och erfarenheter 
dennes inflytande?

Exempel på personliga faktorer som skulle kunna avgöra en arbetstagarrepresentants inflytande 
är dennes förberedelser och engagemang (Gabrielsson & Winlund, 2000), utbildningsgrad, 
attityd och motivation samt erfarenheter från arbetslivet (Mullins, 2002). Även Demb och 
Neubauer (1992) framhåller vikten av en styrelseledamots tidigare erfarenheter. 

Fransson och Gustafsson kan räknas som engagerade i den betydelsen att de noga går igenom 
allt material inför ett styrelsemöte för att förbereda sig på bästa sätt, något som alla övriga 
respondenter är mindre bra på.  Dessa två är även bland de fyra som har högt inflytande i 
styrelsen och detta skulle kunna vara en bidragande faktor.

En annan faktor som skulle kunna spela in på en arbetstagarrepresentants inflytande är vilken 
utbildning denne har erhållit, på så vis att de med en hög grad av inflytande är högutbildade 
medan förhållandet är det omvända för dem med en lägre utbildning. Dock verkar det inte som 
om det skulle vara någon skillnad i respondenternas inflytande baserat på utbildning. För även 
om Fransson och Gustafsson, vilka båda två har stort inflytande, har genomfört studier på en 
akademisk nivå, så har även Carlsson och Davidsson en akademisk bakgrund och de har inget 
nämnvärt inflytande i sin styrelse. Det faktum att en så kallad lägre utbildning skulle vara en 
bidragande orsak stämmer heller inte in på situationen i sin helhet. För även om Bengtsson, 
som har relativt lite inflytande, endast har en grundskoleexamen så har Hansson enbart en 
gymnasieexamen och han innehar en hög grad av inflytande. 

Vad gäller att erfarenheter från arbetslivet skulle påverka graden av inflytande (Demb & 
Neubauer, 1992; Mullins, 2002) kan dessa erfarenheter vara av olika slag. Dels skiljer sig 
erfarenheterna åt beroende på befattning och dels på hur länge en person har arbetat i företaget 
och suttit i styrelsen. Vi har inte kunnat finna några bevis för att en individs yrkeskategori 
skulle påverka dennes inflytande i styrelsen i och med att endast två av respondenterna inte var 
tjänstemän, Bengtsson och Hansson. Dessutom skiljer sig graden av inflytande åt hos dessa två.

Beträffande hur många år respondenten har arbetat i företaget eller suttit i styrelsen som 
arbetstagarrepresentant kan vi inte heller urskilja något direkt mönster. Även om de fyra 
respondenterna med högsta graden av inflytande, Fransson, Gustafsson, Hansson och Ivarsson, 
alla har arbetat i företaget länge, så har bara två av dem, Fransson och Hansson, suttit i 
styrelsen någon längre tid. Dessutom har ju Bengtsson, Carlsson, Davidsson och Eriksson 
också arbetat i sina respektive företag länge, utan att för den skull ha någon hög grad av 
inflytande. Det de respondenter utan hög grad av inflytande i och för sig har gemensamt är att 
ingen av dem suttit i styrelsen någon längre tid, men det hade ju som sagt inte Gustafsson eller 
Ivarsson heller, så detta verkar inte vara någon avgörande faktor.

5.2.3 Påverkar en arbetstagarrepresentants utbildning i styrelsearbete dennes 
inflytande?

Att arbetstagarrepresentanter inte har så mycket att säga till om i styrelsen kan bero på 
bristande kompetens beträffande styrelsearbete (Gabrielsson & Winlund, 2000; Hammer et al., 
1991; Kärreman, 1999). Även om Fransson och Gustafsson inte har någon formell utbildning i 
styrelsearbete ansåg båda att de hade den kompetensen från sina arbeten. De som saknar 
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utbildning eller motsvarande kompetens är Andersson, Carlsson, Davidsson och Eriksson. 
Dessa fyra har heller inte så mycket inflytande i styrelsen. Det har heller inte Bengtsson, trots 
att han fått utbildning i styrelsearbete, men Bengtsson tyckte ju inte heller att han hade 
kompetens att vara med och diskutera annat än personalfrågor. De fyra respondenter med högst 
grad av inflytande, Fransson, Gustafsson, Hansson och Ivarsson har dock alla antingen 
utbildning eller motsvarande kompetens, vilket skulle kunna betyda att detta är viktigt för 
inflytandet i styrelsens arbete.

