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Sammandrag 
  
De stora börsbolagen i Sverige får mycket plats i massmedia då det diskuteras flitigt om hur 

bolagsstyrelserna ser ut och hur de agerar. Men börsbolagen står endast för en bråkdel av alla 

aktiebolag i Sverige. De mindre och medelstora aktiebolagen skrivs det inte om lika mycket utan 

de arbetar i skymundan, i alla fall styrelsen. Stora börsbolag består ofta av flera olika ägare i 

motsats till medelstora företag. De måste följa regleringar och formaliteter gällande 

styrelsearbete i större utsträckning än vad små privata enmansaktiebolag behöver göra och därför 

finner vi det intressant att undersöka till vilken grad de mellanstora aktiebolagen gör det. 

Skillnaderna i styrelsearbetet kan bero på flera faktorer, exempelvis finns det små aktiebolag som 

inte kräver något betydande styrelsearbete då deras verksamhet inte är tillräckligt stor eller att 

åsikterna om styrelsens roll är skilda. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka styrelsearbetet i ett fåtal mellanstora företag, med 

varierande ägarstruktur, för att se hur aktivt de arbetade. Vidare ville vi få en djupare insikt i vad 

företagen anser att styrelsens roll är, om den var övervakande eller sågs som en resurs samt om 

detta påverkade valet av styrelseledamöter. Resultatet samlades in från fyra företag av olika 

storlek inom kategorin medelstora bolag, genom intervjuer. En slutsats som kom fram var att 

graden av aktivt styrelsearbete varierade mycket beroende på vad företagen ansåg att styrelsens 

roll var samt hur ägarstrukturen såg ut. Vidare kunde vi se att ju aktivare styrelsearbetet var desto 

noggrannare var styrelsen med tillsättningen.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Det går inte många dagar utan att det skrivs om bolagsstyrelser i dagstidningarna och på internet. 

Det är inte speciellt förvånande när det står med stora bokstäver i rubriken att de svenska 

bolagsstyrelserna har för höga arvoden eller att sammansättningen är alldeles för homogen. 

Antalet noterade börsbolag är i Sverige cirka 300 stycken medan antalet privata aktiebolag 

uppgår till hela 374 000 stycken (SCB, 2014). Styrelserna i börsbolag får mycket 

uppmärksamhet och kritik i media då styrelsen inte fungerar eller utför sitt arbete ordentligt. Den 

senaste tidens debatt har handlat om bristen på mångfald i styrelserna och att de inte gör sitt jobb 

(Alestig, 2012). 

Mycket forskning har gjorts på stora börsbolags bolagsstyrning och därmed har forskning för de 

övriga 374 000 mindre och mellanstora privata aktiebolagen lämnats i skymundan (Brunninge & 

Nordquist, 2004). Gabrielsson & Winlund (2000) menar att de mindre bolagen har liknande 

problem som de stora bolagen och de efterfrågar mer forskning inom detta område. Anledningen 

till att det finns intresse att även forska kring privata aktiebolags ägarförhållande är att de skiljer 

sig från börsbolag. De privata består av en eller några enstaka ägare som i många fall också sitter 

i styrelsen. Gabrielsson & Winlund (2000) menar att en styrelse bestående av endast 

familjemedlemmar eller av personer i bekantskapskretsen tenderar att bli mycket intern då 

ägarna och styrelsen består av samma personer. Detta medför att styrelsearbetet blir mer av en 

formalitet och inte mer än vad lagen kräver. 

Aktiebolagslagen redogör för vilket arbete styrelsen ska utföra samt dess roll, både för enskilda 

ledamöter men även för styrelsen som organ. Dock är lagen vag enligt Sevenius (2010), då det 

inte går att ha en universell konkret arbetsordning och arbetsuppgifter för alla typer av bolag då 

dessa skiljer sig mycket åt i storlek, omsättning och bransch. För börsnoterade bolag finns “Kod 

för bolagsstyrning” vilken ger rekommendationer för hur styrelsen i börsbolag bör agera 

(Sevenius, 2007). Vidare finns ”Vägledning till god styrelsesed”1 producerad av 

StyrelseAkademien (2009), en icke-kommersiell organisation som jobbar för styrelsefrågor i 

                                                
1 Kommer framöver att hänvisas till som “Vägledningen” 
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svenska bolag och organisationer. Deras grundtanke är att bolag ska utse lämpliga 

styrelseledamöter med olika kompetens för att få en bred kunskapsbank i styrelsen som ska 

kunna leda bolaget i rätt riktning i avgörande frågor. “Vägledning till god styrelsesed” består 

endast av rekommendationer och det finns inget krav att uppfylla dess olika synpunkter. Dess 

syfte är att rekommendera, uppmärksamma och skapa förutsättningar för ett välfungerande och 

aktivt styrelsearbete. 

