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Abstrakt
I denna fallstudie undersöks hur politikerna i bolagsstyrelserna för Bostaden och
Umeå Energi ser på sin roll i styrelsen, styrelsens roll samt bolagets roll.
Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in empiri från åtta
respondenter, fyra styrelseledamöter från varje bolag. För att tolka detta använder
jag mig av teorier som grundar sig i ’lämpligt beteende’ och ’socialisation’ och deras
påverkan på aktörer och organisationer. För att analysera empirin så används en
form av idealtyper för att jämföra analysenheterna. Det som studien kommer fram
till är att det råder en skillnad mellan styrelserna hur styrelseledamöterna ser sin
roll i styrelsen samt att det existerar ett brett spektrum av åsikter i vad
styrelseledamöterna ser som styrelsens och bolagets roll. Detta genom att
ledamöterna sitter på personligt mandat i bolagsstyrelsen och inte behöver
förankring i sitt parti. Det gör även att styrelseledamöterna tänker på bolaget i
första hand och på bolagets bästa. Det är inom bolagets bästa som skillnaderna
mellan ledamöterna märks då de har olika uppfattningar om vad som är bolagets
bästa. Förklaringar till detta kan vara att styrelseledamöternas ”ideologiska
kompass” påverkar deras uppfattning om bolagets bästa. De skillnaderna som
uppkommer mellan bolagsstyrelserna har uppstått genom att ’lämpligt beteende’
och ’socialisation’ har utvecklats under olika lång tid.

Nyckelord: kommunala bolag, lämpligt beteende, politikerroll, styrelseledamöter.
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1 Inledning
Det första kapitel i denna studie har som syfte att ge en introduktion till studiens syfte,
bakgrund samt problematisering. Kapitlet består av fyra olika avsnitt där det första
avsnittet är bakgrund, det andra avsnittet är problemformulering, det tredje avsnittet
består av syfte och frågeställningar. Sista avsnittet presenterar uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund
I Sverige bedriver de flesta kommuner kommunala bolag som antingen ägs helt eller
delvis av kommunen. Bolagen utgör en stor del av den kommunala verksamheten i
form av t.ex. bostadsbolag, energibolag eller avfallsbolag. Kommuninvånarna kommer
i hög utsträckning i kontakt med dessa bolag. Det finns cirka 1700 kommunala bolag i
Sverige och dessa har stadigt ökat över tid (Statistiska Centralbyrån 2015 i Svärd, 2016,
7). Dessa kommunala bolags bedrivs på samma sätt som vanliga bolag, med en
skillnad, styrelsens ledamöter är politiskt valda. Dessa bolag kan då anses att ha både
politiska värderingar samtidigt som de har ekonomiska värderingar i form av att vara
allmännyttiga. Samtidigt som de har ett syfte att generera pengar och gå med vinst,
precis som ett vanligt bolag. Med denna studie vill undersöka hur dessa värderingar
uppfattas av kommunala bolagsstyrelseledamöter och att se om det kan finnas
skillnader mellan kommunala bolagsstyrelser samt vilken roll de ser sig själva i.

1.2 Kunskapslucka och forskningsbidrag
I hänseendet att kommunala bolag måste konkurrera på en affärsmässig marknad men
samtidigt vara ett allmännyttigt bolag kan vara motsägelsefullt. Detta även att de som
ska styra det kommunala bolaget sitter på politiskt mandat. Motsättningar kring denna
roll som styrelseledamöterna har kan uppkomma när ett område inte är välstuderat.
Denna studie önskar att bidra till forskningen kring kommunala bolag och hur de
kommunala bolagsstyrelseledamöterna upplever sin roll som styrelseledamot. Teorier
och forskning som går in på offentliga organisationer, som kommuner eller
myndigheter, är en bristvara i en svensk kontext. Den forskning som varit
framträdande har varit de som fokuserar på de privata organisationerna med en
infallsvinkel som kommer från ekonomer. Den forskningen har varit dominerad av att
undersöka de formella organisationerna och inte de informella (Christensen et al,
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2008, 10). Detta har gjort att de blivit en överfokusering på de privata
organisationerna, på en bekostnad av de offentliga. En fokusering på idéer från
ekonomin, på en bekostnad av statsvetenskap och den har fokuserat på att effektivisera
dessa organisationer (Christensen et al, 2008, 11). Det finns dock forskning inom
styrelser som fokuserar på normer och deras betydelse. Forbes och Milliken (1999) ser
på detta men med ett perspektiv om normer samt hur mycket en styrelseledamot ska
anstränga sig i sitt uppdrag påverkar styrelseledamöternas arbetsinsats. Vidare finns
det forskning kring normer som kommer fram till att styrelsens normer påverkar den
enskildes agerande (Babic, Nikolić & Erić 2011, Zona & Zattoni 2007). Allt detta är
studerats inom den privata sektorn och inte i en svensk kontext. Svärd (2016) har
undersökt två kommunala bostadsbolag inom Göteborgs kommun och vill undersöka
liknande som denna studie, de dubbla rollerna som ledamöterna har som både
politiker och som bolagsstyrelseledamot. Det som Svärd kommer fram till är att det
inte finns ett generellt svar över hur dessa styrelseledamöter agerar, det är blandat
mellan att tänka bolaget först och politiska mål först (Svärd, 2016).
Det som inte täcks av den tidigare forskningen är när kommunala bolag som har två
olika områden, energi och bostad som område undersöks i en svensk kontext. Det som
undersöker vilka normer kring politikers roll och bolagsstyrelseledamotsrollen samt
om det uppfattas likande mellan båda dessa styrelser. Svärd (2016) undersöker som
sagt två kommunala bostadsbolag och inget bolag som fokuserar på annat än bostäder.
För att möjliggöra bredare slutsatser kring hur kommunala bolagsstyrelseledamöter
ser på sitt uppdrag så behöver bolag som behandlar andra områden än bostäder
undersökas. Denna studie vill fylla en kunskapslucka som har uppstått genom att
undersöka två kommunala bolag som riktar in sig på olika områden. Det två utvalda
bolagen heter Bostaden och Umeå Energi, varav det första är ett bostadsbolag och det
andra ett energibolag.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka och skapa en förståelse för hur de
kommunala bolagsstyrelseledamöterna inom Bostaden och Umeå Energi ser på
styrelsens roll, sin egen roll i styrelsen och bolaget i stort. Syfte att skapa en större
förståelse om de skillnader och likheter inom de kommunala bolagsstyrelserna bland
ledamöterna. Det studien även vill undersöka samt de skillnader och likheter som
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råder mellan de två kommunala bolagsstyrelseledamöterna som är verksamma inom
olika områden.
Frågeställningar:
-

Hur ser Bostaden och Umeå Energis styrelseledamöter på bolagets och
styrelsens roll?

-

Hur ser styrelseledamöterna på sin roll som politiker inom dessa två
kommunala bolag?

-

Vad påverkar styrelseledamöternas syn på sin roll i styrelsen samt deras syn på
styrelsens roll samt även bolagets roll?

1.4 Disposition
Varje kapitel kommer börja med en kort genomgång av vad kapitlet kommer behandla
och i vilken ordning innehållet kommer. Under första kapitlet har inledning till studien
presenterats och där inkluderades bl.a. bakgrund och syfte. I nästa kapitel berörs
teorier som studien kommer använda sig av för att analysera problemet och den
empirin som har samlats in samt en genomgång av tidigare forskning inom området.
Det tredje kapitlet innehåller metodbeskrivning och hur empirin har samlats in. Etik
kring intervjuer samt om reliabilitet och validitet avhandlas också i det tredje kapitlet.
I det fjärde kapitlet redogörs den empiriska data som har samlats in under studien och
analyseras. Senare i det femte kapitlet kommer avslutningsvis kommer diskussioner
och reflektioner kring resultatet, studiens begränsningar och studiens bidrag och
förslag på framtida forskning.
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2 Teori
Kapitel två börjar med en teoretisk bakgrund och kontext till hur diskussionerna har
sett ut kring kommunala bolag och forskning inom de teorier som bygger på normer.
Nästa avsnitt innehåller tidigare forskning inom kommunala bolag. Sedan kommer det
teoretiska ramverk som uppsatsen utgår ifrån och använder sig av samt nästa avsnitt
går in på idealtyper, varför de används samt hur idealtyperna som denna studie
använder sig av ser ut. Slutligen kommer operationalisering där jag går igenom hur jag
använder mig av teorierna i praktiken.

2.1 Teoretisk bakgrund och kontext
Inom de allra flesta kommuner i Sverige så finns det kommunala bolag som antingen
ägs helt eller till viss del av kommunen. Dessa utgör ofta en stor andel av kommunernas
organisation och det är ofta via dessa bolag som invånare har kontakt med kommunen.
Det kan röra sig om bostadsbolag, energibolag, avfallshämtning eller hjälp vid start av
ett eget bolag. Tack vare detta har de kommunala bolagen blivit en central verksamhet
av den kommunala organisationen och av invånarnas liv. I Sverige finns det cirka 1700
kommunala bolag och det är en siffra som har kontinuerligt stigit från 1985. Då fanns
det cirka 1200 bolag och år 2005 var det cirka 1500 bolag (Statistiska Centralbyrån
2015 i Svärd, 2016, 7). Den stora anledningen till att bolagsformen blivit så populärt
är för att kommunerna har ansett att det är lättare för bolag än för nämnder att hantera
kapitalintensiva verksamheter då det bedöms att skapa snabbare och tydligare
beslutsprocess, ökar handlingsfriheten samt skapar redovisningsmässig transparent
konkurrensneutralitet (Svärd, 2016, 7).
Allt är inte bara fördelar utan det har även kommit upp kritik från det privata
näringslivet som menar att det blir en ojämn konkurrens mellan det privata
näringslivet och de kommunala bolagen. Detta genom att de kommunala bolagen inte
har lika stora avkastningskrav som de privata bolagen samt att de får stöd av
skattepengar (Svärd, 2016, 7–8). De kommunala bolagen har kommunen i ryggen gör
att de har finansiella garantier för att en kommun inte kan gå i konkurs och det ger en
ojämn konkurrens (Erlingsson et al, 2014, 11–12). Det har även uppkommit mer kritik
mot kommunala bolag under de senare åren (se t.ex. Erlingsson et al, 2014).
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Kommunala bolag hamnar även i ett läge som gör det till en hybridorganisation. Det
innebär att den tar inslag både från den offentliga samt den privata sektorn. De
offentliga och de privata organisationerna är avsevärt olika på de viktiga områden som
de arbetar med. Offentliga organisationer behöver ta hänsyn till mål och värderingar
som de privata organisationerna inte behöver ta i beräkning när de arbetar. De
offentliga organisationerna som t.ex. kommuner, måste ta hänsyn till mål som är svåra
att mäta, såsom värderingar om hållbarhet, jämställdhet, demokratisk hänsyn,
värderingar om rättssäkerhet och hänsyn till det gemensamma. Detta får mycket större
vikt bland de offentliga jämfört med de privata organisationerna, som företag.
Offentliga organisationer är ansvariga för medborgarna och inte speciella målgrupper,
såsom kunder och prenumeranter, som de privata organisationerna är. Offentliga
organisation måste läggas vikt på öppenhet, likabehandling och förutsebarhet inom de
offentliga organisationerna. Samtidigt har det växt fram inom organisationsteorin att
det inte finns fundamentala skillnader mellan de offentliga och de privata
organisationerna samt att dessa antaganden inte stämmer. En riktning som växt fram
med detta synsätt är New Public Management (NPM). NPM vill tona ned skillnaderna
mellan de offentliga och de privata sektorerna genom att implementera de
organisationsmodeller som präglar dem privata organisationerna på de offentliga.
Detta är ett tänk som utmanar de tidigare föreställningarna om att offentliga
organisationer behöver och råder under andra omständigheter än de privata
organisationerna. Det visar på att tankarna kring skillnaden mellan de offentliga
organisationerna och de privata organisationerna har varit ifrågasatta och det har
arbetats inom forskningen för att utjämna dessa skillnader (Christensen et al, 2005,
13–14).
Det finns även forskning som visar på att det inte går att dra en enkel linje mellan vad
som ses som offentliga och privata organisationer, utan att organisationerna mer eller
mindre står under statlig och politisk kontroll. Förändringen som organisationsteori
utforskar handlar om att bryta ned denna linje för vad som är en offentlig och vad som
är en privat organisation och visa på den diffusa mitten som består av
hybridorganisationer. Med andra ord att organisationer kan vara offentliga i vissa
avseende men har drag av privata organisationer inom andra avseenden (Christensen
et al, 2005, 15). Det är inom dessa hybridorganisationer som de kommunala
bolagen placeras inom. Det är för att de organisationerna har drag som går i linje med
5
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offentlighetsprincipen och att de ska vara allmännyttiga. Samtidigt som kommunala
bolag måste se efter effektivisering och rationalisering med att minska kostnader och
öka vinsten. Detta ska balanseras för att lyckas tillgodose allmännyttan och de
kommunala behoven. Det kan ofta vara svårt att göra den rätta avvägningen mellan
dessa avväganden inom de kommunala bolagen. Det har kommit vissa lagar för att
styra dessa kommunala bolag och det påverkar deras balansgång och gör så att bolagen
blir mer lika de privata bolagen. Det är lagar som gör att vissa bolag, t.ex. energibolag
och bostadsbolag inte får ta hänsyn till självkostnadspriser utan de måste konkurrera
helt affärsmässigt på marknaden med de privata bolagen (Meyer, Nilsson, Månsson,
2013, 11).