5.2.4 Påverkar övriga styrelsens syn på arbetstagarrepresentanter deras inflytande?

I referensramen framkom att det finns fall där styrelseordföranden använder sig av under-
kommittéer till styrelsen utan arbetstagarrepresentanter (Kassalow, 1989). Dessa kommittéer 
för fram frågor inför styrelsen som i praktiken redan är avgjorda och på detta vis isoleras 
arbetstagarrepresentanterna från beslutsprocessen. Även om systemet med underkommittéer 
inte förekommer hos några av våra respondenters styrelser så misstänker Bengtsson, Carlsson 
och Davidsson att viktiga beslut tas utan att arbetstagarrepresentanterna är närvarande. Dessa 
tre, tillsammans med Andersson och Eriksson, känner sig heller inte som fullvärdiga 
medlemmar i styrelsen jämfört med övriga styrelseledamöter. 

Fransson, Gustafsson, Hansson och Ivarsson, är dock av den åsikten att de blir behandlade som 
fullvärdiga ledamöter av den övriga styrelsen. Här förekommer det således en klar skillnad 
mellan dessa fyra och de övriga respondenterna. För dem var situationen närmare den som 
beskrivs av Christensen och Westenholz (1999) med styrelser som utvecklats till ett 
sammanhållet team där alla ledamöter har samma status och där de prioriterar företagets 
intressen framför de enskilda gruppernas. Visserligen ser Fransson, Gustafsson, Hansson och 
Ivarsson även till de anställdas intressen och prioriterar inte enbart företagets. Respondenterna 
anser dock, vilket framkom i intervjuerna, att de anställdas intressen och företagets intressen är 
sammanlänkade. Detta får som följd att övriga styrelsen blir mer välvilligt inställd till dessa 
arbetstagarrepresentanter eftersom den vet att trots att representanterna har de anställdas bästa i 
åtanke så gör de inte något som är skadligt för företaget eftersom företaget trots allt är vad de 
lever av. Därmed är övriga styrelsen inte lika benägen att begränsa arbetstagarrepresentanternas 
inflytande eftersom de allesammans verkar mot samma mål, nämligen att hålla företaget vid 
liv. 

5.2.5 Påverkar styrelseordförandens eller VD:s auktoritet en arbetstagarrepresentants 
inflytande?

En gemensam faktor hos respondenterna är att samtliga anser att deras ordförande är en 
diplomatisk person, så problematiken med en auktoritär ordförande som minskar de övriga 
ledamöternas inflytande (Pettigrew & McNulty, 1998) är inte aktuell. Däremot kan även VD 
ses som något av en ”gruppledare” i styrelsen och en auktoritär sådan gör de övrigas inflytande 
mindre (Boshear & Albrecht, 1977; Mullins, 2002). Detta är fallet i Carlssons styrelse där VD 
är en auktoritär person med makten över mötena. Här skulle vi kunna utläsa ett samband 
mellan en auktoritär ledare och arbetstagarrepresentantens inflytande, men eftersom endast en 
av respondenterna har en auktoritär VD är det empiriska underlaget inte tillräckligt för att ett 
mönster skulle kunna utläsas.
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5.2.6 Påverkar interna normer och regler eller det faktum att styrelsemötena är 
formella eller informella en arbetstagarrepresentants inflytande?

På det här området var respondenterna i stort sett överens så till vida att det inte finns några 
särskilda regler eller normer förutom vanliga mötesformalia. De flesta har en informell 
stämning på mötet även om detta sker under ordnade former. Hanssons styrelse hade en väldigt 
öppen och vänskaplig stämning på mötena. I och med att de normer som finns i en grupp starkt 
påverkar en individs beteende i denna (Boshear & Albrecht 1977) är det sannolikt att den 
informella stämning som råder under styrelsens möten har påverkat Hanssons inflytande på ett 
positivt sätt. Detta eftersom det är föga troligt att han skulle delta fullt ut i diskussionerna om 
mötena exempelvis var av en väldigt strikt och formell karaktär. Andersson dock är den vars 
styrelse är mest formell och detta kan tänkas påverka hans inflytande negativt.

