
Företagsekonomiska institutionen    
Accounting Issues, Management Accounting 

Kandidatuppsats, HT 2012  

 

 

2013-01-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En företagsledares definition 
 

En studie om vad som karaktäriserar en företagsledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författare: 

Henric Sars 

Oskar Öhlin 

 

Handledare: 

Charlotta Bay  



Förord 

 

Vi önskar rikta ett stort tack till vår handledare, Charlotta Bay, som givit oss goda råd och 

som under hela uppsatsperioden ihärdigt hävdat att kritik = kärlek.  

 

Vidare vill vi även tacka alla de personer som ställt upp på intervju som gjort denna uppsats 

möjlig.  

 

Sist, men inte minst, vill vi tacka de studenter som under åtskilliga seminarier bidragit med 

konstruktiv hjälp under hela uppsatsskrivandet.  

 

 

 

Henric Sars   Oskar Öhlin  



Abstrakt 

Denna uppsats undersöker vad som definierar och karaktäriserar en företagsledare utifrån 

Agentteorin och Stewardship-teorin. Uppsatsen tar sin ansats i de båda teoriernas 

definitioner gällande agenten/stewarden för att försöka vidareutveckla resonemanget bakom 

denna definition och inkluderar därför Intressentmodellen och ansvarslitteratur. Uppsatsens 

syfte är att studera teoriernas dikotomi gällande agenten/stewardens karaktär genom en 

empirisk studie av sju olika företagsledare och därigenom testa vår uppställda hypotes om 

vad som karaktäriserar en företagsledare. Studiens resultat går i linje med hypotesen och 

vittnar om att en företagsledares karaktär främst definieras av tydliga ansvarskänslor mot 

företaget genom en avvägning mellan de intressen som återfinns internt och externt 

organisationen. Studien vittnar även om att beroendeförhållanden mellan parter är av stor 

betydelse vid de intresseavvägningar som företagsledare gör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, företagsledare, agent, steward, principal, 

ansvar/accountability, intressenter. 

 



Begreppsdefinitioner 

I denna uppsats ska följande begrepp tolkas enligt följande 

 

Principal:  

Någon som kontrakterar agenten/stewarden att utföra något för principalens räkning. 

Agent:  

Den som är kontrakterad principalen att utföra något för dennes räkning, utifrån 

Agentteorin. 

Steward:  

Den som är kontrakterad principalen att utföra något för dennes räkning, utifrån 

Stewardship-teorin. 

Företagsledare: 

Individ inom en företagsledning som har ett övergripande ansvar för den operativa 

verksamheten och är kontrakterad ägare att utföra något för dennes räkning och därmed 

uppfyller kriteriet för att kallas agent/steward. 

Karaktär: 

Personliga egenskaper eller beteenden.  

Karaktäristiskt:  

Egenskap eller beteende som är representativt eller typiskt för en individ och återspeglaas i 

individens agerande. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till den problematik som denna uppsats ämnar 

undersöka. Efter den inledande problematiseringen följer uppsatsens hypotes för att leda in på 

uppsatsens syfte. 

  

1.1 Bakgrund 

Ur en ägares synvinkel har företagsledningen ansvaret att driva företagets verksamhet i ägarnas 

intresse och investera och utnyttja ägarnas kapital på ett effektivt sätt (Berle och Means, 1932; 

Hessen, 1983). Utbytet mellan ägarna och företaget kan vara känsligt eftersom det innebär en 

risk att placera kapital i företag om de inte förvaltas på ett bra sätt. Företagsledningen inom en 

organisation innehar ofta en kompetens och den insikt i verksamheten som är nödvändig för att 

företaget ska fortleva och har således en stor påverkan på resultatet (Fama & Jensen, 1983). 

Det förhållande som existerar mellan ägarna och företagsledningen kan liknas med ett 

agent/steward – principal förhållande. Företagsledningen är kontrakterad ägarna och deras 

funktion blir att styra och leda företaget för att nå en lönsamhet (Empson & Chapman, 2006). 

Eftersom företagsledningen normalt sett har det huvudsakliga ansvaret för resultat men även 

för utveckling av företaget åtföljs detta av ett ansvar som potentiellt placerar företagsledningen 

i en position med stor makt att styra företaget i en viss riktning (Fama & Jensen, 1983). 

Problematiskt nog kan dock företagsledare ha andra intressen än att endast tillfredsställa 

ägarnas intressen vilket kan leda till divergerande mål (Mizruchi, 2004).  

 

Företagsledare har auktoriteten och är obligerade att tillgodose aktieägarnas intressen, men likt 

folkvalda i samhället inte alltid behöver arbeta efter deras väljares intressen behöver 

företagsledare inte alltid se till just ägarnas intressen (Robertson & Swan, 2004; Mizruchi, 

2004). Empson och Chapman (2006) beskriver just komplexiteten i att balansera de anspråk 

som görs av organisationens olika intressenter såsom kunder, ägare och anställda. 

Svårigheterna ligger i att dessa besitter olika tillgångar väsentliga för en organisation och att 

det samtidigt är svårt att identifiera organisationens viktigaste tillgång (Empson & Chapman, 

2006; Rajan et al., 2000). 
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Eisenhardt (1989) beskrev i sin artikel hur Agentteorin, som vi vidare presenterar, föreslår att 

många av organisationers olika aktörer influeras och drivs av ett egenintresse. Det kan således 

vara av stor vikt för en företagsledning att förena, eller åtminstone ta de olika intressenternas 

åsikter och anspråk i beaktande vid beslut som påverkar organisationen. En företagsledares 

eventuella känsla av ansvar mot dessa intressenter är vida omskrivet och har tagits upp av flera 

författare (se exempelvis Painter, 1987; Sinclair, 1995). Sinclair (1995) hänvisar till Painter 

(1987) som beskriver att en företagsledning är mittpunkten i ett nät av ansvarsskyldighet 

bestående av en skara intressenter. Ansvarsskyldighet, “accountability”, innebär att en part är 

tvungen att ta ansvar för sina handlingar och åtaganden (Roberts & Scapens, 1985; Sinclair, 

1995). En företagsledning har enligt Sinclair (1995) därmed en ansvarsskyldighet mot 

organisationens intressenter att uppnå en förväntad prestation. Genom företagsledningens 

ansvar mot organisationens intressenter skapas komplexa förhållanden som företagsledare 

måste ta hänsyn till och ständigt göra avvägningar mellan. Just detta komplexa förhållande 

mellan organisationens olika parter gör att företagsledare kan få det svårt att tillgodose alla 

parters intressen (Munro & Mouritsen, 1996). 

  

Investerare som placerat kapital i företaget har likt andra intressenter till organisationen ett 

intresse i att upprätthålla ett förhållande till företaget så länge deras intressen blir tillgodosedda 

och erhåller något som är större i proportion till deras insats (Bruzelius & Skärvad, 2011). Den 

så kallade Intressentmodellen belyser organisationens olika parter och påpekar vikten av att se 

till företagets olika intressenter (Egels, 2003). En företagsledares roll blir att ständigt utvärdera 

och ompröva hur balansen mellan de olika intressena kommer till uttryck. Det ömsesidiga 

beroendet som förklaras utifrån Intressentmodellen blir tydligt ur ett företagsperspektiv i den 

bemärkelsen att företaget är beroende av intressenterna och intressenterna i sin tur beroende av 

företaget för att få sina intressen tillgodosedda (Bruzelius & Skärvad, 2011).  
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1.2 Problemdiskussion 

Agentteorin baseras på antagandet om individens rationalitet och utgår från att fokus för denne 

ligger på att ständigt tillgodose sitt egenintresse, och i och med det är opportunistisk i sitt 

beteende. Således kommer individer, givet två alternativ, alltid välja det som maximerar 

dennes nytta (Davis et al., 1997). Det är i just dessa antaganden begränsningarna med 

Agentteorin återfinns, där teorin blir för generaliserande och objektiv. Davis et al. (1997) 

konstaterar detta och menar att teorin inte tar organisationens komplexitet i åtanke. Agentteorin 

har även kritiserats av Daily et al. (2003) för att vara en mycket förenklad teori som endast 

identifierar två parter av organisationen, oavsett dess storlek, där deras respektive intressen är 

tydliga och konsekventa.  

 

Stewardship-teorin, Agentteorins motvikt, föreslår istället att även om en företagsledare anser 

att en viss handling kommer medföra personlig olönsamhet företar de handlingen eftersom de 

anser att det är deras plikt att handla med företagets intressen i fokus framför sina egna 

(Etzioni, 1975). Teorin grundas på att en företagsledare i egenskap av steward ständigt arbetar 

för företagets bästa och aldrig opportunistiskt (Davis et al., 1997). Med teorins 

grundantaganden tagna i beaktande, där stewarden ses som en godtrogen förvaltare av 

principalens egendom, kan behovet av övervakning och kontrollfunktioner avseende 

företagsledare ifrågasättas. Övervakning och kontroll som i enlighet med Agentteorin är 

nödvändig för att stävja agentens egenintresse. Att dessa funktioner ändå existerar kan tyda på 

att individens karaktäristiska beteende som agent/steward kanske egentligen ligger någonstans 

mellan dessa teoriers definitioner.  