2.2 Tidigare forskning ´
Mycket av den tidiga forskningen inom organisationer har fokuserat privata
organisationer och privata företag. Det resulterade i att organisationsteorier har
grunder inom företagsekonomin och inte bland statsvetenskapen. Detta har resulterat
i att fokus och uppmärksamhet har förskjutits på ett flertal plan. Det första är att fokus
på den privata sektorn har haft majoriteten av uppmärksamheten på de offentliga
organisationernas bekostnad och det har gett en större influens av idéer från ekonomi
och samma sak där, på en bekostnad av statsvetenskap. Den andra dominerar ett
effektivitets- och nyttofokus där fokuset ligger på praktisk relevans med bekostnad på
andra organisationsmässiga hänseenden och generell kunskapsuppbyggnad. För det
tredje så är den stora ökningen bland orienteringen mot möjligheter och problem hos
individuella organisationer och mindre fokus mot grupper av organisationer och
samhälleliga strategier. Det sista är att det är en stark orientering mot de tekniska
områdena såsom ekonomiska och marknadsområden och inte om institutionella
frågor som rör värderingar, ideologier och normer (Christensen et al, 2015, 11).
Forskning kring organisationsteorier kom även sent till Sverige i jämförelse med USA
och Norge. I Norge har organisationsteori varit en naturlig del av statsvetenskapen och
studerats på universitet (Christensen et al, 2015, 11). Som tidigare nämns tidigare så
har Svärd bedrivit en studie inom Göteborg kommun där han jämför två olika
bostadsbolag och den har bidragit till att delvis fylla kunskapsluckan kring kommunala
bolag i Sverige (Svärd, 2017).
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2.3 Teoretiskt ramverk
När det diskuteras kring fördelar som brukas tas upp när det kommer till att använda
sig av kommunala bolag ”[…] hör resonemang om renodling och tydliggörande och om
de förvaltande bolagsorganens juridiska totalansvar för verksamheten” (Meyer, 1999,
14). Kostnadsmedvetande brukar framhållas att lättare etableras inom bolag, detta
med marknads- och en så kalla vi-känsla. ’Bolags-bacillen’ är ett begrepp som
förekommer bland författare för att lyckas beskriva ett svårfångat påstående om att
dynamiken inom bolagsformen skulle gynna affärsmässigheten. Det vill säga att själva
bolagsformen påverkar de personer som är berörda till att bete sig mer
effektivitetsinriktat (Meyer, 1999, 14). Denna ’bolags-bacill’ är en av de tankar som det
teoretiska ramverket grundar sig på. Det som beskrivs av Meyer (1999) ovan som
’bolags-bacill’ och att kostnadsmedvetenhet är lättare att etableras inom bolag kan
förklaras med normer inom organisationer.
Det teoretiska ramverk som kommer användas i denna uppsats kommer, som
beskrivits lite ovan, kretsar kring normer, organisationer och organisationskultur. Det
utgår ifrån att undersöka hur normer och värderingar inom politiska organisationer
formar individers beteende (Lowndes, 2010, 65). Det är dessa politiska organisationer
som influerar individers beteende genom att forma deras värderingar och normer.
Inom dessa organisationer där beteenden och regler som ska följas ligger det
värderingar som befäster det ’rätta beteendet’. Detta ’rätta beteende’ påverkar aktörer
inom organisationen och med det så byggs det upp ett ’lämpligt beteende’. När
offentliga aktörer handlar så handlar de inte efter de rationella avvägningar av för- och
nackdelar, egenintressen eller vilka konsekvenser aktörers handlingar kan få. Det
handlar om ’matchning’ eller så kallade handlingsregler mellan situation och roll. För
att ta fram vad som är det ‘lämpliga beteendet’ så bör tre centrala frågor ställas. Den
första är att identifiera vilken situation som aktören befinner sig i. Om den är
rutinartad eller krisartad, att lyckas med ’igenkänning’ av situationen. Den andra
frågan handlar om ’roll’ och vilken(-a) roll(-er) som är de viktigaste för aktören. Sista
frågan behandlar vad aktören förväntas göra i en situation, vilka ’handlingsregler’ som
sammankopplar roll och situationen. Det som påverkar dessa svar och hur aktörerna
ska hanteras kan bero på vilken organisationskultur som är utvecklad och vilka normer
och värderingar som genomsyrar organisationen. I vissa offentliga organisationer kan
det vara ”kulturellt lämpligt att handla utifrån normer och värderingar som bygger på
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likhet och nyttoövervägande” (Christensen et al, 2005, 56), samtidigt kan det för andra
vara ”lämpligt att handla utifrån en rationell logik och en mål-medelorientering”
(Christensen et al, 2005, 56). March och Olsen (1989) använde ’lämpligt beteende’ när
de pratar om regler inom institutioner. Dessa regler kan då vara både formella regler
som rutiner och roller men även informella regler som övertygelser, kodex och kulturer
(March och Olsen, 1989, 22–23). Det är dessa regler som utgör grunder för hur vi
människor agerar i olika situationer samt att det är oftare som vi människor agerar
utifrån normer och värderingar än i ett nyttomaximerande syfte (March och Olsen,
1989, 22).
Det lämpliga beteende inom organisationen påverkas av de politiska och sociala
institutionerna som uppstår genom ’socialisation’ (March och Olsen, 1989, 23).
’Socialisation’ kallas processen där idéer och normer formas och sprids genom
upprepade träffar med en grupp och gruppen orienterar sig bland dessa idéer och
normer, men att de samtidigt jobbar mot vissa normer och idéer som både kan komma
internt och externt (Parsons, 2010,95). Kring ”informella normer och värderingar som
[organisationskultur] växer fram” (Christensen et al, 2005, 52).
För att få en bredare förståelse för hur organisationer fungerar så krävs det att
undersöka de informella normerna och värderingar som gradvis utvecklas samt ändras
inom de formella institutionerna. Enligt Philip Selznick (i Christensen et al, 2008) så
utvecklar en formell organisation informella normer och detta menar då Selznick att
organisationen får institutionella drag eller institutionaliserade organisationer. Detta
gör i sin tur att organisationer blir mer komplexa som kan ge uttryck i mindre
flexibilitet och anpassningsbarhet men även att de kan bli bättre lämpade att lösa
problem smidigare och en större social gemenskap. En metafor för detta kan vara att
organisationen representerar skelettet i en kropp medans de institutionella dragen är
köttet och blodet i kroppen och allt behövs för att få en fungerande institution
(Christensen et al, 2005, 52). Det är då de institutionella dragen, köttet och blodet som
kommer vara av intresse i denna studie av organisationer och organisationskultur
hjälper till att skapa en förståelse för dessa institutionella drag. Organisationskultur
kan vara en faktor som hjälper till att förklara överlevnad hos organisationer, en så
kallad ’mönsterpassning’. Detta är något som inte är stämmer överens med de
offentliga organisationerna för att det är sällan de inte överlever (Christensen et al,
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2005, 54). Här argumenterar studien för att det går att tillämpa på offentliga
organisationer som kommunala bolag. Detta eftersom de är en säljare av tjänster på en
marknad som är beroende av att göra ekonomisk vinst för att kunna finansiera sin
verksamhet, oavsett om de ägs av en kommun eller inte. Detta är då påverkat av bolagsbacillen i form av att normer och värderingar rör sig mer mot kostnadsmedvetenhet.
Jämfört med de ’vanliga’ offentliga organisationer som nämnder, kommuner eller
departement och därav är en del av organisationskultur nära förknippat med normer
och även bolags-bacillen.
För att sätta in detta i kontext och relevans till studien så är kommunala bolag en
offentlig organisation i den mån att styrelsen väljs av kommunfullmäktige och blir på
det viset indirekt valda av folket. Enligt denna logik borde de handla utifrån den
kulturella lämpligheten och inte den rationella logiken. Dock, som sagt tidigare så är
inte kommunala bolag som andra offentliga organisationer utan de behöver ta hänsyn
till den rationella logiken som kostnadseffektivitet. Det är här bland annat som studien
utgår ifrån, att politiker kan ha olika uppfattningar kring vad deras roll i en
bolagsstyrelse är och vilken av dessa två val är den lämpliga logiken för kommunala
bolag att följa.
Denna organisationskultur finns inte från början, utan det är något som etableras och
förändras med tiden. Den växer gradvis fram med tiden och gör att organisationen allt
eftersom anpassar sig efter de inre och yttre krav som ställs på organisationen. De inre
krav innebär då bl.a. från vilken bakgrund de i organisationerna kommer från, som
utbildning, social bakgrund eller tidigare arbete. När de kommer till de yttre krav som
ändrar organisationer, det kan innebära att aktörerna i omgivningen får betydelse för
de institutionella drag som växer fram (Christensen 2005, 60). Detta är förändringar
som möjligt kan ha påverkat båda två styrelser, men det kan vara olika
förklaringsgrader då Umeå Energis styrelse har varit tvungna att anpassa sig efter
marknaden tidigare än Bostadens styrelse. Bostadsbolag blev tvingade att
marknadsanpassa sig fjorton år senare än vad energimarknaden fick sin lag om handel
med el (Meyer, 2013, 11–12).
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2.4 Idealtyper
För att kunna mäta svaren som ledamöterna ger och möjligtvis kunna visa på att olika
ledamöter påverkas mer eller mindre av normer och värderingar så kommer studien
även använda sig av idealtyper. Idealtyper används för att beskriva något genom att
jämföra. Som samhällsvetare kan det vara svårt och problematiskt att mäta resultat,
vart går gränsen mellan stort och mycket stort? Eller är Sverige nära att hamna i krig
med Ryssland? Inom metodlitteraturen kallas det för nivåskattning och behöver
jämförelsepunkter. Det som är svårt när det kommer till jämförelsepunkter är att välja
ut vilka punkter som ska vara jämförelsepunkter (Esaiasson et al, 2007, 153). Det
vanligaste sättet för att göra dessa jämförelsepunkter är att skapa en teoretisk
konstruktion som sedan blir utgångspunkten i undersökningen. I detta fall är det
teorierna kring organisationsteori samt normativ institutionalism. För att sedan kunna
göra en beskrivande analys så behövs det ett analysverktyg som lyckas fånga in det
viktiga som studien vill undersöka (Esaiasson et al, 2007, 155).
I denna studie kommer jag använda mig av idealtyper. Idealtyper innebär en
förenkling av verkligheten och är den extrema synen. Idealtyper finns inte i
verkligheten utan det är den extrema punkten av ett fenomen. En idealtyp syftar till att
förtydliga de viktigaste egenskaper hos de olika jämförelsepunkterna och utgör en
renodling över vad som är typiskt för den jämförelsepunkten (Esaiasson et al, 2007,
153). Detta är då inte en typisk egenskap för den jämförelsepunkten i bemärkelse att
en vanlig punkt kan se ut. Det är de drag som karaktäriserar denna jämförelsepunkt
och som ses som typiskt. För att förtydliga, om en jämförelsepunkt är en politiker så är
det inte den genomsnittliga politikern som är idealtypen, utan det är de drag som ses
som den klassiska politikern. Fortsättningsvis så är själva frågan till vilken grad det
som undersöks, liknar den renodlade idealtypen. Jag kommer använda mig av ’polära’
idealtyper. Med detta menas att idealtyperna är motpoler till varandra, helt tvärt om.
Exempel att den ena ser till individens bästa och den andra ser till kollektivets bästa.
Är den ena ond är den andra snäll. Som sagt tidigare är ingen av dessa idealtyper
verkliga utan de är teoretiskt skapade av den som gör studien. Eftersom att inget passar
fullständigt in på dessa idealtyper så använder forskare sig av linjen som blir mellan
dessa två idealtyper för att placera det studerade fenomenet. Är det närmare den ena
eller den andra idealtypen och hur ställer sig fenomen nummer ett mot dessa
idealtyper kontra fenomen nummer två. Under dessa förhållanden kan en som
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forskare börja prata om ”närmare och ”längre ifrån” och ha grunder för det då det finns
dessa jämförelsepunkter som är polära (Esaiasson et al, 2007, 160).
Då är nästa fråga hur dessa idealtyper ska konstrueras. För att ha en god grund att stå
på så bör de utgå ifrån tidigare forskning och det som är allmänt språkbruk samt
definitioner av begrepp som används (Esaiasson et al, 2007, 159). Jag bygger upp mina
idealtyper utifrån allmänt språkbruk. Politiker antas vilja förbättra samhället genom
att tänka vad som är det bästa för folket. Därav utgår idealtypen ifrån att politiker ser
som syfte att de ska vara samhällsnyttiga och att deras uppgift är att se till folkets bästa,
se tabell 1. Det går att ifrågasätta från andra perspektiv och någon som använder sig av
rational choice skulle inte hålla med om att det är politikers syfte. Men utifrån mitt
teoretiska ramverk och att det är extrempunkter så blev det valda på detta sätt.
Värderingar som de värnar om är mjuka i form av social hållbarhet och ekologiska
värderingar. Jämfört med en bolagsstyrelseledamot vars syfte är att se till
egenintresset och deras uppgift är att gå med ekonomisk vinning samtidigt som deras
värderingar ligger i ekonomisk lönsamhet, se tabell 1. Det är givet att inga av dessa
existerar i sin fulla utsträckning men att det är extrempunkter och de kommer bidra
till att analysera empirin och hur det går tillväga kommer senare.
Tabell 1