Eftersom ingen av respondenternas styrelser har en direkt formell stämning eller strikta regler 
är det dock svårt att analysera huruvida inflytandet påverkas, varken positivt eller negativt, på 
grund av formaliteten på styrelsemötena. 

5.2.7 Påverkar arbetstagarrepresentantens vilja att vara med och diskutera frågor som 
inte direkt rör de anställda dennes inflytande?

Ett problem hos arbetstagarrepresentanterna är att de själva kan ge sig mindre inflytande 
genom att välja att bara diskutera de frågor de tycker är intressanta ur egen synvinkel 
(Kärreman, 1999) och i övriga frågor förhålla sig relativt passiva (Hammer et al., 1991).

På det här området kan vi klart utläsa ett samband mellan en arbetstagarrepresentants vilja att 
diskutera alla ämnen i styrelsen och dennes inflytande i densamma. I exempelvis Bengtssons
fall framkommer det att även om han skulle vilja diskutera andra frågor än arbetsmiljö så är det 
ändå den frågan som han anser vara den viktigaste att diskutera. Den enda frågan där 
Bengtsson egentligen har haft inflytande har gällt avskedningar. Detta är precis den bild av en 
arbetstagarrepresentant som beskrivs av Hammer et al. (1991) på så vis att denne endast sitter i 
styrelsen som ett slags ”fabriksgolvsexpert”, och därmed enbart har inflytande i frågor som är 
relaterade till arbetet. Detta är även hur situationen är för Carlsson eftersom han endast har fått 
igenom en fråga som berör personalen, nämligen den att han lyckades övertyga styrelsen att 
låta en av medarbetarna få förtidspension. Till skillnad från Bengtsson är dock Carlsson inte 
ens intresserad av att diskutera frågor som inte berör de anställda. Detta är dessutom en 
uppfattning som delas av Davidsson och Eriksson som förhåller sig väldigt passiva under 
mötena om det inte är detta ämne som är under behandling. Bengtsson, Carlsson, Davidsson 
och Eriksson har heller inget större inflytande i sina styrelser.

Vidare kan vi se att den personliga inställningen till styrelsens allmänna arbete har en stor 
betydelse eftersom både Davidsson och Eriksson har en förhållandevis negativ inställning till 
sina värden i styrelsen. Exempelvis anser Davidsson att hon endast sitter i styrelsen som 
”någon slags prydnad” som ”egentligen inte har något inflytande”. Eriksson går till och med så 
långt som att beskriva situationen som sådan att det ibland känns som om han ”bara sitter och 
väntar på att det ska komma upp något som rör personalen”. Därmed bekräftar både Davidsson 
och Eriksson Kärremans (1999) antagande att arbetstagarrepresentanter snarare ser 
representantskapet som en möjlighet att få insyn i företaget än att kunna utöva något inflytande. 
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Om detta är situationen för de arbetstagarrepresentanter som inte deltar fullt ut i styrelsens 
diskussioner så är förhållandet snarare det omvända för de representanter som aktivt deltar i 
merparten av diskussionerna under styrelsemötena. För faktum är att både Fransson och 
Ivarsson, som båda har mycket inflytande i styrelsen, anser att det är lika intressant att 
diskutera frågor som berör de anställda såväl som övriga frågor. Detta illustreras väl genom 
Ivarssons yttrande att ”om man inte engagerar sig har man ingenting i styrelsen att göra”. Även 
Gustafsson och Hansson har mycket inflytande och anser att det är viktigt att diskutera ämnen 
som inte berör personalen, och de anser till och med att personalfrågor inte är ett ämne som hör 
hemma i styrelsen. Därmed kan vi se att situationen för dessa representanter är den totala 
motsatsen till den som beskrivs av Hammer et al. (1991) i och med att dessa arbetstagar-
representanter inte enbart sitter i styrelsen som en sorts ”fabriksgolvsexperter”. Dessutom 
medför den här situationen att de, till skillnad från Bengtsson, Carlsson, Davidsson och 
Eriksson, ständigt för fram sina åsikter till övriga styrelsen och därmed ökar sina möjligheter 
att övriga styrelsen lyssnar till vad de har att säga.  