 

Det har i stor utsträckning hävdats att Agentteorin är baserat på en allt för inskränkt bild av 

individer, samtidigt som antaganden om individen även utifrån Stewardship-teorin kan 

beskrivas som förenklade (Pastoriza & Arino, 2008). Förhållandet mellan intressenter inom 

organisationen är av en icke-statisk karaktär, varför båda dessa teorier faller kort i vissa 

avseenden att beskriva en företagsledares karaktär. En företagsledare kan utifrån olika 

situationer framstå som en agent enligt Agentteorin samtidigt som denne i andra situationer kan 

agera karaktäristiskt för en steward enligt Stewardship-teorin (Donaldson & Davis, 1991). Det 

blir således mer realistiskt att anta att individer befinner sig längs en skala mellan dessa teorier 

där det karaktäristiska för individernas beteenden i de båda teorierna är deras extrema 
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motsatser (Pastoriza & Arino, 2008).  

 

Med de antagna tillkortakommandena avseende de båda teorierna kan det spekuleras i om 

företagsledare idag karaktäriseras enligt grunderna för Agentteorin eller enligt Stewardship-

teorin. Kan det vara så att en företagsledares roll definieras av något helt annat? 

Intressentmodellen identifierar fler parter än ägare som en företagsledning måste ta hänsyn till 

vilket ger oss grund att vidare undersöka vad som definierar en företagsledare. Från 

ägares/principalens perspektiv kan det anses önskvärt att förstå vad som definierar en 

företagsledare. Agentteorins och Stewardship-teorins karaktärisering av en företagsledare är en 

dikotomi som skapar en osäkerhet för den faktiska definitionen. Det kan ligga ett värde i att 

förstå företagsledningens karaktär eftersom en agent som behandlas som en steward, och vice 

versa, kan få kostsamma effekter. Baserat på detta vill vi bidra till den teoretiska diskussionen 

inom ämnet genom att undersöka om nyckeln till en definition ligger i att kombinera delar av 

dessa teorier med litteraturen om ansvar.  

 

1.3 Problemformulering 

Vad definierar en företagsledare med hänseende till ansvar och intressen? 

 

1.4 Hypotes 

Vi antar att en företagsledare är en reflektion av flera intressenters mål och intentioner med 

hänseende till att en företagsledare ständigt måste göra avvägningar mellan intressenters 

anspråk.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier angående partförhållanden ifrågasättande studera hur 

företagsledares roll karaktäriseras. Vi ämnar undersöka vad som definierar dennes roll, baserat 

på en studie av sju företagsledare, för att ta reda på vad som ligger till grund för denna 

definition med hänseende till deras ansvar och förhållningssätt till organisationens intressenter. 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som uppsatsen utgår från och används för att undersöka det 

valda ämnet. Teoriavsnittet inleds med uppsatsens teoretiska grund följt av en sammanfattning 

och de centrala begrepp som ligger till grund för studien. Vi kom initialt fram till att valda 

teorier är lämpliga för att studera det valda ämnet eftersom de är stora teorier inom 

företagsekonomin och är extensivt använda för att beskriva intressekonflikter. Teorierna 

behandlar även var för sig de variabler vi anser vara av vikt vid en studie om vad som 

karaktäriserar en företagsledare. Teorierna innefattar indirekt centrala begrepp såsom makt, 

påverkan, egenintresse och ansvar, begrepp som potentiellt kan förklara förhållanden mellan 

olika intressenter.   

 

2.1 Ansvar 

Det finns gott om litteratur publicerat kring ”accountability” (se Roberts & Scapens, 1985; 

Sinclair, 1995). Det finns dock ingen direkt svensk översättning av just accountability, närmast 

till hands ligger översättningen ansvarsskyldighet eller ansvar. Litteraturen kring accountability 

handlar essentiellt om att skapa system som kan hålla parter ansvariga för sina handlingar för 

att på så sätt skapa kontinuitet och förväntade handlingar (Vamosi, 2005; Roberts & Scapens, 

1985). Att vissa parter har möjligheten att hålla andra parter ansvariga för dess handlingar föds 

ur förhållandet parterna emellan där makt i stor utsträckning möjliggör ansvarsutkrävning 

(Roberts & Scapens, 1985). Roberts och Scapens (1985) menar att detta är ett sätt att skapa 

förväntade handlingar eftersom det annars innebär konsekvenser för den part som avviker från 

det förväntade.  

 

Sinclair (1995) beskriver ansvar i sin enklaste form som ett förhållande där en part måste 

förklara sina val och ta ansvar för sina handlingar. Vidare beskriver författaren att ansvar 

bygger på sociala normer och kan ses som en social konsensus bland parter om vad som räknas 

som gott uppförande och acceptabla prestationer. En företagsledning är mittpunkten i ett nät av 

ansvarsskyldighet mot en växande, och mer krävande skara av intressenter (Painter, citerad i 

Sinclair 1995; Sinclair, 1995). Att vara en del av en organisation i någon utsträckning är att 

vara föremål för den organisationens system för ansvarsutkrävning (Roberts & Scapens, 1985). 
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Munro och Mouritsen (1996) hävdar dock att ansvarsutkrävning inte bara är en referensram 

eller en del av ett system utan utgör grunden för parters dagliga förhandlingar och beslut som 

sker i en organisation. 

 

Genom att lämna viss information till företagets intressenter kan företagsledningen påverka 

intressenters beteende (Munro & Mouritsen, 1996). Baserat på den hänvisade informationen 

kommer intressenten kunna avgöra om denne ska fortsätta ingå i ett förhållande med företaget. 

Detta leder enligt Munro och Mouritsen (1996) i sin tur till att intressenter kan sätta press på en 

företagsledning att agera i enlighet med deras intressen.  De menar vidare att eftersom 

företagsledare blir objekt för ansvarsutkrävning från flera intressenter uppstår ett komplext 

ansvarsförhållande mellan parter inom organisationen. Svar på ansvarsutkrävningarna beror på 

företagsledningens kapacitet eller möjlighet att möta intressenternas press och i vilken 

utsträckning företagsledare uppfattar sig vara skyldiga att möta dessa intressen (Munro & 

Mouritsen, 1996).  

 

Vad företagsledare anser att de behöver göra kan kontrastera mot vad övriga intressenter anser 

viktigast. Dessa typer av intressekonflikter beskrivs av Munro och Mouritsen (1996) som en 

central del av hela vårt ekonomiska system och marknaden som helhet. Vidare beskriver de att 

komplexiteten i ansvarsförhållandet gör att företagsledare kan få det svårt att balansera 

tillgodoseendet av alla parters intressen även om företagsledningen står som ansvarig att 

avväga dessa intressen. De beskriver företagsledningens möjlighet att bemöta problematiken 

med divergerande intressen ligger i att identifiera den relativa betydelsen av varje part. 

Samtidigt kan detta underlättas genom att se till vad respektive part har investerat i företaget 

och därmed göra en avvägning om vilken intressent som ska prioriteras (Munro & Mouritsen, 

1996). I synnerhet, fokuseras ledningens ansvar på att övervaka de insatser som görs i företaget 

och vad detta resulterar i (Alford, citerad i Sinclair 1995).  

 

2.2 Intressenter 

I ett försök att illustrera olika parters påverkan på varandra och organisationen utvecklades 

Intressentmodellen av Freeman (1984). Modellen skapades för att hjälpa organisationer att 

förstå vikten av att tillfredsställa intressenter på en alltmer global och konkurrensutsatt 
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marknad (Mainardes, Alves & Raposo, 2011). Modellen ger en lättförståelig överblick av 

sambandet mellan olika intressenter och hur deras intressen formar och påverkar ett företag 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). Samtidigt skildrar den komplexiteten i att sammanföra flera olika 

parters intressen och visar på vikten av att ta hänsyn till, och finna en balans mellan 

intressenter (Goldenberg, 2000; Egels, 2003). Andriof et al. (2002) beskriver det på ett 

liknande sätt genom att förklara att det finns ett ömsesidigt beroende mellan intressenterna då 

de har olika inverkan på ett företag i form av sina bidrag och de motprestationer de kräver. 

Intressenterna är de individer eller grupper internt eller externt organisationen som har 

förmågan att påverka eller bli påverkad av företaget, med andra ord någon som befinner sig i 

en utbytessituation med företaget (Bruzelius & Skärvad, 2011).  

 

Intressentmodellen baserat på Freeman’s modell (1984). 

 

Investerare som placerat kapital i företaget har likt andra intressenter ett intresse i att 

upprätthålla ett förhållande till företaget så länge deras intressen blir tillgodosedda och erhåller 

något som är större i proportion till deras insats. Om en intressent dock inte blir tillfredsställd 

av de belöningar den får i utbyte mot sitt bidrag finns det god chans att den intressenten söker 

en ny organisation där den kan få större motprestation (Bruzelius & Skärvad, 2011). Den 

ursprungliga modellen har dock fått utstå viss kritik eftersom den erbjuder stort utrymme för 

egna definitioner som i sin tur kan leda till förvrängda tolkningar (Friedman & Miles, 2006). 

Även Bruzelius och Skärvad (2011) ger modellen viss kritik i sin bok när de skriver “att leda 

en organisation enligt intressentsynsättets tankar är nödvändigt, men det är långt ifrån 

tillräckligt.”  

 

Organisation/Fö
retagsledning 

Ägare 

Anställda 

Kunder 
Leverantö-

rer 

Samhälle 
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I ett försök att ytterligare förstå vilka parter som påverkar ett företag och i vilken utsträckning, 

utvecklade Mitchell, Agle och Wood (1997) Intressentmodell-teorin som delade in intressenter 

i olika kategorier utifrån tre olika attribut i relationen till företaget. Dessa attribut var makt, 

legitimitet och angelägenhet och de menade att ju fler av dessa attribut och ju högre grad av 

dessa attribut en intressent innehar desto större inflytande får den på organisationens ledning i 

beslutprocesser. På detta sätt delar de in intressenter i primära och sekundära till en 

organisation och dess ledning. Även Bruzelius och Skärvad (2011) ger stöd åt argumentet om 

primära och sekundära intressenter, där de liknar förhållandet mellan en organisation och en 

intressent som ett beroendeförhållande där den beroende parten av dem två förlorar makt över 

den andra parten. Ju mer beroende ett företag är av en intressents bidrag desto större makt och 

inflytande får en intressent över en företagslednings beslut (Bruzelius & Skärvad, 2011).  