Kategori
Syfte

Idealtyp Politiker

Bolagsstyrelseledamot

Samhällsnyttig

Egenintresset

Uppgift

Folkets bästa

Ekonomisk vinst

Värderingar

Mjuk

Ekonomisk lönsamhet

Förklaring: De fetstilta är idealtyper och de kursiva är kategoriserande antaganden.

2.5 Operationalisering
För att lyckas placera respondenter mellan dessa idealtyper så kommer jag utgå ifrån
vad respondenterna tar upp i intervjuerna. För sedan få till en början och se vilken av
dessa ’Politiker’ och ’Bolagsstyrelseledamot’ som respondenterna är närmast så
kommer det utgå ifrån vilken av dessa roller som är viktigast när de sitter i en
bolagsstyrelse. Det vill säga att om en respondent berättar att den tänker politiskt i
första hand även i bolagsstyrelsen så kommer den placera sig på politikersidan. Om
respondenten istället berättar att den tänker på sitt styrelseuppdrag först och som en
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politiker efter, då placeras den mot ’Bolagsledamot’. Efter den början så kommer de
andra svaren påverka i vilken utsträckning respondenterna närmar sig respektive
idealtyp. Då kommer svaren kring vad de anser vara viktigt med bolaget och styrelsen
påverkar hur nära/från idealtypen de hamnar. Om en respondent talar enbart om
ekonomisk vinst så kommer den placeras närmare ’Bolagsstyrelseledamot’ än en
respondent som svarar att både ekonomisk vinning och andra samhällsnyttiga värden
är viktiga. Om en respondent enbart talar i former om att det är de samhällsnyttiga
värderingarna och att se till folkets bästa som är det viktiga så placeras den närmare
’Politiker’ än en respondent som talar om egenintresse och ekonomisk vinst.
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3 Metodologi
Metodkapitel är strukturerat på det viset att först kommer en kort genomgång av
kapitlet för att senare gå in på kvalitativ metod och varför det lämpar sig för denna
studie. Nästa avsnitt i kapitlet går in på varför denna studie är en fallstudie för att i
nästa avsnitt gå in på urvalsmetoden för att ta fram respondenterna. Nästföljande
avsnitt går in på att semistrukturerade intervjuer användes och hur dessa intervjuer
genomfördes och nästa avsnitt går då in på intervjuguiden som användes till
intervjuerna. Sedan kommer kapitlet gå in på hur analysmetoden går tillväga för att
behandla och analysera empirin. Det näst sista avsnittet handlar om de etiska
överväganden som gjordes med studien och slutligen diskuteras reliabilitet och
validitet och vilket arbete som har lagt ned för att stärka reliabiliteten och validiteten.
På grund av studiens syfte så har jag valt att genomföra en fallstudie om kommunala
bolagsstyrelser i Umeå kommun med en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är väl
anpassad för att få en djupgående insyn i forskningsproblemet och därav har jag valt
att använda mig av kvalitativ metod, som jag går in mer specifikt på senare. En viktig
faktor till varför jag valde att göra en fallstudie var för att fallstudier präglas av att det
är en jämförande studie och att det finns minst två analysenheter (Esaiasson et al,
2012, 108–109). Eftersom båda dessa stämmer in på min studie så anser jag att en
fallstudie, där fallet i denna studie är två kommunala bolagsstyrelser i Umeå kommun,
är ett passande sätt att använda sig av för att uppnå studiens syfte.

3.1 Kvalitativ metod
En av de vanligaste metoderna som används för att undersöka politiska institutioner,
som kommunala bolag är till en viss utsträckning, är kvalitativ metod. (Vromen, 2010,
249). Det som särskiljer kvalitativ metod från andra metoder, tex kvantitativa metoder
är att fokus ligger i att skapa en djupare förståelse och/eller förklaringar samt kan ofta
frågas med ”varför”, hur” och ”vad” för att på så sätt komma närmare denna djupare
förståelse och/eller förklaring. Det finns forskare som menar att hitta förklaringar, tex
varför olika händelser ägde rum är av vikt medans det finns andra som pekar på
tolkning av vad saker betyder och på så sätt bygga upp en förståelse (Vromen, 2010,
255–256). Genom att prata om kvalitativ metod i det breda begreppet och alla metoder
som ryms under detta paraplybegrepp är givetvis en förenkling och alla kvalitativa
metoder används inte samtidigt när en ska göra en studie. Det finns tex diskursanalys,
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intervjuer, narrativ analys och fallstudier, för att nämna några metoder (Vromen,
2010, 257–258).

3.2 Fallstudie
Denna studie är en fallstudie och med det kommer vissa kriterier och fördelar för att
det ska klassas som en fallstudie. En av fördelarna med att använda fallstudie som jag
ser på det är att genom att studera ett koncentrerat fall, kunna få en djupare förståelse
över hur problemet ser ut inom dessa analysenheter. Det finns då olika tankar kring
om en fallstudie går att generalisera och kunna appliceras på andra fall eller inte men
min studie har inte den ambitionen att dra generella slutsatser över hur andra fall
fungerar (May, 2013, 259). Mitt mål är mer ”att presentera ett rikt porträtt av en
enstaka miljö” (Simons 2009 i May, 2013,262). Det som är fallet, eller den enstaka
miljön är kommunala bolag i Umeå och där analysenheterna är Bostaden och Umeå
Energi. Ett kriterium för att det ska vara en fallstudie är att det är minst två
analysenheter inom ett fall och i denna fallstudie är det två kommunala bolagsstyrelser
inom två bolag som ägs av Umeå Kommun (Christensen et al, 2005, 121).

3.3 Val av fall samt respondenter
Umeå valdes initialt för att Umeå kommun har ett flertal olika kommunala bolag och
det ger en stor mängd kommunala företag att välja mellan. Umeå Kommun är ägare
eller delägare av 20 stycken bolag, varav i sju av dessa så äger Umeå Kommun 100 %
av bolagen medan de är delägare i tretton kommunala företag (Umeå
Kommunföretag). Då har studien valt att undersöka Umeå Energi och Bostaden för att
båda måste vara marknadsanpassade och de är helägda av kommunen.
Marknadsanpassade menas med att bolagen måste konkurrera på marknadsmässiga
villkor. Umeå Energi blev tvungna att marknadsanpassa sig redan vid årsskiftet
1995/96 medans bostadsbolagen, som Bostaden är, blev tvungna vid 2010 att anpassa
sig efter marknaden för att inte ge orättvisa förutsättningar mot andra bolag på
marknaden (Meyer, 2013, 11–12).
Båda dessa bolag, faller inom ramen av det som har diskuterats tidigare under
uppsatsen, där värden både från den privata sektorn och den offentliga sektorn möts.
Det som skapas där är att styrelserna både kan förväntas att agera med en
företagsorienterad logik samt med en politisk logik. Dessa kommunalt ägda bolag är
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givetvis olika i sin grund då de erbjuder olika tjänster och egen unik kontext men
samtidigt så har kommunala bolag flertalet drag som påminner om varandra (Svärd,
2016, 25). När valet av vilka bolag och styrelser har valts återstår att undersöka vilka
personer i denna styrelse som lämpar sig för att intervjua. Det är fler i styrelsen än vad
det finns tid för att intervjua så därför gjordes ett slumpmässigt urval bland de
ledamöterna i varje styrelse. Anledningen till att slumpmässigt urval har använts är för
att denna studies fokus ligger på en övergripande plan, att studera kommunala
bolagsstyrelseledamöter på en generell nivå. Då spelar inte andra faktorer in som kön,
ålder eller partitillhörighet, de är oviktiga. Anledningar till detta är bland annat att det
blir för avgränsat och det finns för få att intervjua för att dra rimliga slutsatser. Det
hade funnits möjlighet att utöka studien till fler bolag så att det finns fler att intervjua
men då försvinner kärnan i studien och fokus läggs på annat. Detta hade givetvis varit
intressant att undersöka men det får jag överlämna åt andra att studera.
Eftersom att det är på en generell plan som styrelseledamöterna skall undersökas så är
slumpmässigt urval av respondenter det som jag ansåg mest lämpligt för att få ett
representativt urval. Processen gick till så att alla fick varsitt nummer mellan 1-10 och
sen så blev deras nummer inlagda i en slumpgenerator på en hemsida och de fyra första
siffrorna som kom fram blev de valda i varje styrelse. Det gav sammanlagt åtta stycken
respondenter som skulle kontaktas och det blev åtta stycken som ställde upp. De är
fördelade så att det är fyra från vardera styrelsen och respondenterna 1-4 sitter i
Bostaden och respondenterna 5-8 sitter i Umeå Energi. De kontaktades via mail samt
via telefon om möjligheten att ställa upp i studien. Innan intervjuerna genomfördes så
skickades ett informationsblad ut till respondenterna som innehöll en kort
presentation av studien och studiens syfte, lite information om forskaren samt etiska
riktlinjer. Dessa etiska riktlinjer är hämtade från vetenskapsrådet och de behandlar
ämnen som sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet (Vetenskapsrådet,
2017). Dessa kommer redogöras för senare. Intervjuerna genomfördes både via telefon
och vid fysiska träffar. Tre av dessa intervjuer genomfördes via telefon och spelades in
och de resterande fem genomfördes vid en fysisk träff. Vidare så spelades alla
intervjuer in för att kunna möjliggöra citering och att kunna lyssna igenom dem igen.
Ifrån dessa intervjuer tas den relevanta informationen ut och används för att
analyseras.
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3.4 Semistrukturerade intervjuer
Hur gör en för att kolla på de organisationskultur som skapar dessa institutionella
drag? Ett tillvägagångssätt är att bedriva intervjuer med organisationsmedlemmar
som har en väl kännedom av de institutionella dragen (Christensen et al, 2005, 53).
Viktigt att tänka på när dessa intervjuer genomförs är att de speglar människors
uppfattning av händelser och kan både ses som ”riktig” eller ”förvrängd” (May, 2013,
190). För att få ut så mycket som möjligt ur dessa intervjuer så har jag valt att göra dem
semistrukturerade. Det finns ett flertal fördelar med att bedriva intervjuer när en ska
göra en studie. En av fördelarna är att det ger ett samspel mellan forskaren och
respondenten. Fler argument till att använda sig av intervjuer är att det passar väl när
en forskare ska studera olika fält som inte är så välstuderade därför att det ger forskare
utan mycket förkunskap att lyckas ta reda på det som är relevant inom området under
intervjun (Esaiasson et al, 2012, 228). Detta är något som är väl lämpat för min studie
eftersom att det är ett ganska outforskat område som studeras och därav är de viktigt
att intervjun är öppen för att nya kunskaper och upplevelser ska lyckas komma fram.
Dessa intervjuer ska bedrivas som semistrukturerade som nämns ovan. Anledningen
till detta är att de ger ett upplägg där frågorna kommer i en specifik ordning. Det som
skiljer sig mellan semistrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuerna är att
respondenten har frihet att utveckla sina svar och reflektera kring sina tankar utan att
vara begränsad av att vara tvungen att ge så kortfattade svar som möjligt, som är fallet
med strukturerade intervjuer. Den frihet som forskaren får med semistrukturerade
intervjuer är att hen inte behöver följa intervjumanualen till punkt och pricka. Det
finns möjlighet att lägga till nya frågor, ta bort frågor eller ställa följdfrågor om något
verkar intressant och relevant för studien då det är svårt att på förhand kring dessa
ämnen där litteraturen kring ämnet är bristfällig (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014,
149–150). Friheten som ges i de semistrukturerade intervjuerna gör även att forskaren
får en större förståelse för dessa komplexa problem som undersöks och det gör att
forskaren kan styra samtalen på ett bättre sätt. Detta gör att intervjuerna blir mer lika
varandra och på så vis lättare att jämföra och analysera. Det är även en fråga om
validitet när det kommer till semistrukturerade intervjuer. När det är en oerfaren
forskare som ska hålla i intervjuer så skapar det högre validitet om frågorna samt
strukturen på intervjun är bestämd på förhand (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014,
149–152).
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3.5 Intervjuguide
Inför intervjuerna så togs det fram en intervjuguide med frågor och punkter som jag
ville beröra under intervjun för att få fram det material som studien behövde. När en
intervjuguide ska skrivas så är det viktigt att ta vissa aspekter i hänsyn. Den första är
att den respondenten ska känna sig bekväm så att samtalet ska flyta på bra. För att få
respondenten bekväm så ställdes några inledande frågor om hens bakgrund och efter
det gå över till de frågor som kan vara viktiga för studien. Sedan borde frågorna som
följer komma i olika kategorier så att de frågor som behandlas kommer i en rimlig
ordning och som inte förvirrar respondenten. Samma sak gäller med hur frågorna är
strukturerade och uppbyggda. Frågorna får inte vara för långa då det kan innebära att
respondenternas svar blir begränsade och hela syftet med semistrukturerade
intervjuer, där respondenterna ska få berätta sin uppfattning och tolkning, faller bort.
För att sedan arbeta med att få en hög validitet i arbetet så krävs det att
intervjufrågorna inte är formulerade i ett ledande anseende utan att de ska vara öppna
och med möjlighet att ställa mer specificerande följdfrågor. Frågorna bör inte heller
använda sig av för fackligt språk då risken för att det blir misskommunikation och
resultera i att respondenten inte förstod frågan och därav kan slutsatserna bygga på
felaktiga grunder (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, 156–158). Jag kommer fortsätta
att beskriva hur jag har jobbat med detta för att utforma min intervjuguide.
Intervjuguiden börjar med att ta upp enkla frågor under ”Inledande frågor” som rör
hur länge respondenten har varit politiskt aktiv samt vilka politiska uppdrag hen sitter
på. Jag har valt att använda mig av kategorier som rymmer några frågor för att på så
sätt strukturera upp intervjun och genom det behandla ett område i taget. Efter första
inledande kategorin kommer ”Bolag” som andra kategori och den behandlar hur länge
respondenten har suttit i styrelsen, hur processen gick till när hen kom in samt vad hen
uppfattar som bolagets och styrelsens syfte. Avslutningen i den kategorien är om hen
uppfattar att styrelsen har liknande uppfattning över hur bolag ska bedrivas. Nästa
kategori handlar om ”Dualitet” och det är den största kategorin. Den innehåller frågor
som rör uppfattningen som politiker och det bedriva bolag. Här kommer frågor som
berör vilken förankring ens arbete har med partiet vars mandat en sitter på men även
om dualiteten och motsättningarna som att vara både politiker och bedriva bolag eller
om det inte finns någon dualitet utan att de är helt kompatibla och ingen motsättning.
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Avslutningsvis är det en öppen fråga om respondenten vill tillägga något eller något
som har missats.