Dock har vi ännu en gång funnit att Andersson går emot mönstret för de övriga respondenterna. 
Detta visar sig genom det faktum att trots att Andersson tycker att det är väldigt intressant att 
diskutera frågor som inte rör personalen åtnjuter han ändå en relativt låg grad av inflytande i 
styrelsen. 

5.2.8 Påverkar de intressen de övriga styrelseledamöterna representerar en 
arbetstagarrepresentants inflytande?

Av referensramen framgår att ägarrepresentanter har högre grad av inflytande än andra 
ledamöter i en styrelse (Demb & Neubauer, 1992; Kärreman, 1999). Kärreman (1999) skriver 
att ägarnas intentioner och syn på verksamheten genom ägarrepresentanter i stor utsträckning 
sätter ramar för styrelsearbetet och oftast även för de övriga ledamöterna. Här är Anderssons 
styrelse högst aktuell eftersom den, förutom Andersson, endast består av ägare. Därmed är 
Andersson den enda i styrelsen som inte sitter där i ett egenintresse vilket han anser starkt 
påverkar hans agerande i styrelsen. 

Eftersom externa ledamöter har mindre inflytande än andra i styrelsen (Pettigrew & McNulty, 
1995) skulle kanske en hög grad av externa ledamöter med lågt inflytande relativt höja en 
arbetstagarrepresentants inflytande. Även om tre av våra respondenter sitter i styrelser med 
externa ledamöter kan vi dock inte undersöka detta eftersom ingen av dem nämner något om att 
den externa ledamoten skulle påverka deras inflytande på något sätt. 
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5.3 Sammanfattande analys

Från den empiriska analysen, d.v.s. när vi jämfört respondenterna med varandra för att finna 
gemensamma faktorer hos de med mycket inflytande och de med lite, framkom tre avgörande 
faktorer för inflytande i styrelsen. Inflytandet ökar när

arbetstagarrepresentanten företräder både de anställda och företaget 
arbetstagarrepresentanten deltar i alla diskussioner i styrelsen

Inflytandet minskar när

det finns ett högt antal ägarrepresentanter i styrelsen

Från den teoretiska analysen, d.v.s. när vi jämfört resultaten från den empiriska undersökningen 
med material från referensramen, framkom följande avgörande faktorer för inflytande i 
styrelsen. Inflytandet ökar när

arbetstagarrepresentanten företräder både de anställda och företaget 
arbetstagarrepresentanten är engagerad och förbereder sig inför ett styrelsemöte 
arbetstagarrepresentanten har utbildning i styrelsearbete eller motsvarande kompetens 
arbetstagarrepresentanten känner sig som en fullvärdig ledamot gentemot den övriga 
styrelsen 
arbetstagarrepresentanten till fullo deltar i alla diskussioner i styrelsen

Inflytandet minskar när

arbetstagarrepresentanten företräder de anställda 
övriga styrelsen ser arbetstagarrepresentanten som företrädare för de anställda
arbetstagarrepresentanten endast deltar i diskussioner som direkt rör de anställda
det finns ett högt antal ägarrepresentanter i styrelsen

5.3.1 Faktorer som påverkar arbetstagarrepresentanters inflytande i styrelsen

Efter både empirisk och teoretisk analys framkommer att de faktorer från referensramen som 
påverkar inflytandet är

arbetstagarrepresentantens antagna roll i styrelsearbetet
arbetstagarrepresentantens engagemang och förberedelser
arbetstagarrepresentantens utbildning eller motsvarande kompetens i styrelsearbete
övriga styrelsens syn på arbetstagarrepresentanter
arbetstagarrepresentantens vilja att även vara med och diskutera frågor som inte direkt 
påverkar de anställda
graden av ägarrepresentanter i styrelsen
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5.3.2 Faktorer som inte påverkar arbetstagarrepresentanters inflytande i styrelsen

De faktorer som inte påverkar inflytandet är

vilken utbildning arbetstagarrepresentanten har 
hur länge arbetstagarrepresentanten har varit anställd i företaget
hur länge arbetstagarrepresentanten har suttit i styrelsen