I en kapitalintensiv bransch kan ägare anses vara en central intressent med potentiellt stor makt 

över en företagsledning (Bruzelius & Skärvad, 2011). Det blir den operativa 

företagsledningens ansvar att balansera ofta motstridiga krav från olika intressenter, även om 

vinstintressen från ägare kan väga tungt (Andriof et al., 2002). Bruzelius och Skärvad (2011) 

beskriver företagsledningen som en central intressent med stora möjligheter att påverka ett 

företag, men för ett fortsatt förtroende i framtiden måste de även se till övriga intressenter för 

att säkerställa en balans mellan bidrag och belöningar bland samtliga intressenter. 

Intressentmodell-teorin föreslår sålunda att organisationer skapar organisationsspecifika mål 

utifrån intressenternas divergerande mål och intentioner även om vissa intressenter kan ha 

större påverkan. 

 

2.3 Agenter och principaler 

En teoretisk förankring av förhållandet mellan principal och agent erbjuds i Agentteorin som 

vida publicerats i olika studier (se Jensen & Meckling, 1976; Perrow, 1986; Eisenhardt, 1989). 

Flertalet studier har genom åren beskrivit teorin som en förklaring till och en beskrivelse av 

förhållandet mellan en agent och principal, samtidigt som den lyfter de potentiella 

svårigheterna som kan uppstå mellan dessa (Fama & Jensen, 1983). 

 

Agentteorin definieras utifrån det kontrakterade förhållandet mellan en agent (ex 

företagsledare) och en principal (ex aktieägare). Agenten är kontrakterad principalen att utföra 
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något för dennes räkning genom att agera i principalens intresse. Förhållandet innebär ett 

åtagande för agenten där beslutsfattande och makt delegeras till denne. Det vanligaste 

förekommande exemplet på detta förhållande illustreras av företagsledare som agent och 

aktieägare som principal (Jensen & Meckling, 1976.) 

 

 

Illustration av principal – agent förhållandet baserat på Munro & Mouritsen (1996). 

 

Davis et al. (1997) vidhöll i deras publicering att Agentteorin grundas i att individer 

porträtteras som rationella, ständigt sökande för att tillgodose egenintressen och därmed agerar 

opportunistiskt. Greenwood och Empson (2003) menar att två grundantaganden står som 

fundament i Agentteorin, nämligen respektive parters fokus på ett egenintresse och att ägare 

(principal) och företagsledares (agent) intressen ofta skiljer sig åt. Således kommer agenten att 

premiera sina intressen framför någon annans, i detta fall principalens (Davis et al., 1997). Då 

individer drivs av sitt egenintresse i den bemärkelsen som Agentteorin anger finns det grund i 

bland andra Perrow’s (1986) publiceringar att teorin belyser vikten av incitament för att få 

agentens intresse att tangera principalens. En liknande tolkning ges av Mizruchi (2004) som 

menar att Agentteorin huvudsakligen belyser relationen mellan två parter i en given situation 

med ett specifikt mål och hur dessa kommer ha olika stark motivation till det specifika målet. 

Detta visar återigen vikten av incitament som styrning för att få de bådas intressen att linjera 

varandras, grundat på parternas egenintressen (Perrow, 1986; Eisenhardt, 1989). 

 

 
 
 

Principal 

 
 
 

Agent Resursöverföring med 
ansvar om åtgärder och 

resultat 

Krav på information och 
motprestation/belöning 

Förseende av information och 
motprestation 

 

Baserat på 
ansvarsförhållandet 
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Det finns två generella problem i förhållandet mellan agent och principal kallat moralisk risk 

(moral hazard) och negativt urval (adverse selection). Den moraliska risken innefattar den 

bristande insynen principalen kan ha över agentens agerande och åtaganden (Eisenhardt, 1989). 

Genom kontraktet och agentens åtaganden innebär detta att agenten kommer ha mer insikt i 

företaget och dess resultat än principalen, således finns en asymmetri om företagsledningens 

prestation mellan parterna. I dessa fall, då agenten har delegerats kontroll och makt genom 

kontraktet, kan detta leda till svårigheter för principalen att utvärdera agentens ageranden 

(Fama & Jensen, 1983; Arrow, 1984). Med antagandet om individens rationalitet med hänsyn 

till egenintresse finns det sålunda en risk i dessa fall att agenten inte kommer handla i 

principalens intresse. 

 

Det andra problemet mellan en agent och principal uppstår enligt Eisenhardt (1989) ur en 

informationsasymmetri kallat negativt urval. Utifrån kontraktet parterna upprättat åtföljs ett 

ansvar för agenten för hur företaget ska verka. Beslut och åtgärder kan för externa ägare bli 

svåra att observera, vilket får till följd att principalen inte har vetskap om agenten fattar beslut 

som bäst tillgodoser principalens intresse (Arrow, 1984). Den bristande insynen i 

företagsledningens beslut och åtgärder är något som potentiellt även kan späda på 

skiljaktigheterna i parternas intentioner och mål (Laffont & Martimont, 2002). 

 

Agentteorin föreslår två möjliga åtgärder för principalen att förena agentens intressen med sina 

egna, genom antingen kompensationsbaserade kontrakt som förenar deras finansiella intressen 

eller kontrollövervakning i form av exempelvis styrelser, budgetrestriktioner och formella 

kontrollsystem (Davis et al., 1997). Även Jensen och Meckling (1976) bekräftar att 

kontrollsystem och kompensationsbaserade kontrakt kan förena divergerande mål/intentioner 

mellan agent och principal och få agenten att agera i enlighet med principalens intressen. 

Divergerande mål och intentioner tyder på, och härstammar från, ett egenintresse mellan dessa 

två parter (Greenwood & Empson, 2003). Kritik har dock riktats mot teorin, som enligt flera är 

för generell samtidigt som den utgår från att individer är rationella och enbart fokuserar på sitt 

egenintresse (Davis et al., 1997). Eisenhardt (1989), menar dock att teorin endast används för 

att beskriva förhållandet mellan två parter och inte en hel organisation. Med det sagt har 

Agentteorin fokuserat på hur en principal kan få agenter att dela dess mål och intentioner och 

inte tvärtom.   
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2.4 Stewards och principaler  

Stewardship-teorin föreslår, olikt Agentteorin, att en företagsledare inte agerar opportunistiskt 

utan strävar efter att vara en god förvaltare av principalens egendom (Donaldson & Davis, 

1991). Även om en företagsledare räknar med att en viss handling medför personlig 

olönsamhet företar de, enligt Stewardship-teorin, handlingen eftersom de anser att det är deras 

plikt att sätta företagets intressen framför sina egna (Etzioni, 1975). Den generella bilden som 

porträtterar en individs karaktär, omnämns även i Stewardship-teorin, men olikt Agentteorin 

föreslås istället att en individ arbetar efter tankegången att ett organisatoriskt fokus har högre 

nytta än ett individualistiskt beteende (Davis et al., 1997). En steward agerar, likt Agenteorins 

grundidéer, rationellt men upplever större nytta av kooperativt beteende än egennyttigt 

beteende. En steward agerar därmed alltid i enlighet med de intressen som principalen 

förmedlar än efter sina egna intressen (Davis et al., 1997; Pastoriza & Arino, 2008). Davis et 

al. (1997) beskriver denna drivkraft hos en steward som en strävan efter ett erkännande av 

principalen. Kritik har dock riktats mot Stewardship-teorin då det anses att teorin är för statisk 

och bara kan förklara en given situation vid en given tidpunkt och inte tar hänsyn till tidigare 

interaktioner (Pastoriza & Arino, 2008). 

 

2.5 Agentteorin och Stewardship-teorins dikotomi 

Den forskning som har bedrivits har gjorts med utgångspunkten av en kritisk ansats gällande 

de båda teorierna för att därigenom försöka utveckla ämnet. Pastoriza & Arino (2008) baserar 

sin artikel på tillkortakommanden gällande Agentteorin och Stewardship-teorin och författarna 

anser att dessa teorier brister i förklaringarna av det grundläggande förhållandet mellan 

agent/steward och principal. Författarna ställer sig bakom argumentet att en företagsledare kan 

karaktäriseras av ett agentbeteende enligt Agentteorin men också inta ett beteende 

karaktäristiskt för en steward enligt Stewardship-teorin beroende på tillfället. Med dessa 

grundantaganden syftar deras undersökning till att beskriva det egentliga förhållandet mellan 

dessa två parter. De menar att den största avgörande faktorn som beskriver 

agentens/stewardens beteende är dennes direkta relation till principalen. De försöker beskriva 

dynamiken i förhållandet och genom detta få en bredare uppfattning om vad som karaktäriserar 

en agent/steward. Författarna anser att även förhållandet mellan agent/steward – principal är 

dynamiskt i sig och kan skifta över tid. Beroende på individens inre tillstånd och dess 
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motivation kan denne välja om den ska agera likt en agent eller en steward (Pastoriza & Arino, 

2008).  

 

2.6 Sammanfattning av teori  

Ansvarslitteraturen beskriver hur parter inom organisationer förhåller sig till varandra och hur 

system skapas för att hålla en part ansvarig för sina handlingar. En företagsledning beskrivs av 

Sinclair genom Painter (1987) som mittpunkten i ett nät av ansvarsskyldighet gentemot 

företagets intressenter.  