3.6 Analysmetod
Processen för att analysera empirin började med att varje intervju lyssnades igenom
ett flertal gånger och det som möjligt skulle kunna bli relevant transkriberades i ett
separat dokument. I detta dokument fick varje transkription ett kodat namn så det inte
ska kunna härledas tillbaka till respondenten. När respondenternas intervjuer var
transkriberade så börjades olika avsnitt urskilja sig bland svaren som gavs till de olika
frågorna. Dessa avsnitt är: Bostaden, Umeå Energi, Bolagets bästa och roll. I den första
avsnitt, Bostaden, behandlas det som upplevs och handlar om den styrelsen och hur
de respondenter som sitter där ser på sitt uppdrag. Vidare under Umeå Energi så är
det samma som Bostaden fast applicerat på styrelsen i Umeå Energi. I avsnittet
Bolagets bästa så redogörs för hur de olika personerna, oavsett vilken styrelse, kommer
in på bolagets bästa. Detta är ingen specifik fråga i intervjuguiden men det är något
som frekvent kommer upp i de olika intervjuerna. Där redogörs vad de olika
styrelseledamöterna ser som bolagets bästa och varför de anser att det är bolagets
bästa. I det sista avsnittet så redogörs det hur respondenterna ser på sin roll som
balanseras mellan att vara politiker och att sitta i en bolagsstyrelse och hur dessa två
roller påverkar varandra. För att analysera balansen mellan rollerna och vilken roll
som blir mer framträdande så används idealtyperna som tas upp i rubrik 2.4. Dessa
två idealtyper tas upp i hur de är utformade i teoriavsnittet samt hur de ska används
rent praktiskt. Dessa idealtyper används för att mäta respondenternas syn på sin roll
och hur de resonerar, som en politiker eller som en bolagsstyrelseledamot.

3.7 Etiska övervägande
Som nämndes tidigare så har jag tagit etiska överväganden från Vetenskapsrådet.
Enligt deras riktlinjer finns det fyra saker som forskaren kan lova respondenten och
det är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Uppgifter kan
omfattas av sekretess om det står angivet i lag, t.ex. sekretesslagen. Detta är inte något
som denna studie behöver ta i beräkning. En annan princip som inte heller är aktuellt
för denna studie är att tystnadsplikten. Det finns vissa yrkesgrupper som har
tystnadsplikt och det har inte bolagsstyrelseledamöter (Vetenskapsrådet, 2017). Även
om dessa två inte är aktuella för denna studie är det punkter som måste tänkas på inför
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studien då det kan vara aktuellt. De två som är aktuella för denna studie är
anonymisering samt konfidentialitet. Anonymisering krävs för att säkerställa att olika
svar på frågorna och respondenten inte går att koppla ihop med varandra. Med detta
menas att det inte får finnas möjlighet för de som läser studien att förstå vem det är
som har svarat. För att även uppnå anonymisering så ska materialet som tagit fram vid
intervjuerna tas bort när arbetet är klart så det inte går att koppla ihop senare.
Konfidentialitet syftar mer till en allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter som
kommer fram under samtalet som är sagt i förtroende (Vetenskapsrådet, 2017).

3.8 Reliabilitet och validitet
Inom forskning så är validitet något av det svåraste med studierna och ett av de mest
centrala problemen när forskningsdesignen ska utformas. Den som bedriver
forskningen måste konstant förhålla sig till korrelationen mellan teoretiska och
operationella definitionen. När det kommer till reliabiliteten så kan den försämras om
det fel, i form av slump- och slarvfel när datamaterialet samlas in och bearbetas av
forskaren. För att studien ska ha innehaft en hög validitet och reliabilitet så ska studien
lyckas mäta det som den syftar till att mäta med minimalt med fel som kan störa
(Esaiasson et al, 2012, 57–63). Det arbete som har gjorts med denna studie är att
semistrukturerade intervjuer bedrevs och det som stärker validiteten är att
intervjuerna blir strukturerade och genomtänkta och kan på det viset undersöka det
som studien syftar till. Tankar som samtidigt måste prägla arbetet när det kommer till
kvalitativ forskning är att forskaren måste tänka på att hen inte är helt objektiv och då
forskaren ofta har en förförståelse för problemet som undersöks samt kulturell
kompetens sedan tidigare och möjligheterna till att detta avspeglas i arbetet. Därav är
det viktigt att forskaren har en kritisk reflektion över sin egna roll till studien och
resultatet (Esaiasson et al, 2012, 82–83). Detta kan även argumenteras för då
intervjuer bedrivs så blir det inte bara den som bli intervjuad som förmedlar
uppfattningar utan även forskaren och de tidigare antaganden som forskaren har med
sig innan bör analyseras också för att på så sätt stärka validiteten (May, 2013, 190).
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4 Empirisk genomgång och analys
I det fjärde kapitel kommer empirin behandlas samtidigt som den analyseras. Den är
strukturerad så att först kommer avsnittet ”Bostaden” och där redogörs det hur de
olika respondenterna i styrelsen upplever sin roll. I avsnitt två presenteras hur
styrelseledamöterna i Umeå Energis styrelse ser på sin roll. Avsnitt tre har rubriken
”Bolagets bästa” och där under kommer resonemangen som respondenterna har kring
bolagets bästa. Avslutningsvis kommer det fjärde avsnittet vid namn ”Roller” och där
redogörs det hur respondenterna ser på sin roll bolagsstyrelseledamot.

4.1 AB Bostaden
4.1.1 Styrelsen och bolagets roll
Under intervjuerna tog respondenterna i Bostaden upp vad de såg som styrelsen roll.
De gav ett flertal olika svar som berörde olika punkter. En av respondenterna sa ”Sen
är det vi som beslutar i företaget men det viktigaste är att tillsätta en VD som jobbar
bra med styrelsen och är styrelsen förlängda arm och ska vara en fungerande VD.”
(Respondent 2). Respondenten ansåg att det viktigaste styrelsen arbetar med är att
tillsätta och avsätta en VD. Detta då det är VD:n som är heltidsanställd och driva
bolaget men som samtidigt ska fungera väl med styrelsen och respondenten menade
även att ”En VD ska fungera bra i företaget.” (respondent 2). En annan respondent är
inne på liknande spår när det kommer till vad styrelsen har för huvudsakliga uppgift:
att driva bolaget väl. Det illustrerar respondenten med att säga ”Driva bolaget givetvis,
så bra det bara går, för att sen generera pengar tillbaka till ägarna som är Umeå
kommun och i sin tur är medborgarna på nått sätt.” (respondent 3). Den gemensamma
nämnaren när respondenterna pratar om vad som är styrelsens roll så lyfter de olika
aspekter kring just att driva bolag.
Utöver dessa två så nämner t.ex. en respondent ”[...]att driva det som ett affärsmässigt
bolag och att se till att hyresgästerna trivs och att Bostaden är ju till för hyresgästerna
och för Umeå Kommuns del.” (respondent 4). Här börjar respondenten komma in på
varför de ska bedriva bolaget, vilket är för hyresgästerna och för Umeå kommuns del.
Det som andra respondenter lyfter som anledningar till varför de bedriver bolagen
kretsar kring två aspekter: ekonomisk vinning samt för medborgarna. Citatet ovan tar
upp båda dessa aspekter genom att använda orden ”affärsmässigt bolag” och ”[...] är
ju till för hyresgästerna och Umeå kommun” (respondent 4). Samma respondent tar
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även upp ”Bostaden finns till för den svaga gruppen i samhället som kanske inte privata
fastighetsägare är intresserade av att ha som hyresgäster, det är därför bostaden finns.”
(respondent 4) men vill även poängtera att ”Det är ju också ett bolag och varav det ska
vara affärsmässigt.” (respondent 4). Andra tydliga exempel som de andra respondenter
tar upp är ”Att följa mot affärsplaner och så ekonomin, ekonomin, ekonomin. Det är ju
det som är viktigt att följa upp.” (respondent 2). Samma respondent tar även upp de
andra aspekterna om varför bolagets bedrivs i följande citat. ”Sen kommer de andra
aspekterna som vi har i affärsplanen, sociala engagemanget och hållbarhet och såna
saker.” (respondent 2). Det illustrerar att även denna respondent tänker på både
ekonomi samt bolagets nytta för medborgarna. Samtidigt går det att se att det är
”socialt engagemang och hållbarhet och såna saker” (respondent 2) som andra
respondenter tycker borde stå i fokus. En respondent säger ”En del ser det som
bolagets uppgift att enbart vara affärsmässiga och att det är prioriterat över allt annat,
medans jag, med andra, tycker att det är minst lika viktigt att bolaget ska uppfylla de
andra målen som vi har satt. Som social hållbarhet, ekologisk och miljömässig
hållbarhet och andra viktiga värden.” (respondent 1). Detta går att tolka som att denna
respondent upplever att det är ekonomin och affärsmässigheten om står över allt annat
i bolaget medans de andra värderingarna som kan vara till för medborgarna blir lägre
prioriterade.
Med denna empiri så visar det på en splittrad syn på vad de olika respondenterna anser
att bolagets syfte är samt vad styrelsens roll i bolaget är. Respondenterna pratar i olika
termer om att deras roll är att driva bolaget och det kan röra sig om att tillsätta och
avsätta VD och att arbeta mot ägardirektiven. Så i en utsträckning är bolagets syfte
även styrelsens syfte. Den breda variationen i svar vad som är Bostadens syfte. Det
visade på oenighet i styrelsen kring vad som borde vara syftet med bolaget. Det är
variationen mellan att ekonomiska vinningen är huvudmålet medans det finns
respondenter som vill att andra mål ska vara det som står i huvudsaklig fokus. Rent
generellt så verkar denna styrelse ligga mer åt att den ekonomiska vinningen är
huvudmålet men att det finns andra aspekter som även behövs ta i beräkning när de
arbetar och driver bolaget.
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Respondent 3 tar även upp både ekonomi och att bolagen finns till för medborgarna
genom att säga ”[...]de har ju trots allt ändå en allmännyttig funktion också.”
(respondent 3). Denna respondent tar även upp ”Det viktigaste är att bolaget sköts väl
och att pengarna genereras tillbaka till ägarna, alltså tillslut medborgarna egentligen
och kunna bygga ett bättre samhälle på nått sätt.” (respondent 3). Så vi kan se en
genomgående trend att alla respondenter tar upp vad bolaget har för roll och vad som
är viktigt för bolaget vilket är den ekonomiska delen samt den mjukare delen som
fokuserar mer på medborgarna och andra värderingar.
Anledningar till att det råder splittringar inom Bostaden angående vilket syfte som
bolaget och styrelsen sak ha går att härleda till normer. Normer i form av lämpligt
beteende och socialisation har inte fått befästning inom styrelsen i den utsträckning
som behövs för att forma en organisation. Men att det ligger ett övergripande fokus
kring vinst visar på att bolags-bacillen har etablerat sig inom styrelsen. Eftersom att
Bostaden är ett bolag som blev tvingade att marknadsanpassa sig 2010 gör att
socialisationen inte har kommit tillräckligt långt för att påverka alla styrelseledamöter
i sin syn på bolaget. Detta gör att ledamöternas lämpliga beteende inte heller har
socialiserat till att bli samstämda i styrelsen också.