5.3.3 Faktorer utan stöd i den empiriska undersökningen

De faktorer från referensramen som vi inte har belägg att analysera utifrån vårt empiriska 
underlag är

huruvida styrelseordförandens [eller VD:s] auktoritet påverkar inflytandet 
huruvida interna normer och regler eller stämningen på mötet påverkar inflytandet
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6 SLUTSATSER och DISKUSSION
_________________________________________________________________

I detta kapitel skall vi redovisa slutsatser dragna av analysen. Vi börjar med att i avsnitt (6.1), 
Hur påverkar arbetstagarrepresentanters roll i styrelsen deras inflytande i styrelsens arbete?, 
att besvara första delen av frågan från vår problemformulering och den första punkten i vårt 
syfte. I avsnitt (6.2), Vilka andra faktorer påverkar arbetstagarrepresentanters inflytande i 
styrelsens arbete?, redogörs för den andra punkten i vår syftesbeskrivning. Kapitlet avslutas 
med avsnitt (6.3), Diskussion, där vi diskuterar våra slutsatser och ger förslag till fortsatt 
forskning. 

6.1 Hur påverkar arbetstagarrepresentanters roll i styrelsen deras inflytande i styrelsens 
arbete?

Det har framkommit att även om arbetstagarrepresentanter enligt lag har samma uppgifter som 
övriga ledamöter kan de anta olika roller i styrelsearbetet. Dessa roller verkar även påverka 
inflytandet i styrelsen. Eftersom våra respondenter inte alla placerade sig i de grå fälten i vår 
matris från referensramen kan vi inte säga att en arbetstagarrepresentants roll direkt påverkar 
inflytandet i styrelsens arbete. Dock kan den roll arbetstagarrepresentanten antar indirekt
påverka inflytandet eftersom rollen genererar ett visst beteende i styrelsen och den ger även 
signaler till den övriga styrelsen som kan påverka inflytandet. 

De arbetstagarrepresentanter som anser sig företräda de anställda är ovilliga att delta i 
diskussioner som inte direkt påverkar de anställda. Därigenom har de inget inflytande i dessa 
frågor. När en arbetstagarrepresentant endast är med och diskuterar en så liten del av styrelsens 
totala frågor, sänder detta signaler till övriga ledamöter att denna ledamot inte är någon röst att 
räkna med när viktiga frågor skall diskuteras. Värdet på arbetstagarrepresentanten som 
styrelseledamot sjunker och då även inflytandet.

Arbetstagarrepresentanter som anser sig företräda både de anställda och företaget diskuterar 
alla frågor och ger därmed ett mer seriöst intryck som får den övriga styrelsen att ta dem mer 
på allvar. Värdet på arbetstagarrepresentanten som styrelseledamot ökar och inflytandet med 
det.

Slutsatsen är att den roll en arbetstagarrepresentant väljer att anta är av stor vikt eftersom den 
anger ett beteende i styrelsen som påverkar graden av inflytande.

6.2 Vilka andra faktorer påverkar arbetstagarrepresentanters inflytande i styrelsens 
arbete?

Syftet med vår uppsats var, förutom att förklara hur arbetstagarrepresentanters roll i styrelsen 
påverkar deras inflytande i styrelsens arbete, även att beskriva och förklara vilka andra faktorer 
som påverkar arbetstagarrepresentanters inflytande. Faktorer som mycket väl skulle kunna 
påverka inflytandet i styrelsen, men som vi inte har belägg att analysera eftersom de inte var 
aktuella för våra respondenter, är huruvida styrelseordförandens [eller VD:s] auktoritet 
påverkar inflytandet och huruvida interna normer och regler eller stämningen på mötet 
påverkar inflytandet. 
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De faktorer som däremot har utmärkt sig, förutom den roll arbetstagarrepresentanten antar, är 
arbetstagarrepresentantens engagemang och förberedelser, arbetstagarrepresentantens 
utbildning eller motsvarande kompetens i styrelsearbete, övriga styrelsens syn på arbetstagar-
representanter, arbetstagarrepresentantens vilja att vara med och diskutera alla frågor i styrelsen 
samt graden av ägarrepresentanter i styrelsen. 

