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En banbrytande handbok i kon-
sten att låta ägarledda företag le-
das av en extern verkställande di-
rektör.
Så skulle man kunna sammanfat-
ta resultatet av samarbetet mel-
lan forskaren och läraren Annika
Hall från Jönköping och tidigare 
vd:n Agneta Olsson från Göte-
borg.

Forskningen 
Annika Hall från Jönköping är den ena av de båda författarna till boken ”Extern vd – så lyckas du!”.

resulterade i ny bok

När Annika Hall från Jön-
köping och Agneta Olsson 
från Göteborg möttes var 
det av en märklig slump. 
Mötet skulle resultera i den 
gemensamt skrivna boken 
”Extern vd – så lyckas du!”.

Annika är docent i före-
tagsekonomi och forskare 
och lärare på Internationella 
Handelshögskolan i Jönkö-
ping. Det var till följd av ett 
tidigare projekt, som gick ut 
på att få fler kvinnor att ta 
över företag, som hon kon-
taktades av Agneta.

– Hon ringde upp mig för-
ra våren och ville ha råd och 
tips kring köp av företag, be-
rättar Annika. Agneta hade 
då hoppat av ett vd-jobb och 
var sugen på att bli sin egen.

– Under samtalet berät-
tade hon om svårigheterna 
kring att vara extern vd i ett 
familjeföretag. Hennes egna 
erfarenheter, förklarade 
hon, hade fått henne att fun-
dera över att skriva en bok i 
ämnet.

Annika häpnade när hon 
fick ta del av Agnetas tankar. 
Just ett sådant projekt hade 
hon ju själv påbörjad sedan 
flera år tillbaka. Men det 
hade blivit liggande fram till 
detta telefonsamtal.

– Jag vet inte om jag tror
på ödet, skrattar Annika. 
Men man kan ju undra om 

det verkligen var en slump?
Annika och Agneta stäm-

de träff på ett café för att 
smida planer.

– Ja, egentligen ville vi ju
först testa om vi överhu-
vudtaget gillade varandra. 
Det var ju en förutsättning 
för att köra igång ett gemen-
samt projekt.

Jodå, kemin verkade 
stämma och de båda fattade 
ett beslut. ”Vi kör!”

Kombinationen av erfa-
renheter skulle visa sig vara 
perfekt. Annika hade år 
2005 åkt runt och intervjuat 
olika familjeföretag med 
externa vd-tjänster. Frågor 
ställdes både till ägare och 
vd. Arbetet utmynnade i 
material med beskrivningar 
ur båda perspektiven.

– Ur intervjuerna sorte-
rade jag ut uppemot 15 olika 
teman, berättar Annika. Jag 
skrev ett 30-sidigt utkast 
som då var tänkt att ligga till 
grund för en bok.

Agnetas erfarenheter kom 
inifrån den verklighet som 
nu skulle beskrivas. Hon 
hade känt på den tuffa till-
varo som ett vd-jobb i ett 
familjeföretag kunde inne-
bära.

– Sammantaget bildade vi
ett team som verkligen kun-
de ta sig an problematiken 
ur olika synvinklar, konsta-

terar Annika.

”Vi vänder på 
begreppen”
Var och en satt sedan i sin 
kammare och skrev. De olika 
kapitlen delades upp efter 
intresse och engagemang 
och en gemensam bok växte 
fram.

– Jag tror inte att någon
kan se vem som ligger bak-
om varje kapitel, säger An-
nika. Efter att grundarbetet 
har gjorts har vi petat en hel 
del i varandras texter. På det 
sättet har vi fått en enhetlig 
slutprodukt.

Boken vänder sig både till 
ägare av företag och till vd 
och styrelse. Även rekryte-
ringsföretag kan få ut en hel 
del matnyttigt ur innehållet.

– Vi vänder nog lite på
de begrepp som ofta råder 
i rekryteringsbranschen, 
förklarar Annika. En vd i 
ägarledda företag måste till 
exempel kunna hantera an-
dra mål än bara ekonomiska 
vinster. Det finns många om 
och men som man måste ta 
hänsyn till i företag där per-
sonliga relationer och bind-
ningar tar stor plats.

En ledstjärna i arbetet har 
varit att göra boken lättläst 
och tillgänglig. För Annika 
har det inneburit ett annor-
lunda språk än i en veten-
skaplig avhandling.

– Jag tycker nog själv att
vi har lyckats och att vi med 
boken ger en mängd bra tips 
som kan vara till nytta för 
alla som berörda parter, av-
slutar Annika Hall.

För att nå ut med boken 
har de båda författarna lyck-
ats kontraktera två olika 
distributionskanaler. Dels 
säljs den i sitt grundutföran-
de via Liber Förlag. Men den 
ingår också i revisions- och 
konsultbyrån Grant Thorn-
tons kundlitteratur med ett 
helt eget omslag. 
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