4.1.2 Påverkan av styrelseledamöterna
Bland respondenterna så visade en majoritet att de anser att de har utrymme att verka
som de vill i styrelsen och inte känner sig begränsade i vad de får säga och tycka.
Respondent 3 säger ”Jag har aldrig känt mig begränsad, jag vet inte. Det är kanske som
man är som person, jag är van att prata och har inga problem med att prata heller.”
(respondent 3). Respondenten beskrev att ”Jag kände aldrig några svårigheter utan
alla får säga vad de tycker och ha sin åsikt.” (respondent 3). Respondent 2 nämner att
hen inte har upplevt något problem med hur den kan verka i styrelsen och säger ”Jag
har inte haft något problem med det. Ofta är vi väldigt samstämmiga och en kollar upp
och en ställer frågor på ett styrelsemöte.” (respondent 2). Det svaret som är avvikande
kommer ifrån respondent 1 som säger att ”Jag känner inte att jag har det utrymmet jag
tycker man borde ha i en styrelse i ett kommunalt bolag.” (respondent
1). Respondenten säger även att ”Jag har tagit mig den friheten att agera efter hur jag
tycker en styrelseledamot ska göra, men det uppskattas inte av andra och man får
påbackning att en gör fel, såhär kan vi inte hålla på i den här styrelsen och det är
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frustrerande och det leder till väldigt dålig stämning och ett dåligt arbetsklimat så där
har vi stora problem.” (respondent 1). Detta är en avvikande uppfattning jämfört med
de resterande i styrelsen kring hur en kan agera inom styrelsen.
Den generella känslan inom styrelsen är att det är högt i tak och att ingen känner sig
begränsad i sin roll och vad ledamoten kan säga. Det går dock inte att säga att det är
högt i tak och att ingen är begränsad då det förekommer en avvikande synpunkt, utan
att det är en generell uppfattning bland majoriteten av respondenterna. Detta beror på
samma anledningar som tagits upp i föregående fråga om styrelseledamöternas
uppfattning om bolagets syfte. Det att socialisationen inte har påverkat alla
styrelseledamöter och skapat en gemensam förståelse inom styrelsen. Det finns
respondenter som inte känner sig fria i sin roll i styrelsen kan också bero på att det
lämpliga beteendet inte är samstämt mellan alla styrelseledamöter och detta gör att
lämpligt beteende för vissa styrelseledamöter inte samstämmer med andra
styrelseledamöters lämpliga beteende. Detta resulterar i att det finns ledamöter som
inte känner att det finns utrymmer för dem att utöva sitt lämpliga beteende i styrelsen
för att det är ett annat lämpligt beteende som har socialiserats in

4.2 Umeå Energi AB
4.2.1 Styrelsen och bolagets roll
Under intervjuerna med styrelseledamöterna i Umeå Energi så gavs de utrymme att
förklara vad de ansåg vara styrelsens och bolagets uppgift och syfte. Respondent 5
pratade om att styrelsens viktigaste uppgift är att tillsätta och avsätta VD:n men även
att de måste förhålla sig till ägardirektiven ”Ägardirektiven som vi har från Umeå
kommunföretag och ytterst fullmäktige i Umeå. Sen är den viktigaste uppgiften i
styrelsen är att anställa och avskeda VD.” (respondent 5). Detta liknar det som
respondent 2 pratar om i Bostaden, som även anser att styrelsens viktigaste uppgift är
att just tillsätta och avsätta en VD. Respondent 7 pratar om ägardirektiven utan att
nämna ägardirektivet vid namn men säger att ”Umeå Energi levererar det Umeå
kommun tycker är viktigt, så vi talar inte om exakt hur de ska göra det utan vi talar mer
om vad de ska göra.” (respondent 7). Ägardirektiven är viktiga även för respondent 6
som säger ”Ägarens direktiv är ju a och o i detta sammanhang.” (respondent 6) och
utvecklar det med att säga ”Driva bolaget såsom Umeå kommunfullmäktige vill att vi
ska driva bolaget med de direktiven som kommunfullmäktige har satt och de
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målsättningarna som ägarna har. Det är det absolut viktigaste. Och sen göra det på ett
så bra och ändamålsenligt sätt som möjligt utifrån det som bolaget har som att
förmedla eltjänster och bredbandstjänster. (respondent 6). Respondent 6 kommer
även in på vad bolaget ska sträva efter och utvecklar det med att säga ”Bolagets syfte
är ju att ta på sig att hantera allt inom elområdet och bredbandsområdet, det är ju
bolagets syfte och att göra det så bra som möjligt, med så bra kvalitet och driftsäkerhet
som möjligt och till så bra priser som möjligt. Och sen självklart leverera, och för att
göra det måste de ju gå med vinst annars kan du inte leverera kvalité på sikt utan att
investera.” (respondent 6).
Jag tolkar detta som att syftet till viss del är att generera vinst tillbaka till bolaget för
att kunna investera och att stärka bolaget. Genom att ha ett starkt bolag ges möjlighet
att bidra till ägarna, som i slutändan är medborgarna, på samma sätt som respondenter
inom Bostaden nämner. Respondent 8:as tankar kring syftet med bolaget fokuserar
mer på nätdelen och hen tar upp servicen av tjänster till invånarna och beskriver det
som: ”Tillhandahålla den service som innebär att folk som har behov av tjänster
därikring till samtliga kommunen invånare, det är ju framförallt nätdelen som har ett
kommunalt monopol så där är det ju en hög service och även tillhandahålla andra
tjänster som är till nytta för kommuninvånarna.” (respondent 8).
De svar som respondenterna från Umeå Energi gav tyder på att det råder en samsyn
på hur bolaget ska bedrivas men även vad styrelsens arbete ska gå ut på. Inom Umeå
Energi så visar empirin att inom denna styrelse så har respondenterna en liknande syn
på vad bolaget och styrelsen bör jobba med. Inom styrelsen för Umeå Energi kommer
de även fram till att själva styrelsens uppdrag går ut på att tillsätta och avsätta VD samt
att driva bolaget enligt ägardirektiven, samma som styrelsen för Bostaden kom fram
till. Detta visar på att de båda har en liknande syn på de formella syftena för bolagen.
Det som skiljer båda bolagen åt när de talar om syftet är det som är mer informellt,
d.v.s. vilka normer och värderingar som präglar arbetet. Med utgångspunkten att
normer och värderingar påverkar aktörer samt organisationer, så visar detta enligt
denna studies teoretiska ramverk att Umeå Energis styrelse har i högre grad har blivit
påverkad av bolags-bacillen. Detta då den har haft längre tid på sig att få inflytande
jämfört med Bostaden. Lämpligt beteende har fortlöpande anpassats enligt de normer
som råder och formats under socialisation genom de regelbundna träffarna inom
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styrelsen. Socialisationen har skapat ett lämpligt beteende som ledamöterna i Umeå
Energi i en hög utsträckning har anpassat sig till.

4.2.2 Påverkan av styrelseledamöterna
Som svar på frågan om respondenterna känner att de har frihet att uttrycka sig som de
vill i styrelse så är samtliga överens om att det fungerar bra och att de känner att de
har frihet. Respondent 7 beskriver att ”Nej det gör jag inte [känner sig hämmad]. Jag
trodde jag skulle göra det faktiskt då jag satt där från början men nä absolut inte.”
(respondent 7) och utvecklar det med att säga att ”Det är faktiskt väldigt, väldigt lätt
att få gehör och även om man kanske inte alltid får igenom det man vill ha igenom,
men det är inga problem att säga vad man tycker och starta en diskussion.”
(respondent 7). Även respondent 5 är inne på att det är lätt att få gehör och säger ”Ja
verkligen, det är inga problem alls. Det har väl med mig som person att göra också.”
(respondent 5) och menar också att respondenten inte tror att någon annan har några
svårigheter heller. Hen beskriver det som att ”Jag har inga som helst bekymmer i det
fallet och det tror jag inte någon annan har heller.” (respondent 5). Även respondent
6 säger att den inte känner sig begränsad i vad som den får säga och uttrycker det
genom att säga ”Jag har inga problem att uttrycka vad jag tycker och ställa frågor och
delge mina synpunkter, så det har jag inga bekymmer med.” (respondent 6).
Respondent 8 säger också att det är lätt att få yttra sin åsikt och förklarar det med att
säga ”Nä det tycker jag fungerar väldigt bra, det är högt i tak och det finns stort
utrymme för varje styrelseledamot att faktiskt komma med sina synpunkter och tillägg
och frågor osv på ett sånt sätt att de får ens fulla respekt.” (respondent 8). Det är lätt
att se ett tydligt mönster och norm i Umeå Energis styrelse när det kommer till vara
öppen och att alla styrelseledamöter känner att det finns ett utrymme för dem att verka
som de vill och att inte känna sig begränsade. Förklaringar till detta kan höra ihop med
att organisationen präglas av socialisering som genomsyrar styrelsen också.
Samtliga respondenter verkar vara överens hur bolaget ska drivas och beskriver låg
konfliktbenägenhet inom styrelsen. Förklaringar till detta kan vara att de har varit
tvungna att arbeta efter marknadsmässiga principer sen 1995/96 (Meyer, 2013, 11) och
därav har bolags-bacillen haft längre tid på sig att befästa sig. Även att de andra normer
har då haft en längre tid att växa fram så som socialisering. De normer som har haft
längre tid på sig att utvecklas bidrar till att fler accepterar normerna och att de blir mer
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samstämmiga mellan alla aktörer. Detta kommer även i uttryck genom att Bostaden
som har varit tvungna att agera på affärsmässiga marknadsprinciper sedan år 2010 är
mer splittrad i vad Bostaden bör jobba mot och ha som syfte. Eftersom Bostaden inte
har bolags-bacillen i samma utsträckning samt att andra normer inom bolaget inte har
haft lika lång tid på sig att etableras som de har haft inom Umeå Energi. Detta har
resulterat i att styrelsen i Umeå Energi har utvecklat en norm, socialisering, som gör
att de är mer har mer samsyn i hur bolagets drivs. Det resulterar även i att det känner
sig friare i sin roll samt att de vågar säga vad de tycker.