6.3 Diskussion 

Slutsatserna dragna i denna uppsats skulle kanske ha sett annorlunda ut med en annan 
respondentbas. Det kan mycket väl hända att resultaten skilt sig åt om vi till exempel enbart 
undersökt en viss bransch eller en annan företagsstorlek. Olika arbetstagarorganisationer 
kanske har olika syn på vad arbetstagarrepresentanter har för uppgift, och detta kan ha påverkat 
både vårt resultat och en annorlunda undersöknings resultat. Om vår undersökning endast hade 
grundat sig på empiriskt material från tjänstemän eller endast från arbetare eller en jämn 
fördelning av dessa två grupper skulle kanske andra mönster kunna urskiljas. Vårt resultat 
skulle antagligen också ha sett annorlunda ut om vi hade haft tid och resurser att genomföra en 
mer total undersökning, d.v.s. med alla arbetstagarrepresentanter i Halmstad, hela Halland eller 
hela Sverige.

Vi tror ändå att tendenserna i vårt resultat går att generalisera. Att en arbetstagarrepresentants 
roll indirekt påverkar dennes inflytande genom olika faktorer tar vi för sanning.

Med detta som utgångspunkt vill vi ge uttryck för en del funderingar som kan göra skillnader i 
varje styrelse med arbetstagarrepresentanter.

Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (Lag 1987:1245) syftar till att genom 
styrelserepresentation ge de anställda insyn i och inflytande över företagets verksamhet. Vi 
menar att förekomsten av arbetstagarrepresentanter i en styrelse inte bara ger positiva effekter 
för de anställda, det kan även vara positivt för styrelsen och företaget. Kunskapen hos 
arbetstagarrepresentanterna om företaget är sådan som inte går att läsa sig till eller kopiera. Den 
har tillkommit under de år som arbetstagarrepresentanten varit anställd i företaget. Ges 
arbetstagarrepresentanter inte utrymme och inflytande i styrelsen går dessa kunskaper till 
spillo. En arbetstagarrepresentant som inte känner att han eller hon har inflytande i styrelsen är 
med all säkerhet passiv även i de diskussioner de har kompetens att delta i. Om arbetstagar-
representanten inte har inflytande i styrelsen går dennes värde som styrelseledamot förlorat. 
Detta värde tror vi är speciellt stort i tider med t.ex. omorganiseringar eller andra förändringar i 
företaget. Vi vet av egen erfarenhet att anställda många gånger säger ”Varför frågade de inte 
oss först, vi kunde ju ha sagt med en gång att detta inte skulle fungera”. Finns arbetstagar-
representanter med inflytande i styrelsen kan sådana situationer undvikas.

Eftersom inflytande inte bara ges en arbetstagarrepresentant utan även är något som denna själv 
kan påverka genom att engagera sig, delta i diskussioner etc. är valet av arbetstagarrepresentant 
från arbetstagarorganisationen viktigt. Det kan tyckas logiskt att välja en representant som 
starkt förespråkar arbetstagarorganisationens värderingar, men en arbetstagarrepresentant som 
endast företräder de anställda i styrelsen kan som vi sett ges mindre inflytande. Utan inflytande 
försvinner arbetstagarrepresentantens värde i styrelsen och detta är självklart ingenting som 
gynnar varken arbetstagarorganisationen eller de anställda. I stället bör andra faktorer spela in i 
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valet av representant, såsom till exempel hur mycket personen kan eller är villig att lära sig om 
styrelsearbete och hur mycket tid personen är villig att lägga ner på förberedelser.

En arbetstagarrepresentant som känner att han eller hon inte har så mycket att säga till om i 
styrelsen kan själv påverka sin situation. En väl förberedd, påläst, kunnig arbetstagar-
representant som är villig att delta i alla diskussioner lär sig mer och får själv ut mer av att sitta 
i styrelsen samtidigt som de övriga ledamöterna lär sig att detta är en person att räkna med. Vi 
tror att det är viktigt att arbetstagarrepresentanter inte bara ser sig som ”utsända av facket” utan 
även som en fullvärdig ledamot i styrelsen med samma rättigheter och ansvar som vilken 
ledamot som helst.