 

Intressentmodellen identifierar ett företags olika intressenter och den utvecklade teorin 

beskriver hur olika intressenter har olika stort inflytande på ett företag beroende på dess bidrag 

till företaget. Baserat på detta gör företagsledare avvägningar om vilken intressent som ska 

prioriteras och teorin beskriver således de olika förhållandena som finns internt och externt 

organisationen.  

 

Agentteorin beskriver det kontrakterade förhållandet mellan agenten och principalen. Teorin 

baseras på antagandet om individen som rationell och ständigt sökande efter att maximera sin 

egen nytta på bekostnad av aktieägarna. Av den anledningen kommer det enligt Agentteorin 

uppstå intressekonflikter mellan dessa två parter, varför teorin föreslår att principalen måste 

övervaka eller kompensera agenten för att få denne att agera i principalens intresse.  

 

Stewardship-teorin föreslår, i motsats till Agentteorin, att stewarden inte agerar opportunistiskt 

utan strävar efter att vara en god förvaltare av principalens egendom. En steward agerar 

därmed hellre i enlighet med de intressen som principalen förmedlar än efter sina egna 

intressen varför det inte finns en konflikt mellan dessa parter.  

2.7 Centrala begrepp för studie och analys 

Efter att studerat de valda teorierna har fyra centrala begrepp identifierats som indirekt 

innefattas av dessa teorier. De begrepp vi funnit väsentliga för vår uppsats är ansvar, 

egenintresse, makt och påverkan. Genom att studera vårt syfte utifrån dessa begrepp torde vi få 

en ökad förståelse för vad som ligger till grund för en företagsledares definition. Att studera en 
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företagsledares karaktär utifrån de centrala begreppen erbjuder förklaringar till deras 

ageranden. Det genererar i förlängningen även svar på vilka egenskaper och vilket beteende 

som är karaktäristiskt för en företagsledare. Att finna vad som är karaktäristiskt för en 

företagsledare ger därmed en god grund för att förklara vad som definierar deras agerande/roll.  

 

3. Metod  

Metodavsnittet presenterar hur den empiriska undersökningen har genomförts. Inledningsvis 

presenteras vår ansats för uppsatsen följt av den avgränsning som gjorts för uppsatsen. Vidare 

beskrivs hur den valda undersökningen genomförts. För att få ett testbart empiriskt material 

operationaliseras centrala begrepp som ligger till grund för uppsatsens analys. Sist i detta 

avsnitt presenteras valet av respondenter. 

 

Syftet med vår uppsats studeras med hjälp av kvalitativa intervjuer. Eftersom vi söker en 

förståelse för vad som definierar en företagsledare utgår vi ifrån en hypotetisk, deduktiv ansats. 

Vi vill med andra ord undersöka om vår hypotes, som vi ställer utifrån tidigare konstruerade 

teorier, stämmer överens med verkligheten för att på detta sätt indirekt testa validiteten i de 

valda teorierna. Saunders et al. (2009) beskriver just att innebörden av en deduktiv ansats är att 

testa teori.  

 

3.1 Avgränsning till företagsledningens perspektiv 

För att studera det valda ämnet och besvara uppsatsens fråga baseras det empiriska resultatet 

utifrån företagsledarnas perspektiv för att få en bild av hur de uppfattar sin egen roll, 

subjektifiering. Vi baserar vår uppsats på dikotomin gällande Agentteorins och Stewardship-

teorins definition av en företagsledare. Syftet studeras genom att undersöka vad som påverkar 

en företagsledare utifrån dennes perspektiv. Genom att studera hur denne integreras och 

reflekteras av olika intressen skapas en grund för hur företagsledarens roll subjektiveras och 

hur de agerar därefter. Sinclair (1995) förklarade att ansvar är något som är subjektivt skapat 

och förändras beroende på sammanhang. Detta stödjer vårt val av att studera uppsatsens syfte 

ur företagsledarnas perspektiv eftersom ansvarskänslor och beteende är högst personliga med 
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hänseende till relationen till organisationens samtliga intressenter. För att få en djupare 

förståelse för en individs ansvarskänslor är det nödvändigt att förstå hur det är skapat och 

extraherat från de som innehar detta ansvar (Sinclair, 1995). Genom att strukturera upp 

metoden och intervjufrågorna baserat på den operationalisering vi gör får vi ett empiriskt 

material som hjälper oss att analysera de centrala begreppen som står till grund för vad som 

definierar en företagsledare. Således anser vi att valet att studera ämnet utifrån företagsledarnas 

perspektiv som en legitim utgångspunkt för vår uppsats även om intervjuobjektets egna 

perspektiv skulle kunna minska studiens reliabilitet då en respondent kan vilja framställa sig 

själv i god dager. 

 

Det kan anses otillräckligt att enbart basera det empiriska materialet utifrån företagsledarens 

uppfattade roll. Att även inkludera principalers åsikter i uppsatsen empiri och analys skulle 

kunna erbjuda en bredare, alternativ syn på företagledarnas karaktäristiska egenskaper och 

ageranden. För denna uppsats var det dock mer intressant att studera hur företagsledare 

uppfattar sig själva och vad vi genom vår studie finner vara karaktäristiskt för en företagsledare 

utifrån uppsatsens centrala begrepp. Principalerna har därför exkluderats som intervjuobjekt 

eftersom studien inte söker deras personliga åsikt, utan fokuserar på subjektifiering bland 

företagsledare. 

 

3.2 Multipel fallstudie 

För att undersöka ämnet har vi valt att genomföra en multipel fallstudie baserat på sju 

studerade företagsledare. En multipel fallstudie utifrån en kvalitativ undersökning ger oss 

förutsättningar att jämföra resultaten i våra studier och på så sätt se hur vår hypotes håller sig. 

Bryman & Bell (2005) beskriver att grunden för en jämförande studie är att få de särskiljande 

dragen i två eller fler fall att fungera som utgångspunkt för teoretiska reflektioner. Studien 

avgränsar sig inte till någon specifik bransch eftersom vi önskar få en så vedertagen definition 

som möjligt av vad som karaktäriserar en företagsledare. Genom att studera företag i olika 

branscher kan vi även se om det finns några möjliga skillnader i denna definition.  
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3.3 Kvalitativ undersökning  

Med tanke på komplexiteten med uppsatsens syfte anser vi att en kvalitativ studie är bäst 

lämpad då vi ämnar undersöka vad som definierar företagsledare och dess roll. Undersökande 

studier lämpar sig väl med en kvalitativ ansats genom antingen ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer (Saunders et al., 2009). Bryman & Bell (2005) beskriver att 

många forskare antar en kvalitativ metodologi vid studier av människor för att uppfatta den 

sociala verkligheten som de upplever den. De konstaterar nämligen att dessa människor inte 

saknar förmågan att själva reflektera över sin sociala verklighet.  

 

En kvalitativ studie behöver nödvändigtvis inte alltid vara bäst lämpad, men valet av 

studiemetod bör göras i enlighet med det specifika ämnet som studeras (Silverman, 2010). Vi 

har valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer eftersom det ger oss 

möjligheten att ställa följdfrågor för att ytterligare fördjupa vår förståelse för hur 

intervjuobjekten upplever en situation. Med det sagt menar Silverman (2010) att kvalitativa 

studier trots den ökade fördjupningen gentemot en kvantitativ studie kan vara otillräcklig i 

vissa hänseenden. Bryman och Bell (2007) beskriver svårigheterna med att replikera en enskild 

studie. Risken finns enligt författarna att flera intervjuobjekt kan få olika frågor om den som 

intervjuar ändrar fokus vid de olika intervjuerna. De menar vidare att en kvalitativ studie kan 

vara alltför subjektiv med hänvisning till att den som intervjuar fokuserar på det han eller hon 

finner mest intressant utan någon transparens för utomstående. En kvalitativ studie som vår kan 

därför bli svår att generalisera och applicera på andra situationer och förhållanden i 

organisationer och våra intervjuobjekt ska inte anses representera en population (Bryman & 

Bell, 2007). Däremot kan vår teoretiska analys ligga till grund för vidare diskussion och 

teoretisk generalisering.  

 

3.4 Insamling av data 

För vår studie har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer där adekvata frågor (se 

Bilaga 1) sorterats efter teman och frågorna har ställts med varierande ordningsföljd beroende 

på intervjuns utveckling. Flexibiliteten med hur intervjufrågorna presenteras är en av 

fördelarna med valet av en semistrukturerad intervju, eftersom det öppnar upp för möjliga 

följdfrågor som kan bli relevanta för det empiriska resultatet (Holme & Solvang, 1997). För att 
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komplettera den information vi fått utifrån intervjuerna har vi även tagit del av företagens 

årsrapporter och dokument.  

 

3.5 Empirisk undersökning 

Intervjuerna genomfördes under december månad hos respektive företag och varade emellan 

45-60 minuter. Under samtliga intervjuer användes en diktafon för att spela in materialet. 

Användandet av en diktafon underlättade intervjuerna då vi kunde fokusera på intervjuns 

utveckling samtidigt som vi fick möjlighet att senare använda korrekta citat och uttalanden från 

respondenterna. Efter genomförda intervjuer har materialet transkriberats för att korrekt kunna 

återge fakta och citat.  

 

Efter önskemål har vi valt att hålla samtliga respondenter anonyma i det empiriska materialet 

för att inte kunna härleda svar till respektive företag då visst material kan anses känsligt. 