4.3 Bolagets bästa
Ett genomgående tema i alla intervjuer var att respondenterna tänker på bolagets bästa
och att det är det som behöver prioriteras om en ska sitta i styrelsen. Respondent 5
säger att oavsett partitillhörighet så sitter alla där för att främja bolaget och förklarar
det med att säga ”Jag representerar ju partiet i styrelsen men uppdraget där är ju att
utifrån ägardirektiven arbeta för bolagets bästa.” (respondent 5). Även respondent 4
som sitter i Bostadens styrelse pratar om bolagets bästa och säger ”Som
styrelseledamot ska man se till Bostadens bästa.” (respondent 4). Respondent 2
berättar att ”Man får ju ändå hela tiden tänka på bolaget, en får inte tänka att nu ska vi
göra hur mycket som helst som kostar jättemycket, helt orimligt mycket. Det går inte.”
(respondent 2). Respondent 3 tar upp att det som är bolagets bästa kan gå emot vad en
vill som politiker och förklarar det med ”Ideologin får inte smitta över och skada.
Ibland vill man ju mer än vad som är bra för bolaget.” (respondent 3) och utvecklar
med ”Du vill kanske bygga på ett område som inte är ekonomisk försvarbart men det
skulle behövas.” (respondent 3). Även här blir det tydligt att det är viktigt för en
styrelseledamot att lägga sin politiska roll och ideologi åt sidan för att tänka vad som
är bäst för bolaget. Respondent 8 kommer också in på att ideologin får stå åt sidan när
en sitter i styrelsen och förklarar det genom att säga ”Så det finns ju alltid en politisk
ådra men i det konkreta arbetet så blir det egentligen att man mer känner för bolaget
och för de frågor som faktiskt inte är partipolitiskt bundna utan det är en verksamhet
som ska bedrivas och blir mer att man glider över till att vara mer styrelseledamot än
att vara politiskt kommissarie eller bevara någon form av ideologi.” (Respondent
8). Även respondent 7 kommer in på att styrelsen behöver jobba för bolagets bästa och
uttrycker detta genom att säga ”Men faktiskt någonstans så jobbar ju alla för att bolaget
ska leverera det dom ska göra på ett så bra sätt som möjligt.” (respondent 7).
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Respondenten utvecklar detta med ”Jag tror vi är ganska eniga med man ska göra det
oavsett partifärg. Sen kan man ha olika vinklingar till varför man gör som man gör.
Men jag tror att de flesta partier är eniga ändå.” (respondent 7). Här syns ser här en
bred samförståelse mellan de olika respondenterna att det är viktigt att prioritera
bolaget och inte ens politiska ideologi och på så sätt tänka på bolagets bästa.
Empirin visar tydligt att det råder ett samförstånd att det är bolagsrollen som är den
som ska prioriteras som bolagsstyrelseledamot och att rollen som politiker kommer i
andra hand. Detta relateras till lämpligt beteende för att när respondenterna kliver in
som bolagsstyrelseledamöter så måste de identifiera vilken situation de befinner sig i
och vilken roll de tar på sig och vad som förväntas av dem. Med den empirin som denna
studie baseras på så går det att se att det råder en stor överensstämmelse mellan
ledamöterna över hur detta lämpliga beteende ser ut. När en politiker sätter sig i
styrelserummet så ska den alltså åsidosätta sin politiska ståndpunkt och ideologi för
att verka för bolagets bästa.
Det som kommer fram är motsägelsefullt i jämförelse med andra svar som
respondenterna ger då majoriteten anser att ideologi skiner igenom bland
styrelseledamöterna. Respondent 6 säger ”Alla styrelseuppdrag som du sitter i som
människa påverkas ju av dina egna åsikter som person, ditt kunnande, din kompetens
dina erfarenheter. Sen att du är engagerad i ett parti det är ju som i sin tur bekräftar
din ideologiska bakgrund, att du tycker att saker och ting, att samhället ska styras på
ett visst sätt.” (respondent 6). Respondenten diskuterar även kring ”Om jag ska säga
som jag tänker så tänker ju jag naturligtvis mera på att jag är ju självklart
*partitillhörighet*, jag är ju inte bara *partitillhörighet* när jag går på ett partimöte,
det är jag ju jämt, det är ju jag. Det färgar ju av sig naturligtvis på alla mina åsikter,
oavsett vad det är.” (respondent 2). Även respondent 1 svarar på frågan om en märker
att personers ideologi skiner igenom ”Det gör man absolut, och det där är otroligt
tydligt att folk som kommer från ett visst politiskt håll [har vissa åsikter].” (respondent
1). Det som respondent 4 säger kring ämnet är att ”Vi är politiker och då har vi olika
värderingar och synpunkt.” (respondent 4). Respondent 7 svar på frågan är ”Ja så är
det, det är ganska tydligt [att det syns].” (respondent 7) och utvecklar det med ”Vissa
av mina styrelsemedlemmar tycker ju kanske att det är, dels att göra vinst, alltså för
höga vinster och ibland kan men ju ifrågasätta det etiska i någonting vi beslutar eller
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miljöpåverkan. Så att, det är ju klart, en viss partifärg ser man ju i de här frågorna. Så
det märks.” (respondent 7). Det finns en gemensam syn på de motsägelser som har
presenterats vilket är att de ska åsidosätta sin politiska åsikt och tänka på bolagets
bästa, men att respondenterna även märker på andra och sig själva att de politiska åsikt
kommer till uttryck.
Respondent 5 säger kring ekonomisk vinst och ekonomi är ”Vinst är bra för det är oftast
ett tecken på att en driver en effektiv verksamhet.” (respondent 5) samt att ”Den här
vulgära diskussionen om att vinst per definition är galen är helt fel. För det är ju ofta
ett tecken på att, kan en inte åstadkomma positiva resultat så är det ett tecken på att
en bedriver en dålig verksamhet.” (respondent 5). Respondent 6 svarar att ”Sen har ju
bolaget målsättningarna att hela tiden generera så mycket pengar som möjligt för att
investera och bygga vidare den verksamheten så jag ser inga problem med det.”
(respondent 6) och utvecklar det med att säga ”Det där med vinstmaximering är ju med
i aktiebolagslagen och där står ju att syftet med bolag ju självklart är att generera vinst
och det är ju drivkraften i att bolag kan överleva annars så blir det ju oerhört svårt. Så
jag har ju inga problem med det. Även ägaren sätter ju vinstkrav på bolagets sida.”
(respondent 6). Vidare resonerar respondent 7 att ”Kanske personligen tycker jag inte
vinsten inte är det primära. Däremot förstår jag att det måste finnas ett visst vinstuttag
för att man ska kunna utveckla och förbättra verksamheten.” (respondent 7). Då börjar
vi komma in på respondenter som även diskuterar andra värden än de ekonomiska
värdena. Som även respondent 2 uttrycker sig kring att det finns andra värden än de
ekonomiska ”Bolaget ska, eftersom det är ett kommunalt bolag… och då har vi ju att vi
ska tänka på miljön och hållbarhet och såna saker, ekonomisk och ekologisk.”
(respondent 2) samt utvecklar den ekonomiska delen med att säga ”En får ju ändå hela
tiden tänka på bolaget, en får inte tänka att nu ska vi göra hur mycket som helst som
kostar jättemycket, helt orimligt mycket, det går inte. Men en kan driva bolaget för att
vara mer miljöinriktat.” (respondent 2). Respondent 3 kommer in på liknande spår att
ekonomi är viktigt men då det är ett kommunalt bolag så finns det andra värderingar
också. ”Målet är ju på nått sätt att det ska komma alla medborgare till gagn i och med
mer pengar in till Umeå kommun, så på nått sätt är ju det målet.” (respondent 3) och
”Kanske allmännyttan får hjälpa till mer och de får ta en tyngre del som egentligen
måste vara hårdare mot andra.” (respondent 3). Respondent 4 säger att ”Det[bolaget]
får inte gå för mycket med vinst.” (respondent 4) och utvecklar med att berätta ”Att
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driva det som ett affärsmässigt bolag och att se till att hyresgästerna trivs och att
Bostaden är ju till för hyresgästerna och för Umeå Kommuns del så är det för att
Bostaden finns till för den svaga gruppen i samhället som kanske inte privata
fastighetsägare är intresserade av att ha som hyresgäster, det är därför bostaden finns.”
(respondent 4) Det går att tolka som att det finns andra värderingar att tänka på än
enbart det ekonomiska, precis som flertalet andra respondenter diskuterar. Vidare är
så går respondent 1 in samma spår och uttrycker sig Tycker att bolagets bästa är även
andra värden, det är inte bara att vi ska ha ett stort ekonomiskt överskott varje år, utan
det är även att vi ska garantera en bostad som alla har rätt möjlighet att bo i, både
ekonomiskt och socialt och vi ska jobba emot segregation och för hållbarhet. De här
värdena är viktiga för mig men det är helt underställda ett värde av att gå med vinst.”
(respondent 1). Detta är den tydligaste motpunkten till de ekonomiska värderingarna.
Det framkommer en bred variation mellan respondenterna vad de prioriterar högst
och anser vara bolagets bästa. Det finns svar som varierar från respondent 6 ”Det där
med vinstmaximering är ju i aktiebolagslagen så står ju syftet med bolag är ju självklart
att generera vinst och det är ju drivkraften i att bolag kan överleva annars så blir det ju
oerhört svårt.” (respondent 6) till respondent 1 som säger ”Vi ska jobba emot
segregation och för hållbarhet, de här värdena är viktiga för mig men det är helt
underställda ett värde av att gå med vinst.” (respondent 1). Det som inte framkommer
bland vissa respondenter är hur de prioriterar de olika värderingarna på grund av att
de enbart nämner ett av dem: den ekonomiska vinningen. Så en kan välja att tolka det
som att det inte går att jämföra deras svar just för att de bara nämner ett av värdena.
Det kan också väljas att tolka att avsaknaden av andra värderingar gör den ekonomiska
vinningen som den högst prioriterade. Det är den senare tolkningen som jag väljer att
göra. Rent övergripande verkar det råda ett brett spektrum över vilka värderingar som
präglar ens tolkning av vad som är bolagets bästa och det är blandat mellan både
Bostaden och Umeå Energi.