6.3.1 Förslag till fortsatt forskning

Vi kunde inte få svar på om alla de faktorer vi ville undersöka har någon påverkan på en 
arbetstagarrepresentants inflytande i styrelsen. Detta på grund av att dessa faktorer inte var 
aktuella för våra respondenter. Dessa faktorer skulle dock kunna vara intressanta för en 
liknande studie med en större respondentbas eller andra typer av styrelser där dessa faktorer 
förekommer. Förslag till fortsatt forskning är 

- Huruvida styrelseordförandens [eller VD:s] auktoritet påverkar en arbetstagar-
representants inflytande i styrelsen

- Huruvida interna normer och regler eller stämningen på mötet påverkar en arbetstagar-
representants inflytande i styrelsen

Överhuvudtaget hade studier med en större respondentbas varit intressant. Det hade också varit 
intressant att se skillnader mellan arbetstagarrepresentanter i olika arbetstagarorganisationer, 
där en studie grundade sig på ett antal arbetstagarrepresentanter från ett ”arbetarfack” och ett 
antal från ett ”tjänstemannafack”.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
_________________________________________________________

A. Rolltagande och utbildning

- Prestationer och erfarenheter från arbetslivet
1 Vad arbetar du med här på företaget?
2 Hur länge har du arbetat här?

- Personliga egenskaper, t.ex. motivation, attityd, uppfattningar
Dessa egenskaper hoppas vi till viss mån lyser igenom eller framgår under intervjuns gång.

- Social uppväxtmiljö, familj & kultur

3 Vad arbetade dina föräldrar med när du växte upp?
4 Vad har du för utbildning?
5 Var det viktigt för dina föräldrar att du utbildade dig?

- Erfarenhet och utbildning 

6 Hur länge har du suttit i styrelsen som arbetstagarrepresentant?
7 Har du fått någon utbildning i styrelsearbete av företaget eller facket?
8 Sitter du i andra styrelser eller har du tidigare suttit i andra styrelser?

B. Arbetstagarrepresentantens egen uppfattning om sin roll 

9 Varför är det viktigt med arbetstagarrepresentanter?
10 Vad tycker du är en arbetstagarrepresentants uppgift?
11 Ser du din plats i styrelsen mest som en möjlighet att få insyn i företaget eller en chans 

att vara med och påverka?
12 Anser du att du representerar de anställda eller företaget i stort i ditt styrelsearbete?

C. Andras uppfattning om arbetstagarrepresentantens roll 

13 Tror du de andra anställda på företaget anser att du ska framföra deras åsikter till 
styrelsen?

14 Tror du de andra anställda på företaget anser att du ska försvara deras rättigheter 
gentemot ledningen och styrelsen?

15 Vad tror du att de övriga styrelseledamöterna anser vara din roll i styrelsen?
16 Vad tror du att styrelseordföranden anser vara din roll i styrelsen?
17 Vad tror du styrelseordföranden tycker om att ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen?
18 Känner du dig som en fullvärdig ledamot inför honom?
19 Vad tror du övriga styrelsen tycker om att ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen?
20 Känner du dig som en fullvärdig ledamot inför dem?
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D. Inflytande i styrelsearbetet 

21 Hur ser arbetsordningen ut på ett vanligt möte?
22 Finns det några interna normer eller regler i styrelsen ni måste följa?
23 Är styrelsemötena formella eller informella?
24 Är styrelseordföranden en auktoritär ordförande med makten över mötet?
25 Är VD auktoritär på styrelsemötena?
26 Vad handlar ett typiskt styrelsemöte om?
27 Känner du att du är insatt i de ämnena?
28 Deltar du mycket i diskussionerna under mötena?
29 Tycker du att det är intressant att diskutera andra ämnen än t.ex. arbetsmiljö och 

personalfrågor?
30 Tror du att dagordningen skulle ha sett annorlunda ut om ni inte hade haft 

arbetstagarrepresentanter i styrelsen? 
31 Är det någon särskild fråga du känner att du har fått igenom i styrelsen?
32 Känner du att du har inflytande i styrelsearbetet?
33 Hur förbereder du dig inför ett styrelsemöte?
34 Hur mycket förbereder du dig inför ett styrelsemöte?
35 Hur är din relation till övriga ledamöter?
36 Vilka representerar de övriga ledamöterna?