Genom att erbjuda respondenterna anonymitet i vår studie har vi försökt skapa ett förtroende 

för att kunna få så sanningsenliga svar på våra frågor som möjligt. Dessa åtgärder har vidtagits 

för att styrka studiens validitet.  

 

3.6 Operationalisering 

För att kunna erhålla användbar data i vår studie har våra frågor utformats så att vi kan 

konkretisera viktiga begrepp och få dessa att bli mätbara variabler. För att basera en uppsats på 

ett empiriskt mätbart resultat är det av stor vikt att identifiera de centrala begreppen för 

uppsatsen. De begrepp som identifierats och anses relevanta för vår uppsats är ansvar, 

påverkan, makt och egenintresse. Dessa variabler behandlas även i de teorier som uppsatsen 

grundas på och genom att fokusera vår studie kring dessa fyra variabler får vi empiriskt stöd 

för att testa hypotesens validitet och på så viss uppfylla syftet med uppsatsen. Samtliga av 

dessa begrepp kan ses som grundstenar i uppbyggnaden av definitionen av en företagsledare. 

Makt över någon generar starkt inflytande och därmed stor påverkan på en företagslednings 

beslut. Att studera påverkan från intressenterna ger oss insyn i hur detta inflytande kommer till 

uttryck och i vilken utsträckning. Egenintressen är av vikt för uppsatsen eftersom det är dessa 

intressen som samtliga intressenter genom sin makt försöker påverka företagsledningen att se 
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till. Att studera företagsledarnas upplevda ansvar mot dessa intressenter och även den 

ansvarsskyldighet de har gentemot respektive intressent visar hur de uppfattar sin roll med 

hänseende till övriga centrala begrepp.  

 

Genom ett kritiskt val av frågor har vi erhållit mätbar data på de uppställda variablerna och 

samtidigt fått en realistisk bild av hur organisationens olika intressen kommer till uttryck.  I 

enlighet med en semistrukturerad intervjuform har vi strukturerat upp våra frågor till 

respondenterna enligt de centrala begreppen: ansvar, påverkan, makt och egenintresse. 

Begreppen har utgjort teman under intervjuerna och genom att operationalisera dessa har vi 

brutit ner begreppen till frågor som presenterats för respondenterna (se Bilaga 1). Genom att 

undersöka företagsledarnas uppfattade roll baserat på dessa begrepp erhålls empiriskt stöd som 

förklarar vad som karaktäriserar en företagsledare i deras roll.   

 

 

3.7 Urval 

För att besvara den uppställda frågeställningen har vi avgränsat studien för uppsatsen till 

företag utifrån vissa kriterier. Detta har gjorts för att kunna studera de partförhållanden som är 

väsentliga för vårt syfte. Av den anledningen avgränsas uppsatsen till företag med, framförallt, 

externa ägare. Vi anser att många större företag i exempelvis internationella koncerner inte 

erbjuder de specifika partförhållanden vi ämnar studera varför vi valt att exkludera dessa 

företag i vår studie. Med tanke på uppsatsens syfte och behov av rätt partförhållanden har vi 

därför också valt att inte heller studera mindre företag utan externa ägare. Valet av företag till 

vår studie förutsätter att förhållandet agent/steward – principal finns eftersom uppsatsen 

undersöker dikotomin i Agentteorins och Stewardship-teorins definition av agenten/stewarden. 

Eftersom studien är en djupgående analys av företagsledarens uppfattade karaktär med 

hänseende till ansvar och organisationens intressenter har dessa sju intervjuer gett oss ingående 

material. Det vi sökt är tillgången till kvalitativt material, något som vi fått från dessa sju 

djupgående intervjuer. 

 

Valet av respondenter grundades i att samtliga innehar en position inom respektive företags 

ledningsgrupp. Samtliga respondenter har därav ett övergripande ansvar för företagens 
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operativa verksamhet och således ett stort inflytande över företaget som helhet. 

Intervjumaterialet från dessa respondenter blir jämförbara p.g.a. deras likvärdiga positioner. 

Respektive företagsledare har liknande arbetsuppgifter, stort inflytande över företagets 

verksamhet, ansvarar för rapportering till styrelse och ägare samtidigt som de har ett 

övergripande ansvar för företagets övriga intressenter. Den viktigaste förutsättningen för 

studien var att respondenterna var kontrakterade ägarna att utföra något för dennes räkning och 

därmed uppfyller kriteriet för att kallas agent/steward.  
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4. Empiri 

Empirin är strukturerad i enlighet med intervjuerna och följer de teman som identifierats som 

de centrala begreppen. 

 

För vår studie har 7 företag med respektive representant från företagsledning stått som grund 

för vårt empiriska material. De intervjuade företagen är Atrium Ljungberg AB, Beijer Alma 

AB, Hufvudstaden AB, Industriqompetens AB, Lantmännen Maskin AB, Sagax AB och 

Swecon Anläggningsmaskiner AB. Av de företagen som har intervjuats är tre verksamma inom 

fastighetsbranschen, tre inom produktion och ett inom industrikonsultbranschen. 

Fastighetsbolagen kommer fortsättningsvis genomgående benämnas F1, F2 och F3. 

Produktionsbolagen kommer benämnas P1, P2, P3 och P4. Förkortningar kommer att 

användas för att inte härleda svar till respektive företag.  

 

 

4.1 Företagspresentation 

 

I de två nedanstående tabellerna presenteras information gällande de intervjuade företagen 

hämtad från respektive företags årsredovisningar.  

 

 

  

Företag Verksamhetsområde Börsnoterat 

Omsättning 

(2011) Anställda Styrelse 

Atrium Ljungberg Fastigheter/Förvaltning Ja 2 018 Mkr 267 Ja 

Beijer Alma Produktion Ja 2 830,2 Mkr 1 687  Ja 

Hufvudstaden Fastigheter/Förvaltning Ja 828,1 Mkr 91 Ja 

Industriqompetens Produktionstjänster Nej 83,4 Mkr 117 Ja 

Lantmännen Maskin Produktion Nej 4 527 Mkr 866 Ja 

Sagax Fastigheter/Förvaltning Ja 785,2 Mkr 27 Ja 

Swecon 

Anläggningsmaskiner 

Produktion/Service Nej 2 751,6 Mkr 448 Ja 
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Företag Beskrivning 

Atrium Ljungberg AB 

Bolaget förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter 

med eget bestånd. Bolagets mål är strukturerat i tre, 

där de har satt upp finansiella mål om en ökad 

lönsamhet och tillväxt, nyckeltalsmål för soliditet och 

räntetäckningsgrad samt mål för medarbetare om en 

bättre arbetsplats. 

Beijer Alma AB 

Bolaget inriktar sig mot komponenttillverkning och 

industrihandel. Deras strategiska mål är att leverera 

högkvalitativa produkter i kombination med en 

effektiv affärsstyrning för att kunna skapa mervärden 

för kunder och således skapa ett långsiktigt värde för 

aktieägarna. 

Hufvudstaden AB 

Bolaget förvärvar och förvaltar kontors- och 

butiksfastigheter med verksamhetsmål om att öka 

resultatet samtidigt som man siktar på att ha 

branschens nöjdaste kunder. Bolagets finansiella mål 

är att ha en god utdelningstillväxt där utdelningen 

årligen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från 

den löpande verksamheten. 

Industriqompetens AB 

Bolaget bedriver uthyrning och förmedling av personal 

inom främst industri. Affärsidén är att öka 

konkurrensfördelarna för medlemsföretagen. 

Lantmännen Maskin AB 

Bolaget importerar, marknadsför och säljer 

jordbruksmaskiner. Bolagets vision är att på alla nivåer 

utnyttja sina resurser för att alltid vara kundernas bästa 

val samtidigt som de ska leverera 10 % avkastning på 

eget kapital. 

Sagax AB 

Bolagets affärsidé är att investera i kommersiella 

fastigheter inom främst segmentet lager och lätt 

industri. Sagax övergripande mål är att långsiktigt 

generera högsta möjliga riskavvägda avkastning till 

bolagets aktieägare. 

Swecon Anläggningsmaskiner AB 

Bolaget är återförsäljare och partner till Volvo CE och 

bedriver marknadsföring, försäljning och service av 

anläggningsmaskiner. Swecon ska på ett aktivt sätta 

effektivisera verksamheten för att erbjuda service av 

högsta kvalitet samtidigt som de ska leva upp till 

avkastningskrav från ägarna. 
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4.2 Ansvar 

Företagsledarnas uppfattade arbetsuppgift beskrevs likvärdigt av samtliga respondenter. 

Genomgående beskrevs deras huvudsakliga ansvar som att sköta verksamhetens operationella 

arbete utefter de strategiska mål som godkänts och satts upp av styrelsen. Företagsledaren P3 

förklarade att det är företagsledningen som bestämmer hur verksamheten ska skötas och hur de 

ska nå uppsatta mål. Samtidigt som företagsledarna beskrev sig själva som operativt ansvariga 

för företaget finns kontrollerande organ såsom styrelser. P3 beskrev bland andra styrelsen som 

ansvarig för företagets strategiska planer och beslut. Styrelsen i respektive företag 

representerar en länk mellan ägarna och företagsledningen med uppgift att ta tillvara på 

ägarnas intressen. Samtliga företagsledare beskrev även styrelsens funktion som ansvarig för 

större beslut som omfattade exempelvis större investeringar. Även om attesteringsnivåer för 

företagsledningarna kunde synas proportionerlig med företagets storlek och omsättning så 

beskrevs ändå styrelsens inflytande på alla, för varje specifikt företag, stora investeringar som 

påtaglig.  