4.4 Roll
Empirin tyder på att respondenternas roll verkar ändras när de väl kliver in som
styrelseledamot. En av respondenterna säger ”När man kommer till vissa
frågeställningar så gäller det att tänka till och alltid ha det där med att bolaget är det
som är det viktigt och då kan det vara så att man får kritik från sina partikamrater, men
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det måste man kunna ta.” (respondent 2). Det som även kommer upp är att
respondenterna sitter på ett personligt mandat och inte behöver förankring i sina
partier. Som respondent 2 från Bostaden säger ”Jag sitter där egentligen för mig själv,
jag sitter där på mitt eget mandat och jag får ju ta smällen om det händer något. Det är
ju personligt ansvar så.” (respondent 2). Detta utvecklas sedan utveckla det med ”Om
jag ska säga som jag tänker så tänker ju jag naturligtvis mera på att jag är ju självklart
*partitillhörighet*, jag är ju inte bara *partitillhörighet* när jag går på ett partimöte.
Det är jag ju jämt, det är ju vem jag är. Det färgar ju av sig naturligtvis på alla mina
åsikter, oavsett vad det är.” (respondent 2). Likheter finns även med i vad respondent
1 säger ”Jag representerar mig själv, det är det jag gör helt och hållet.” och utvecklar
det med ”Jag har ett ansvar gentemot kommunfullmäktige och mitt parti, att visa att
jag upplever det förtroende som de har gett mig men i styrelserummet så är det mitt
eget beslut i alla val och det är tydligt, det är så det måste fungera i en styrelse.”
(respondent 1). Likt respondent 2 och respondent 1 diskuterar respondent 3 kring att
mandatet inte är politiskt utan personligt men att ens ideologi och värderingar som en
delar med sitt parti följer med. ”Alla har ju på nåt sätt värderingar man har i
bakhuvudet från partiet man håller men det är ganska strikt uttalat från håll att vi inte
är där på politiska mandat.” (respondent 3) och respondenten utvecklar det med att
även säga ”Men du ska inte representera ditt parti utan du ska representera bolaget
och det är det som blir lite lurigt, du ska egentligen inte föra in partiets värderingar in
i bolaget, det är ju lite lustigt men alla har ju inom sig själv en väg de vill gå och kalla
det vad de vill.” (respondent 3). Respondent 4 diskuterar kring att vara personlig
ansvarig och jämför det med kommunala nämnder ”Jag är personligt ansvarig, mer än
när jag sitter som politiker i en nämnd.” (respondent 4).
Liknande tänk visar sig bland Umeå Energis styrelseledamöter och respondent 7 säger
att ”Jag behöver ju inte gå till dem [partiet] för att förankra det som jag lägger fram
eller beslutar, så har vi inte behövt göra.” (respondent 7) och även ”För att såklart sitter
jag där som mig själv och är mindre styrd än om jag sitter i en annan kommunal
nämnd.” (respondent 7) men även att de kan inom partiet diskutera och säger ”Mindre
detaljer kan vi diskutera.” (respondent 7). Vidare menar även respondent 5 att den
inte känner sig begränsad av sitt parti utan kan agera efter sitt eget tycke. Detta går
även ihop med vad partiet vill uppnå ”Jag känner mig nog väldigt fri och har ju en
väldigt god kunskap om vad mitt parti står för och Umeå Energis verksamhet ligger ju
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i linje med en av våra huvudfrågor: att vi ska bygga en hållbar framtid, så för mig är
det väldigt enkelt.” (respondent 5) och fortsätter med att säga ”Jag representerar ju
partiet i styrelsen men uppdraget där är ju att utifrån ägardirektiven arbeta för bolagets
bästa.” (respondent 5). Respondenten fortsätter att diskutera som de tidigare
respondenterna och säger att det är ett personligt mandat som en sitter på i
kommunala bolagsstyrelser. Respondent 6 säger ”Jag stämmer väl aldrig av något sånt
med partiet inte. Utan sånt, du har ju ett uppdrag du ska följa och är det så att partiet
tycker något annat då tar man ju upp den diskussionen på ägarsidan, nämligen
kommunfullmäktige och driver frågan där.” (respondent 6) och menar då att den är
helt fri från partiet och om partiet vill påverka får de gå till en annan instans och inte
direkt via styrelsen. Respondent 8 säger ”Jag känner mig väldigt fri i rollen och får det
mandatet som behövs.” (respondent 8) och utvecklar det med det är väldigt fritt. ”Där
kan man väl välja själv litegrann. Det är ju klart, är man osäker i frågor och har ett
behov och få förankring så då blir man mer benägen att gå till partiet, främst för att
diskutera. Men jag känner att min egna roll känner mig trygg i min roll och jag är ju
sånt mandat från partigruppen så det fungerar bra.” (respondent 8).
Ovanstående visar på ett övergripande plan kring båda styrelserna att de har ett
mandat som inte behöver förankring inom partiet, utöver att de sitter på partiets
mandat i styrelsen. Med denna separation med partiet så möjliggörs även ett tänkande
kring bolagets bästa för att ledamoten blir separerad från partiet och då enbart tänker
på bolaget i första hand. Givetvis som flertalet av respondenterna tar upp så finns det
även en ideologisk kompass i en som alltid följer med, oavsett om en sitter i en
bolagsstyrelse eller är på ett partimöte. Detta fortsätter att förstärka hur det lämpliga
beteendet förändras och vilka normer som då präglar ens arbete i styrelsen.

4.5 Summering
Det resultat som framkom genom intervjuerna och det som går att tolka ur dem är att
styrelseledamöterna överlag ser mer till de ekonomiska värdena än andra mjukare
värden som exempelvis ekologisk- och social hållbarhet. Detta resultat kommer i
uttryck genom att respondenterna berättar att när de sitter i bolagsstyrelsen och har
tagit på sig den rollen så krävs det av dem att de ska agera för bolagets bästa. Även att
de inte kan sitta i styrelsen och bedriva politik eller sitta där som politiker som och
använda bolaget i ett sätt att främja något annat än bolaget och de ägardirektiven som
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bolaget har. Något som ger ytterligare incitament till att styrelseledamöterna
ytterligare befäster att de enbart ska agera för bolagets bästa är att de sitter på ett
personligt mandat som gör att de inte behöver förankra sina åsikter vid styrelsebeslut
inom sitt parti samt att de inte behöver ge återkoppling till sina partier kring frågor
som har tagits upp. Dock tas det upp av respondenterna att enbart för att de blir
separerade från sitt parti så betyder det inte att de tänker annorlunda kring frågor utan
att de har fortfarande en ideologisk kompass som alltid finns med och inte bara när de
sitter i partisammanhang.
Allt detta påverkar det som tas upp i teorikapitlet som lämpligt beteende. Dessa
styrelseledamöter har förväntningar av andra styrelseledamöter att bete sig på ett visst
sätt när de är i vissa sammanhang. Inom dessa två bolagsstyrelser råder det en stor
samsyn på hur detta lämpliga beteende ska komma i uttryck. Det är som nämnt ovan,
ledamöterna förväntas att sätta sina partipolitiska åsikter åt sidan för att agera och
tänka på bolagets bästa. Dessutom råder det en samsyn i att de inte förankrar sina
åsikter eller styrelsen arbete med sitt parti. Alla dessa faktorer påverkar hur detta
lämpliga beteende ska se ut bland styrelseledamöterna. Något som även kom fram var
att fast de förväntas att sätta bolaget i första hand och tänka på bolagets bästa så skiner
ledamöternas ideologier igenom i styrelsearbetet. Detta märks enligt respondenterna
både på dem själva och på de andra. Detta är något som går emot det som ledamöterna
tycker när det kommer till att ledamöter inte ska bedriva politik i bolaget. Det är alltså
tydligt att ledamöterna ändå påverkas i sitt styrelsearbete av sin ideologi och
partipolitiska bakgrund. Förklaring till detta kan vara, som flertalet respondenter tar
upp, att oavsett vart de är och i vilket sammanhang så har de med sig en ideologisk
kompass som påverkar deras arbete.
Resultatet att kommunala bolagsledamöter är närmare de ekonomiska värdena och
ska se till att bolaget ska gå med vinst visar behöver inte betyda att alla ledamöter har
samma syn på hur bolagen ska bedrivas. Detta framkommer i dessa intervjuer. Det
finns en bred variation bland ledamöterna i vad de anser vara bolagets bästa och vad
som de tycker borde prioriteras mer och mindre. Det framkommer att flera anser att
det är den ekonomiska vinningen som är det viktiga när de bedriver bolag och det finns
respondenter inte nämner andra aspekter som kan vara viktigt och med detta indikerar
de på den ekonomiska vinningens prioritet. Sedan finns det även ledamöter som anser
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att den ekonomiska vinningen är den prioriterade men säger även att andra värden
som är mjukare är viktiga som ekologisk- och social hållbarhet. Det kommer även fram
åsikter om att den ekonomiska vinningen inte är det primära syftet med bolaget utan
de mjukare värdena som ekologisk- och social hållbarhet hjälper medborgarna, även
att öka det bolaget arbetar med kring dessa värden så att det blir den högsta
prioriteringen för bolaget och att det skulle vara i bolagets bästa.
Styrelserna har även olika interna normer som påverkar hur ledamöterna agerar inom
styrelsen. Detta visar sig genom att det finns tecken som visar på att inom Bostaden så
känner en att det inte finns en öppenhet i styrelsen som gör att alla får säga och
uttrycka sig som de vill. Medans resten av respondenterna i Bostaden tycker att det
finns en öppenhet. Jämfört med Umeå Energis styrelse där alla är överens om att de
kan uttrycka sig fritt och att de inte känner sig begränsade. Denna skillnad kan bero på
att normer inte socialiserats i lika hög utsträckning inom Bostaden som den har inom
Umeå Energi. Detta för att Umeå Energi har varit tvungna att marknadsanpassa sig
under en längre tid än Bostaden. Min tolkning är att detta har gjort att de har haft en
längre tid på sig att få normer socialiserade inom Umeå Energi än i Bostaden.
Respondenterna har en gemensam syn på att de ska sätta bolaget i första hand och inte
tänka i partipolitiska banor. Detta analyseras med idealtyperna för att alla
respondenterna ser till bolaget först och det gör att alla styrelseledamöter placeras mot
idealtypen ”Bolagsstyrelseledamot”. Det råder även en bred förståelse om att
ekonomisk vinning är viktigt för bolaget och det förstärker positioneringen mot denna
idealtyp och även att de inte behöver en politisk förankring inom partiet som frikopplar
dem ännu mer från deras politiska roll. Sedan finns det självfallet olika grader av hur
pass nära denna idealtyp som de olika respondenterna kan uppfattas befinna sig.
Denna kompass kommer i uttryck bland styrelseledamöterna fast styrelseledamöterna
säger att den inte ska göra det.
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Eftersom alla styrelseledamöter ska se till bolagets bästa och att det är bolaget som
styrelseledamöterna måste tänka på i första hand så visar det på att bolaget bästa är
inom det området som är närmast ”Bolagsstyrelseledamot”. För att tydliggöra detta
resultat så har en figur skapats för att ytterligare illustrera resultatet om bolagets bästa
i kombination med idealtypsanalysen (se figur 1).
Figur 1

Bolagets bästa

Bolagsstyrelseledamot

Politiker

Som redovisat så råder det ingen enighet bland respondenterna kring vad som är
bolagets bästa, även om de är överens om att de ska agera för just bolaget bästa. Denna
skillnad i vad de anser vara bolagets bästa kan vara en effekt av styrelseledamöternas
ideologiska kompass. Till vilken grad av ekonomisk vinning anses vara bolagets bästa
och vilka andra värderingar som även ska vara i fokus är en produkt av den ideologiska
kompassen. Med de svaren om att alla styrelseledamöter ser till bolagets bästa i första
hand så visar det på att ledamöterna står mer mot bolaget. Det som den politiska rollen
påverkar är vad styrelseledamoten anser som bolagets bästa och vilka värderingar som
påverkar vad styrelseledamoten tycker att styrelsen ska prioritera. Så frågan i
framtiden kommer att vara till vilken utsträckning som politikerna tänker som
bolagsstyrelseledamöter och på den ekonomiska vinningen.
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5 Avslutning
Syftet med denna studie var att undersöka hur synen bland de kommunala
bolagsstyrelseledamöterna inom Bostaden och Umeå Energi är kring sin frihet i rollen
styrelseledamot, styrelsens samt bolagets roll och syfte. Men även att skapa en
förståelse om det skillnader inom styrelsen och mellan styrelserna som råder mellan
två kommunala bolag som är verksamma inom olika områden. Den första frågan som
studien ställer sig: Hur ser Bostaden och Umeå Energis styrelseledamöter på bolaget
och styrelsens roll? Studien kom fram till att överlag så har båda styrelserna liknande
syn på hur bolagen ska bedrivas och rollen som bolaget och styrelsen har. Denna roll
och syfte är då primärt att bolaget ska gå med ekonomisk vinning och att de
ekonomiska värderingarna står i fokus. Bolagen ska via sin ekonomiska vinning
komma fler invånare till nytta. Det som kommer i sekundärt är andra värden som
social- och ekologisk hållbarhet. Det som är avvikande är att en styrelseledamot i
Bostaden anser att syftet borde riktas mer mot värden som social- och ekologisk
hållbarhet och att ekonomisk vinning samt ekonomiska värderingar ska stå i andra
hand.
Andra frågan som studien undersökte var: Hur ser styrelseledamöterna på sin roll som
politiker inom dessa två kommunala bolag? Resultatet av denna fråga visar på
styrelseledamöterna ska alltid se till bolagets bästa och lägga sin politiska roll år sidan.
Alla styrelseledamöter är överens om detta och det är förväntningarna som ställs på
varandra. Detta förstärks med att ledamöterna sitter på ett personligt mandat och med
de inte bedriver partipolitisk politik i styrelsen. Styrelseledamöterna behöver ingen
förankring eller återkoppling till sitt parti kring de åsikter och arbete du utgör i
bolagsstyrelsen och detta förstärker deras roll som styrelseledamot. Genom att se till
att styrelseledamöterna skärs av ifrån sin politiska roll. Det gör att styrelseledamöterna
placeras närmare idealtypen bolagsstyrelseledamot än politiker. Inom området där
styrelseledamöterna placeras så inkluderas bolagets bästa inom detta område. När
styrelseledamöterna kommer så pass nära idealtypen bolagsstyrelseledamot så blir
styrelseledamotens primära fokus: bolagets bästa.
Den tredje och sista frågan som studien har undersökt är: Vad påverkar
styrelseledamöternas syn på sin roll som styrelseledamot samt deras syn på styrelsens
roll samt även bolagets roll? Studien kommer fram till att det är flera olika faktorer
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som påverkar de synen på de olika rollerna. Det som påverkar styrelseledamöternas
syn på sin roll i styrelsen beror på att styrelseledamöterna frånkopplas från sin
politiska roll genom att den inte behöver återkoppla till sitt parti. Även att det är ett
personligt mandat och att styrelseledamöterna förväntas att inte bedriva partipolitisk
politik. Dessa faktorer påverkar deras syn på sin roll som styrelseledamot.
Det som studien kommer fram till som påverkar styrelseledamöternas syn på bolagets
och styrelsens roll handlar i en viss utsträckning kring normer. Inom styrelser där
socialisering, bolags-bacillen och lämpligt beteende har påverkat den styrelsens
ledamöter. Genom att styrelserna blir socialiserade tack vare de upprepade
interaktionerna som varje styrelse går igenom. Inom dessa interaktioner så utformas
styrelseledamöternas

lämpliga

beteende.