 

Samtliga respondenter beskrev denna process som att företagsledningen presenterar förslag till 

styrelsen som vid sina sammanträden beslutar utefter ledningens underlag. P2 förklarade att 

styrelsen ger riktlinjer som ska styra verksamheten i önskad riktning men att dessa riktlinjer 

mer ses som en utmanande funktion. Detta svar överensstämmer med samtliga intervjuade 

företag. Fortfarande är det företagsledningens ansvar att åstadkomma vad som förväntas av 

styrelsen med hänseende till företagets ägare, beskrev P4.  

  

Respondenterna beskrev att företagsledningen ansvarar för att verkställa beslut, något som 

åtföljs av ett hänsynstagande till organisationens intressenter. Det beskrevs dock, av alla 

företagsledare, som otroligt svårt att balansera samtliga intressenters intressen vid alla större 

beslut. “Man måste se hur beslut påverkar varje intressent, en investering måste både ge 

avkastning till ägare och medföra nytta för andra intressenter” (Företagsledare P3). Både 

produktionsföretagen och tjänsteföretaget förklarade att de arbetade mycket nära respektive 

företags kunder med kundspecifika lösningar. P3 beskrev att de på kort sikt försöker få så 

mycket betalt som möjligt för sina produkter men att de på längre sikt premierar att skapa bra 

relationer med företagets intressenter, framförallt kunder. Överlag var samtliga företagsledare 

överens om att de genom sin roll i någon utsträckning var föremål för ansvarsutkrävning från 
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flera intressenter. De upplevde att detta resulterar i en ständig avvägning av hur intressen ska 

prioriteras och tas hänsyn till, även om intressen premieras olika beroende på branschens 

karaktär. 

  

Företagen inom fastighetsbranschen identifierade främst deras aktieägare som viktiga 

intressenter till företaget. F1 beskrev just att fastighetsbranschen är en kapitalintensiv bransch 

vilket leder till att ägarna är väsentliga för företaget och är en väldigt viktig intressent av den 

anledningen. De beskrev vidare att företagsledningen främst arbetar utifrån aktieägarnas 

intressen. ”Företagsledningen är anställd att sköta bolagets verksamhet och genom sin 

anställning obligerad att tillvarata ägarnas intresse” (Företagsledare F1). F3 förklarade att det 

är otroligt viktigt att ha en förståelse för varför man är anställd inom företaget, vilket är att 

agera för aktieägarnas bästa. F2 beskrev dock att de många gånger premierar kundernas 

anspråk för att skapa långa kundrelationer som kan gynna företaget på längre sikt. F1 beskrev 

att om företagsledningen gör något för att tillgodose kunden kan detta resultera i att de får 

något värdefullt tillbaka som gynnar företaget i ett längre perspektiv. Av den anledningen 

beskrev F1 att det är av oerhörd vikt att balansera intressen i organisationen för att se vad som i 

slutändan ger bäst resultat. 

  

I de producerande företagen var synen på viktigaste intressenten för organisationen något vag. 

P2 förklarade att det på kort sikt kan finnas olika intressen mellan parter av organisationen. På 

längre sikt handlar företagsledningens arbete, enligt P2, om att balansera dessa olika anspråk 

för att inte skapa problem för företaget. P3 utryckte att de identifierar flertalet intressenter till 

organisationen och ständigt försöker ta hänsyn till dessa vid beslut. ”Dock har bolaget 

avkastningskrav på eget kapital som finansiella mål från våra ägare vilket innebär att vi 

förväntas leverera ett visst resultat på kort sikt” (Företagsledare P3). P3 beskrev dock vidare 

hur de, om de presterat över förväntan, kan välja att investera överskott enligt övriga 

intressenters önskemål för att detta på lång sikt gynnar företaget. P1 beskrev att kundernas 

anspråk alltid återspeglas i någon utsträckning i alla verksamheter och P4 förklarade att 

”Kunderna är självklart väsentliga för företagets fortlevnad” På frågan om företagsledningen 

alltid är lojal mot ägarna svarade P1 att så inte alltid är fallet, utan det på kort sikt kan innebära 

att de tar beslut som inte gynnar ägarna direkt för att premiera andra intressenter som 

företagsledningen känner ett ansvar mot. De beskrev att detta är något som på längre sikt 
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gynnar företaget som helhet. Övriga respondenter vidhöll att de var lojala mot företaget och 

dess ägare. 

 

4.3 Egenintresse 

På frågan om företagsledarna i de olika företagen ansåg att de hade divergerande intressen med 

företagets ägare framkom det att ingen av respondenterna ansåg att så var fallet. Samtliga 

beskrev på liknande sätt hur de såg sig själva som tjänstemän, anställda för att utföra något för 

ägarna. Företagsledaren F1 positionerade sig själv bildligt som ägare utav företagets tillgångar 

som de är ansvariga för, för att på så sätt förvalta egendomen på bästa möjliga sätt. P1 beskrev 

vikten av att ens egna värderingar stämmer överens med företagets. ”Överensstämmer 

värderingarna har man ofta samma intressen och arbetar man därefter blir det sällan ett 

problem med divergerande intressen i praktiken” (Företagsledare P1). Däremot talade 

respondenterna olika kring hur kunders, leverantörers, anställdas, samhällets, ägares och sina 

egna olika intressen kommer till uttryck även om alla företagsledare beskrev sig själva som 

ägarnas förlängda arm gentemot utomstående intressenter. Exempel på hur dessa begrepp 

kommer till uttryck i de olika branscherna och företagen ges under rubriken “makt och 

påverkan”. 

  

Svaren på de frågor som rör företagsledarnas personliga mål visade på att samtliga 

respondenters intresse grundas i att utveckla verksamheten i en önskad riktning, inte specifikt 

och ständigt leverera resultat efter finansiella mål och avkastningskrav. Samtliga respondenter 

ansåg att deras personliga mål främst avsåg företagets verksamhetsutveckling. Företagsledare 

har valt att arbeta inom företaget och är anställd för att driva verksamheten mot gemensamma 

mål, förklarar F1. F3 beskrev att det kan vara problematiskt när företagsledningen önskar fatta 

beslut och genomföra åtgärder som potentiellt sett är gynnsamma på längre sikt men som kan 

påverka resultatet negativt på kort sikt, något som återspeglas i företagets delårsrapporter. P1 

förklarade att om man som företagsledare har intressen som inte ligger i linje med företagets 

bästa skapas problem. Även P2 beskrev att om företagsledare inte agerar utifrån företagets 

bästa som helhet finns det alltid en risk att de inte får behålla sitt jobb.  
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4.4 Makt och påverkan 

Företagsledarna i samtliga företag uppfattade sin roll som operativ för verksamheten och att de 

besitter den största insikten i verksamhetens alla delar. F1 beskrev att det är svårmotiverat för 

styrelsen att “blankt säga nej” till vad företagsledningen presenterar angående företagets 

åtaganden eftersom företagsledningen innehar mest information. Samtliga företagsledare var 

av den anledningen överens om att de har störst inverkan på företagets verksamhet. P1 beskrev 

att de kontrollerar informationsflödet till organisationens intressenter och väljer att presentera 

information som de anser relevant om prognoser och vad som behövs göras i stort. P1 ansåg att 

styrelsen sätter en tillit till företagsledningen och ifrågasätter sällan företagsledningens 

agerande. P3 konstaterade dock att styrelsens förtroende för företagsledningen kan minska om 

de inte levererar resultat i linje med de finansiella målen även på kort sikt. P2 förklarade att 

företagets ekonomiska intresse övervakas och kontrolleras genom olika funktioner som budget 

och styrelse. P2 ansåg att dessa funktioner finns för att ägare och styrelse inte fullt ut litar på att 

företagsledare agerar som önskat. Det framgick under intervjuerna att de publika företagen 

även arbetar efter den svenska bolagskoden (se Bilaga 2).  

 

Angående anställdas delaktighet i verksamhetsbeslut var respondenterna överens om att 

anställdas kunskap var en väsentlig tillgång för verksamheten och att de sällan ifrågasätter 

anställdas förslag inom sitt område. P4 förklarade exempelvis att de anställda är otroligt viktiga 

för verksamhetens helhet och F2 beskrev att de i stor utsträckning försöker tillgodose 

anställdas önskemål och vara lyhörda för deras expertis och idéer inom sitt specifika område.  

 

Inställningen till kunder skilde sig till viss del åt mellan vissa av fastighetsbolagen och de 

övriga företagen. I tjänsteföretaget och de producerande företagen beskrev företagsledarna att 

de arbetade nära sina kunder och i flera fall levererade kundspecifika produkter varför 

kundrelationerna var väsentliga. P1 uttryckte exempelvis att de har få kunder och därför 

premierar långsiktiga relationer medan P2, som har fler kunder arbetade för att erbjuda den 

bästa produkten på marknaden. I enlighet med förhållandet till företagets leverantörer 

premieras en långsiktighet framför att få ut så mycket som möjligt ur varje affär, något som 

kan minska resultatet men ökar stabiliteten och kontinuiteten, förklarar P2. Både F1 och F3 

beskrev att deras kunder är viktiga med att de inte behöver anpassa sin produkt i samma 

utsträckning som producerande företag. 
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån de valda teorierna.  

 

5.1 Analys 

5.1.1 Ansvar 

Det empiriska materialet beskriver hur företagsledarna känner ett övergripande ansvar mot 

samtliga intressenter. Dock agerar de främst i enlighet med de intressen som de anser behöver 

prioriteras men även de intressenter de har tydligast beroendeförhållande till. Detta ligger i 

linje med vad Bruzelius & Skärvad (2011) konstaterar angående förhållandet mellan parter av 

organisationen och hur detta baseras på de olika intressenternas bidrag. I studien framgick det 

att olika intressenter poserar olika mycket makt över företagsledningen och organisationen i 

enlighet med Mitchell, Agle och Wood (1997) idéer om primära och sekundära intressenter. 

Det blev samtidigt tydligt att maktfördelningen och förhållandena till företagsledningen 

varierade beroende på bransch. I en kapitalintensiv bransch, som fastighetsbranschen, blev det 

tydligt att aktieägarna premieras i större utsträckning och därmed innehar en stor makt över 

företaget som helhet. Detta var något som antagligen bidrog till att företagsledarna underströk 

att de arbetar främst utefter ägarnas intressen.  

 

Även om samtliga företagsledare i alla tre branscher försöker tillgodose alla intressenter likt 

Painters (1987) idéer om företagsledningen som mittpunkten i ett nät av ansvarsskyldighet så 

upplevde de ett övervägande ansvar och en skyldighet gentemot ägare. Detta var något som de 

börsnoterade företagen ansåg följde av att de var just publika bolag. Det faller dock, som 

Androif et al. (2002) påpekade, tillbaka på företagsledningen i allmänhet att väl avväga 

intressen och krav från olika intressenter, även om ägarnas intressen om avkastning väger 

tungt. Företagsledarnas uppfattade roll ger upphov till en ansvarsutkrävning som resulterar i en 

ständig avvägning mellan organisationens intressenter. P1 beskrev just hur avvägningar blir 

nödvändiga då olika intressen kan behöva prioriteras olika beroende på vilket tidsperspektiv 

man agerar efter. Även om ägarnas intressen inte prioriteras i varje avseende försöker 

företagsledningen agera så att samtliga intressen gynnas sett ur ett längre perspektiv.   
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Företagsledarna uppfattar sig som den operativa parten av organisationen och är således en 

nyckelintressent med betydande påverkan på företagets verksamhet. Dock beskrev samtliga 

företagsledare hur de blir begränsade i den bemärkelsen att de måste svara inför och förhålla 

sig till en styrelse, och därmed ägarna. Företagsledare innehar den position som de har baserat 

på den tillit övriga intressenter har till deras kompetens, inte minst den tillit som ägare och 

styrelse har till dem. Bruzelius & Skärvad (2011) ansåg det otroligt viktigt att denna tillit 

behålls genom ständiga avvägningar mellan intressenter av organisationen. Det gäller således 

för en företagsledare att säkerställa en balans mellan bidrag och belöningar bland företagets 

intressenter. Att studien visar på att de olika företagsledarna ansåg att det var svårt att ta 

hänsyn till samtliga intressenter ligger väl i linje med Munro & Mouritsens (1996) idéer. De 

beskrev hur de komplexa förhållanden som finns i organisationer resulterar i att 

företagsledningen får det svårt att balansera och tillgodose organisationens olika intressen.  

 

5.1.2 Egenintresse 

Företagsledarnas uppfattning om sin roll som tjänstemän åtföljs av att deras intressen behöver 

stämma överens med företagens ägare. Respondenterna vidhöll att deras intresse ligger i att 

utveckla verksamheten i en önskvärd, avvägd riktning. Som egenintresse porträtteras i denna 

studie strider inte företagsledarnas egenintresse direkt mot ägarnas intresse utan återspeglar 

snarare deras intention att utveckla företaget med hänseende till ansvar mot företagets 

intressenter. Företagsledarnas egenintresse faller tillbaka på deras anställning som syftar till att 

utföra något åt någon annan. Således måste organisationens intressen tangeras för att inte skapa 

problem som kan resultera i att företagsledarens anställning förloras.  

 

I och med företagsledningens roll som operativ för verksamheten och ansvarig för att balansera 

organisationens intressen kontrollerar de informationsflödet ut i organisationen. Munro & 

Mouritsen (1996) beskriver att detta är företagsledningens möjlighet att påverka övriga 

intressenters beteenden. Baserat på den tillit organisationens intressenter har till 

företagsledningen skapas ett speciellt förhållande till respektive part. Dock framgick det att 

företagsledningen väljer informationen som ska presenteras och att det är företagsledningen 

som har mest insikt i företagets verksamhet överlag vilket gör att det skapas en 

informationsasymmetri till andra intressenter. Enligt Agentteorin åtgärdas denna 
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informationsasymmetri (moral hazard och adverse selection) genom att bland annat införa 

kontrollfunktioner som styrelse och budgetar. Informationsasymmetrin skapar incitament för 

ägarna att övervaka företagsledningen för att säkerställa att de agerar i deras intresse. 

Företagsledaren P2 beskrev hur detta förhöll sig i praktiken där företagets ekonomiska intresse 

övervakas genom just kontrollfunktioner i form av styrelse och budgetar. Funktioner som, 

enligt P2, grundas på att styrelse och ägare trots allt inte har en fullständig tillit till 

företagsledningen. Detta ligger i linje med hur Davis et al. (1997) beskriver att riskaverta ägare 

föredrar övervakningsfunktioner för att minimera risken för deras insats. Eftersom 

företagsledares egenintresse leder till att de gör avvägningar för vilken intressent som ska 

prioriteras finns det incitament för ägarna att kontrollera att deras intressen tillgodoses i någon 

utsträckning.    

 

Agentteorin beskriver informationsasymmetrin indelad i två problem, moral hazard och 

adverse selection. Studien vittnar om hur företagsledare kan skapa en informationsasymmetri 

då de till viss del väljer information som presenteras till företagets intressenter. Samtidigt 

förklarade respondenterna hur de innehar störst insikt i företagets verksamhet vilket gör att det 

kan vara svårt för övriga intressenter att kontrollera företagsledningens ageranden. 

Respondenterna beskrev hur styrelse och ägare har en tillit till hur de sköter verksamheten 

vilket resulterar i att de får agera med stor frihet. Detta leder dock till att företagsledningens 

varje agerande inte heller kan utvärderas.  

 

5.1.3 Makt och påverkan 

Studien visar att olika intressenter premieras olika av företagsledningen beroende på företagets 

karaktär och vilken bransch de är verksamma i. Det blev även tydligt i samtliga företag att 

tidsaspekten vad gäller dessa prioriteringar spelar en stor roll eftersom olika intressenter 

behöver prioriteras vid olika tillfällen. Företagsledaren P1 beskrev hur de inte ständigt kan vara 

lojala ägarna i samma utsträckning. På kort sikt kan det innebära att företagsledningen fattar 

beslut som inte ligger i linje med ägares intressen. Detta för att premiera andra intressenter som 

företagsledningen känner ansvar mot, något som på längre sikt ansågs gynna företaget som 

helhet. Våra resultat visar, i enlighet med Roberts och Scapens (1985) konstaterande, att makt 

möjliggör ansvarsutkrävning, varför det är troligt att en företagsledning försöker tillgodose de 
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mest inflytelserika intressenterna. Det blev tydligt att dessa i många fall, i vår studie, var 

ägarna. Makten över, och vilket förhållande organisationens intressenter har till 

företagsledningen återspeglas således i praktiken som de intressenter företagsledare anser att de 

måste prioritera. Dessa maktförhållanden får därför inte full effekt eftersom olika intressen 

måste prioriteras vid olika tillfällen. Munro & Mouritsen (1996) ansåg att en företagsledares 

agerande utifrån dessa ansvarsutkrävningar baseras på deras kapacitet eller möjlighet att möta 

intressenternas anspråk och i vilken utsträckning företagsledare anser sig skyldiga till att möta 

dessa intressen.  

 

5.2 Avslutande analys och diskussion 

Studien visar att företagsledare definieras främst av ansvarskänslor mot företaget, åtföljt av 

ansvarskänslor mot företagets enskilda intressenter. Karaktäristiskt för en företagsledare utifrån 

vår studie är att denne ständigt gör avväganden om vilken intressent som ska prioriteras för att 

se till företagets bästa. Våra konstateranden visar på att en företagsledare i praktiken agerar i 

enlighet med Stewardship-teorin i det avseendet att de ständigt ser till företagets bästa. Dock 

framgår det tydligt att “företagets bästa” inte alltid resulterar i att principalen blir tillgodosedd i 

alla avseenden. Detta är något som i sig inte strider mot Stewardship-teorins grunder eftersom 

långsiktig tillväxt även främjar ägarna. Den ständiga balanseringen av intressen gör att vissa 

intressenter premieras vid olika tillfällen för att möjliggöra att företagets som helhet främjas.  

 

Som vi tidigare nämnt visar våra resultat på att samtliga företagsledare i studien 

subjektiverades och agerade karaktäristiskt för en steward i det avseendet att de agerar lojalt 

mot företaget (Se Donaldson & Davis, 1991). Trots detta blir de övervakade i enlighet med 

Agentteorins antagande om att en agent drivs av egenintresse och därmed bör övervakas som 

Greenwood & Empson (2003) beskriver. Med hänseende till resultatet av vår studie går det att 

vidare ifrågasätta övervakningen av en individ som agerar karaktäristiskt för en steward. Att 

behandla en steward likt en agent och kontrollera den därefter kan vara kostsamma processer. 

Att ägare ändå väljer att övervaka en företagsledning i enlighet med Agentteorin kan, som 

tidigare nämnts, dock förklaras av den informationsasymmetri som trots allt existerar parterna 

emellan. Dessa kontrollfunktioner, såsom budget, styrelse och svensk bolagskod m.m. tycks 

finnas för att säkerställa att företagsledningen i någon utsträckning alltid ska arbeta för 
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aktieägarnas bästa även om företagsledarnas roll baseras på ett förtroende och en tillit om att de 

kommer förvalta företagets verksamhet i aktieägarnas intresse.  