Bolags-bacillen

påverkar

även

styrelseledamöterna till att anpassa sina åsikter och efter bolagsstyrelseledamotrollen
med tankar om att ekonomi är prioriterat. Den andra halvan som påverkar
styrelseledamöters syn på bolaget och styrelsens roll påverkas av deras ideologiska
kompass. Den som följer med styrelseledamöterna oavsett i vilket sammanhang det
rör

sig

om

och

som

påverkar

i

hur

nära

ledamoten

är

idealtypen

’Bolagsstyrelseledamot’.
De begränsningar som finns med denna studie och fallstudier generellt, att det blir
svårt att dra generella slutsatser som är universella och går att applicera på fler fall.
Eftersom att jag enbart undersöker styrelseledamöter inom Bostaden och Umeå Energi
så kommer det inte gå att dra generella slutsatser om att det är på detta sätt det ser ut
för andra styrelseledamöter inom andra kommunala bolag, både inom Umeå Kommun
men även i andra kommuner. Det är även svårt att applicera detta resultat på andra
styrelseledamöter inom andra kommunala bostadsbolag samt energibolag. Det är inte
heller studiens syfte att ta fram resultat som är generaliserbart för styrelseledamöter
inom andra styrelser än Bostaden och Umeå Energi.
Med begränsningar så kommer förslag på forskning som vore intressant att undersöka
i framtiden. Jag anser att i framtida forskning så bör fokuset ligga på att undersöka
vilka faktorer som påverkar ledamöternas syn på vad bolagets bästa är och då
preciserar mer kring denna ideologiska kompass som ledamöterna använder sig av.
Något som även skulle vara nyttigt för framtida forskning är att studera de olika
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dokument och riktlinjer som finns kring att vara ledamot inom kommunala bolag för
att möjliggöra en bredda helhet kring problemet. Samt för att bidra till att fylla
kunskapsluckan så skulle det vara nyttigt med fler fallstudier som undersöker i andra
kontexter och kommuner. Där det t.ex. inte behöver ingå bostadsbolag och energibolag
utan att det kan röra sig om andra bolag. Dessa bolag kan även bedriva
vinstmaximerade verksamheter men vore även intressant att undersöka hur
kommunala bolag som inte har lika tydliga vinstsyfte, ser på sin roll. Detta skulle även
vara intressant att se bland kommunala bolag som inte är helägda också och där
jämföra hur det ser ut bland de ledamöter som är valda politiker samt de som kommer
från andra instanser. Även studier som möjliggör en bredare syn och inte enbart
fallstudier vore välkomnande för att fylla kunskapsluckan genom att jämföra två
kommuner och de normer som råder inom dessa kommuner och jämföra dessa.

37

6 Referenser
Babić, Verica M, Nikolić, Jelena D och Erić, Jelena M. 2011. Rethinking board role
performance: Towards an integrative model. Ekonomski analis, 56 (190): 140–162.
Christensen, T, Lægreid, P, Roness, P G & Røvik, K A, 2005. Organisationsteori för
offentlig sektor, Malmö: Liber.
Erlingsson, Gissur Ó, Fogelgren, M, Olsson, F, Thomasson, A & Öhrvall, R, 2014, Hur
styrs och granskas kommunala bolag? Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings
kommun,
Linköping
Universitet,
2014:06,
Norrköping:
Centrum
för
kommunstrategiska studier.
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena,
2007. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3, uppl,
Stockholm: Norstedts juridik.
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena,
2012. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4, uppl,
Stockholm: Norstedts juridik.
Forbes, Daniel, P. och Milliken, Frances, J. 1999. Cognition and Corporate
Governance: Understanding Boards of Directors as Strategic Decision-Making Groups.
The Academy of Management Review, 24 (3): 489-505.
Goodsell, C, 1977, ”Bureaucratic Manipulation of Physical Symbols: An Empirical
Study”, American Journal of Political Science, 21 (1):79-91.
Hall, Peter A, & Taylor Rosemary C. R, 1996, “Political Science and the Three New
Institutionalism”, Political Studies, Vol. 44:936-957.
Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco. Introduktion
samhällsvetenskaplig analys. 2 upplagan. Malmö: Gleerups 2014, 156-158.

till

Lowndes, V, 1996, “VARIETIES OF NEW INSTITUTIONALISM: A CRITICAL
APPRAISAL”, Public Administration, Vol. 74:181-197.
March, J.G. & Olsen, J.P., 1989. Rediscovering institutions: the organizational basis
of politics, New York: Free Press.
Marsh, David & Stoker, Gerry, (red.), 2010, Theory and Methods in Political Science,
3, uppl, Basingstoke: Palegrave Macmillan.

38

May, T. 2013. Samhällsvetenskaplig forskning. 2: a uppdaterade uppl. Lund:
Studentlitteratur.
Meyer, Lars, 1999, Att hantera kommunala bolag – ägarroll & styrelsefunktion,
Malmö: Team Offset & Media Ab.
Meyer, Lars, Månsson, Pär, Nilsson, Olle. 2013. Kommunala bolag: ägarstyrning och
styrelsefunktion: det kommunala bolaget i juridik och praktik, 3. uppl. Lund:
Stockholm: Studentlitteratur; PricewaterhouseCoopers Sverige (PWC).
Powell, Walter, W & DiMaggio, Paul, J, 1991. The new institutionalism in
organizational analysis, Chicago: University of Chicago Press.
Sveriges Kommuner och Landsting, 2006, Principer för styrning av kommun och
landstingsägda bolag: Erfarenheter och idéer, Sveriges Kommuner och Landsting,
2006:08, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.
Svärd, O, 2016, Företagare eller politiker?, Diss., Göteborgs Universitet.
Umeå
Kommunföretag,
Företagen
i
http://www.ukf.umea.se/foretagen.4.52289d7013a4b49e9875eb0.html
2018-05-21)

koncernen.
(Hämtad

Vetenskapsrådet. 2017. God Forskningssed. Vetenskapsrådet. ISBN 978-91-7307-3523
Zona, Fabio och Zattoni, Alessandro. 2007. Beyond the Black Box of Demography:
board processes and task effectiveness within Italian firms. Corporate Governance:
An International Review, 15 (5): 852–864.

39

Bilagor
Bilaga 1: Intervjuguide
Intervjuguide
Förklaring av studien och lite av det som intervjun ska handla om.
Inledande frågor:
- Vad heter du?
- Hur länge har du varit politiskt aktiv?
- Vilka politiska uppdrag har du?
Bolag
-

Hur länge har du suttit i denna bolagsstyrelsen?
Ville du aktivt bli vald till styrelsen eller hur gick processen till?
Vad ser du som din och styrelsens huvudsakliga syfte?
Vad ser du som bolagets huvudsakliga syfte?
Har ni liknande syn på hur bolaget ska bedrivas i styrelsen? Hur ser den ut isf?
Känner du att det finns utrymmer för dig att agera efter vad du tycker är rätt inom
styrelsen?

Dualitet
- Vem representerar du i ditt arbete i styrelsen?
- Hur ser din relation till ditt parti ut i fråga om din roll som styrelseledamot?
- Har du varit oenig med ditt parti om hur du bör agera i olika frågor i styrelsen? Hur
hanterade du i sådana fall detta?
- Finns det en dualitet och motsättningar kring att vara politiker och bolagsstyrelse?
Om, hur ser du på denna dualitet som kan uppstå när du ska försöka att se till båda
sidorna?
- Påverkas ens styrelseuppdrag av ens politiska åsikter?
- Kan både politikerrollen och bolagsrollen ha samma mål och tillvägagångsätt?
- Kan det som är bäst för företaget även vara bäst för det som politiker strävar efter?
- Kan det som politiker strävar efter vara bäst för företaget?
Avslutning
- Har du något som jag har missat eller som du vill tillägga?
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Bilaga 2: Frågebrev inför intervju
Hej *NAMN*!
Jag heter Anton Lonnakko och studerar Master’s Programme in Political Science på Umeå
Universitet och jag skriver för närvarande min magisteruppsats. Denna uppsats har som mål
att undersöka på hur politiker som sitter som ledamot i kommunala bolagsstyrelser,
uppfattar sin tvådelade roll, dels som politiker och dels som bolagsstyrelseledamot. Det kan
vara svårt och balansera detta och i vilken av dessa roller som en lutar mer mot eller om en
inte känner några svårigheter och att vissa saker känns naturligt.
Det är där du kommer in, jag vill gärna göra en intervju med dig som sitter i en kommunal
bolagsstyrelse. Denna intervju pågår i cirka 20-30 minuter på tid och plats som passar dig,
telefon är också ett alternativ. Tid för intervjun är förslagsvis denna vecka, 19. Dessa
intervjuer kommer vara helt anonyma och inga identifikationer utöver vilken styrelse du
sitter på kommer skrivas.
Jag vore oerhört tacksam om du skulle vilja ställa upp samt om du hör av dig så tidigt som
möjligt.
Med vänliga hälsningar,
Anton Lonnakko
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Bilaga 3: Punkter i bekräftelsemailet
Punkter i bekräftelsemailet som respondenterna kan tänka på inför intervjun:
- Din uppgift som styrelseledamot
- Din relation till ditt parti i form av styrelseledamot
- Hur du ser på rollen kring politiker samt bolagsledamot
- Problem/möjligheter som kan uppstå när en ska vara både politiker och
styrelseledamot
- Vad bolagets syfte är enligt dig
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Bilaga 4: Informationsblad inför intervju

Tack för att du har valt att medverka i ett samtal kring politiker i
kommunala bolagsstyrelsers personliga uppfattning.
Jag heter Anton Lonnakko och studerar Master’s Programme in Political Science på Umeå
universitet. Uppsatsen har inget syfte att främja någon kommersiell part, varken företag eller
något parti.
Denna magisteruppsats syfte är att undersöka hur de politiker som sitter i kommunala
bolagsstyrelser ser på sin roll i styrelsen. Att skaffa en förståelse över hur de politiker som
sitter i en bolagsstyrelse ser på sig mellan rollerna som politiker och bolagsstyrelseledamot
och jämföra mellan två kommunala bolag och se om det finns en skillnad eller om det råder
liknande tankar kring sin roll. De två bolagen jag kommer fokusera på är Umeå Energi och
Bostaden.
Punkter som jag kommer vilja beröra är hur DU ser på din roll som styrelseledamot och om
din politikerroll påverkar och i såna fall i hur hög utsträckning. Samt hur din organisation
påverkas av dessa roller.
Jag tar etiska principer från Vetenskapsrådet och applicerar dem på min forskning. Detta
innebär bland annat att du ska veta vad du har tackat ja till så det är bara att fråga mig om
något är oklart. Jag vill gärna få spela in samtalet så att jag kan fokusera på att lyssna under
intervjun, så länge det går bra för dig. Du får även avbryta samtalet när du vill samt i efterhand
kan du meddela att du inte vill medverka, utan några följdfrågor och då kommer jag plocka
bort dig och intervjun ur arbetet.
När det gäller konfidentialitet så kommer jag inte nämna dig vid namn eller något annat som
går att spåra tillbaka till dig. Det som kommer nämnas är vilken styrelse varje intervjuperson
sitter i, men helt utan namn. Intervjumaterialet kommer hållas oåtkomligt för utomstående
och avidentifierat samt kommer det raderas efter studien är klar.
Det är viktigt för min studie att du vill dela med dig av dina erfarenheter, kunskap och
reflektioner så jag är oerhört tacksam att du vill delta i min studie. Har du några frågor så tveka
inte att höra av dig. Det går att kontakta mig på mail eller via telefon.
Med vänliga hälsningar,
Anton Lonnakko
Statsvetenskapliga institutionen
Umeå Universitet
antonlonnakko@hotmail.com
076-8248141
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