 

Det kan finnas stöd för Pastoriza & Arino’s (1989) argument om att individer kan agera 

karaktäristiskt för en agent eller steward beroende på tillfället, men utifrån vår genomförda 

studie agerar de karaktäristiskt för en steward med hänseende till deras ansvar mot 

organisationens intressenter.  

 

Även om studien visar på att företagsledare och ägare kan ha divergerande intressen behöver 

egenintresse, enligt vår studie, inte nödvändigtvis betyda ett intresse som personligen gynnar 

agenten framför principalen som tidigare forskning kring Agentteorin till viss del föreslår. 

Egenintresse kan snarare ses som ett intresse att tillgodose andra intressenter och företaget som 

helhet framför endast principalen eller sig själv. Detta för att utveckla och driva företaget på 

bästa möjliga sätt sett ur ett längre perspektiv. Med konstateranden om företagsledarnas 

ansvarskänslor och deras egenintresse finns det incitament för ägare att övervaka 

företagsledare, men inte för att stävja agentens opportunistiska beteende i den bemärkelsen 

som Agentteorin presenterar.  
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6. Slutsats och förslag till framtida forskning 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kunnat dras utifrån uppsatsens analys. Detta leder 

vidare till förslag om vidare forskning inom ämnet.  

 

6.1 Slutsatser 

Vad definierar en företagsledare med hänseende till ansvar och intressen? 

 

Vad som främst tycks definiera en företagsledare är den övergripande lojaliteten mot företaget 

framför enskilda intressenter och deras känsla av ansvar att balansera parters intressen för att 

främja företaget. Studien visar att intressenters påverkan på en företagsledning går att utröna ur 

beroendeförhållandet parterna emellan där ett starkt beroendeförhållande ger större makt över 

ledningen. Det var i dessa beroendeförhållanden som skillnader mellan branscher kunde 

urskiljas. Företagen inom fastighetsbranschen uttryckte ett starkare beroendeförhållande till 

ägare. Resultatet visar dock även att samtliga ledningar var benägna att frångå de starkaste 

intressenters intressen om det i ett visst tidsperspektiv främjar företaget.  

 

Företagsledarna agerade karaktäristiskt för en steward i flera avseenden samtidigt som de 

uppvisade en stor vilja/beredskap att se till andra intressenter än ägare/principal för att främja 

företaget på lång sikt. Detta strider i sig inte mot Stewardship-teorins grunder eftersom 

långsiktig tillväxt även främjar ägarna. Dock belyser detta att Stewardship-teorin inte är tydlig 

när det gäller hur ledningen ska agera för att tillgodose ägare/principal och därmed vara en god 

steward med hänseende till det ansvar företagsledare innehar mot företagets samtliga 

intressenter. 

 

Att företagsledningarna övervakades i enlighet med Agentteorins antaganden om egenintressen 

och opportunistiskt beteende med hjälp av budget, styrelse, svensk bolagskod etc. kan enligt 

vår studie i viss utsträckning anses vara överflödigt och kostsamt eftersom företagsledarna 

agerade karaktäristiskt för en steward. Det är samtidigt förståeligt att detta existerar eftersom 

det är ett sätt att garantera en viss insats och utdelning till ägare samtidigt som den minskar 

informationsasymmetrin mellan organisationens olika parter. Avslutningsvis visar denna 

uppsats att hypotesen att en företagsledare är en reflektion av flera intressenters mål och 
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intentioner stämmer. Detta baserat på att företagsledarnas ständiga avvägningar mellan 

intressenters anspråk stämmer väl överens med subjektifieringen bland de intervjuade 

företagsledarna angående deras roll. 

 

Det karaktäristiska för en företagsledare går tillbaka till deras övergripande ansvar mot 

företagets intressenter och dess intressen. Appliceringen av Intressentmodellen och 

ansvarslitteraturen är därmed legitim och bidrar således med en ökad förståelse för denna 

definition och vidare teoretisk diskussion. För praktiker kan det finnas ett värde i våra resultat 

eftersom det ger en förklaring till vad som karaktäriserar en företagsledare och kan resultera i 

att överflödiga och kostsamma processer för övervakning kan undvikas.  

 

6.2 Studiens begränsningar 

Uppsatsens studie har sin begränsning i omfattningen av antal intervjuade företag. En högre 

tillförlitlighet hade kunnat uppnås om det empiriska materialet hade baserats på fler 

respondenter. Dock har tidsbegränsningen gjort att detta inte varit möjligt.  
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6.3 Förslag till framtida forskning 

En intressant aspekt som vi insåg kan ha en inverkan på företagsledarnas karaktär är hur denne 

motiveras i sin roll.  Det är även av intresse att studera motivationens betydelse för 

agentens/stewardens beteende, eftersom Stewardship-teorin grundar sig på att stewarden är 

motiverad av organisationens framgång (Davis et al, 1997). Det kan då vara av intresse att 

studera hur yttre och inre motivation påverkar förhållandet mellan agent/steward och principal.  

 

Generellt finns det utrymme för vidare forskning i vad som karaktäriserar en företagsledare 

baserat på dessa teorier där det främst kan vara intressant att djupare studera de 

beroendeförhållanden som återfinns i organisationer. Vidare kan även samhällets påverkan och 

betydelse för denna definition studeras mer ingående då detta inte gjorts djupgående i denna 

uppsats.  

 

Efter att vi konstaterat att företagsledarna har karaktäristiska drag enligt Stewardship-teorin 

men kontrolleras i enlighet med Agentteorin anser vi att det även vore intressant att mer 

ingående studera konsekvenserna av de kontrollfunktioner principalen/ägarna utövar på 

agenten/stewarden/företagsledningen. Detta skulle även kunna återkopplas till en diskussion 

kring motivation.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Huvudfrågor: Ansvar, makt, påverkan och egenintresse 

Finns det olika intressen bland företagets intressenter? och hur yttrar de sig?  

Finns det egenintressen hos ledningen? 

Vems/vilka mål är viktigast? 

Har någon intressent makt/inflytande att påverka ledning i högre utsträckning än andra? 

Upplever du att företagsledningen har ett ansvar att göra alla intressenterna nöjda?  

Vilka intressen identifierar företagsledningen i en organisation? 

 

Frågor: 

Ansvar 

Vad är era arbetsuppgifter som företagsledning? 

Hur ser ni på er roll som företagsledare? 

Är det företagsledningens uppgift att sätta målen med företagets verksamhet? 

Hur ser ni på företagsledningens ansvar mot olika intressenter för företaget? 

Vad bestämmer vilka intressen som ska premieras? 

Hur mycket vikt lägger ni vid att tillgodose era ägare? 

Skulle ni säga att ni arbetar “med fria tyglar” från ägare?  

Upplever ni att ni får stå till svars för era handlingar? 

 

Påverkan 

Hur ofta kommunicerar ni med ägare om företagets verksamhet? 

Hur kan ni påverka ägare? Och i vilken utsträckning? 

Hur ofta deltar anställda vid beslut som berör verksamhetens framtida riktning? 

Hur ofta pratar ni med anställda om verksamhetens framtid? Vilket inflytande har de? 

I vilken utsträckning är anställdas krav/önskemål avgörande vid beslut? 

Vilket inflytande har era kunder på beslut som omfattar verksamheten? 

Vilka kanaler finns för kommunikation mellan olika parter i företaget? (anställda och ledning) 
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Vilka krav har olika intressenter på er som företagsledare? 

Vems intressen och mål anser ni är viktigast? (kunder, anställdas, företagsledningens, ägare) 

 

Makt 

Upplever ni att ni som företagsledningen har störst inflytande över företagets verksamhet?   

Upplever du att företagsledningen beslutar exklusivt om företags verksamhet? 

Fattar företagsledningen beslut utan att dessa behöver gå igenom ägarna? 

Är ni oroliga för att göra aktieägarna besvikna? 

Finns det några regleringar eller kontrollfunktioner som gör att ni som företagsledningen blir 

begränsade i ert beslutsfattande och sätt att sköta verksamheten? 

 

Egenintresse 

Upplever ni att det finns olika intressen med företaget bland ditt företags intressenter? (kunder, 

anställda, ägare osv..) 

Är samtliga beslut med hänseende till alla intressen i företaget? 

Har du personliga mål med ditt arbete? 
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Bilaga 2. Svensk bolagskod 

 

Svensk bolagskod  

Under studiens gång framgick det att publika bolag använder sig av den så kallade Svenska 

bolagskoden som kan ses som en viktig del av företagets styrning. Nedan följer en redogörelse. 

 

Corporate governance, som ligger i linje med grunderna i Agentteorin, har blivit ett verktyg för 

att eftersträva en bolagsstyrning som på ett effektivt sätt skapar mervärde för aktieägarna 

(Lekvall, 2009). Det baseras således i att få företagsledningen att tillgodose aktieägarnas 

intressen om avkastning på sitt investerade kapital. Huvudfokus för corporate governance är att 

lösa de konflikter som uppstår mellan företagsledningen och aktieägarna (Brennan & Solomon, 

2008). I det svenska näringslivet kommer detta regelverk om corporate governance i form av 

bolagsstyrning och står som grund för den svenska bolagskoden som introducerades 2006 för 

svenska börsnoterade företag (Lekvall, 2009). Den svenska bolagskoden reglerar exempelvis 

styrelsens sammansättning, positionsfördelningar, ersättningar och syftar till att skapa en 

transparens gentemot aktieägare, kapitalmarknaden och allmänheten som helhet (Lekvall, 

2009).  

 