1.2 Problemdiskussion 

StyrelseAkademien förespråkar en aktivare styrelse i små och medelstora aktiebolag än vad som 

förekommer idag (Wernersson 2012). Med det vill StyrelseAkademien se en ökad aktivitet från 

styrelsen i den dagliga verksamheten, inte endast på de årliga styrelsemötena. De anser att ett 

företag ska ta till vara på den resurs som styrelsen är och använda sig av dess varierade 

kompetens under den dagliga verksamheten. En endast övervakande styrelse kan i många fall 

betyda passivitet från ledamöterna och därmed leda till en inaktiv styrelse. Ledamöterna ska, 

enligt grundaren av StyrelseAkademien Öjvind Norberg, inte vara ”operativt briljanta” utan 

snarare vara ”affärsmässiga snillen” (Wernersson, 2012).  

“Samtidigt skall en styrelse inte tänka på vad som är bäst för de anställda, för vd:n eller ens 

ägarna. Deras roll är enbart att tänka på vad som är bäst för bolaget” (Wernersson, 2012). 

Neville (2011) har gjort en studie på 1313 små och medelstora privata danska aktiebolag där det 

finns minst en ägare. Resultaten visar att cirka 35 procent av dessa är familjeägda och i 25 

procent av fallen är ägarna goda vänner. Konsekvensen av detta är, enligt Neville (2011), att 

styrelserna blir mycket interna. Styrelsen som till största del, eller helt och hållet, består av 

familjemedlemmar fattar beslut endast ur deras perspektiv och tar inte in synpunkter utifrån. 

Detsamma gäller när styrelsen består av nära vänner som också är huvudägare. Slutsatsen av 

studien är att små och medelstora bolag skiljer sig från de börsnoterade bolagen då de mindre 

inte har liknande professionella ledning som börsbolagen. 

Vidare genomförde Neville (2011) en studie där cirka 600 bolag får frågan om vad de anser vara 

styrelsens viktigaste uppgift. Majoriteten, 53,9 procent, svarar att viktigaste rollen är att utforma 

strategin i verksamheten medan 14.9 procent anser att det är att övervaka verksamheten och 



 3 

ledningen samt de risker som kan slå mot bolaget. Slutligen visade studien att endast 10 procent 

anser att styrelsens roll är att bidra med olika kompetenser som inte tidigare fanns i bolaget. 

Brunninge & Nordqvist (2004) kommer fram till att familjeägda bolag är mindre benägna att ta 

in externa ledamöter i styrelsen jämfört med icke-familjeägda bolag. De hittar dock inget stöd för 

att fler externa ledamöter skulle öka entreprenörsverksamheten och ifrågasätter tron om 

fördelarna med externa ledamöter och att de fördelaktiga argumenten kan vara överskattade. Det 

finns dock, enligt Johannisson & Huse (2000), stor nytta för ett bolag att ta in externa ledamöter. 

Det kan öppna upp för en bredare syn och förståelse för nya ledningsfrågor. Att ha externa 

ledamöter kan också, enligt Ward (1991), skapa en länk mellan ett familjetänkande och ett 

affärssinne. 

Stora börsbolag består ofta av flera olika ägare i motsats till små-, medelstora- och familjeföretag 

(Neville 2011). De stora företagen måste följa regleringar och formaliteter gällande 

styrelsearbete i större utsträckning än vad privata aktiebolag behöver göra. Skillnaderna i 

styrelsearbetet kan bero på flera faktorer, exempelvis finns det små aktiebolag som inte kräver 

något betydande styrelsearbete då deras verksamhet inte är tillräckligt stor, eller att åsikterna om 

styrelsens roll skiljer sig, det vill säga synen om styrelsen är övervakande eller om den ses som 

resurs. Enligt oss är de medelstora aktiebolagen av stort intresse då, trots att de inte är 

börsnoterade, kan ha en omsättning på ett par hundra miljoner och mellan 50 till 250 anställda 

vilket leder till ett stort ansvar för styrelsen. I och med detta undersöks fyra medelstora 

aktiebolag, (Alfa, Sigma, Epsilon, Zeta) som alla är av olika storlek och har en varierande 

ägarstruktur. Intresset ligger i att undersöka om styrelserna är aktiva eller inte och vad det kan 

bero på, samt om tillsättning blir noggrannare i och med graden av aktivitet. Det finns ingen 

konkret definition om hur aktivt styrelsearbete ska gå till, därför kommer vi att definiera 

begreppet genom citatet nedan för att få det så konkret som möjligt och vidare arbeta utifrån 

detta. 

“Aktivt styrelsearbete är en styrelse sammansatt av ledamöter insatta i verksamheten och vars 

delade erfarenhet och nätverk är ett stöd för verksamheten, en styrelse som väl känner till och 

följer lagar och regleringar samt använder de styrande dokumenten för att tydliggöra 

bolagsstyrning, en styrelse som lägger mest tid på de framåtriktade strategiska frågorna och vars 

ledamöter följer en effektiv arbetsprocess” (Direndi, 2014). 
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1.3 Frågeställning 
Ovanstående diskussion har lett oss fram till följande frågeställning: 

• Hur aktivt är styrelsearbetet i medelstora företag med olika ägarstrukturer? 

• Vilken roll anses styrelsen ha i de utvalda företagen samt hur går tillsättningen till? 

1.4 Syfte 
Vi ämnar undersöka styrelsearbetet i ett fåtal medelstora företag, inom olika branscher och med 

varierande ägarstruktur, för att se hur aktivt de arbetar. Vidare ämnar studien få en djupare insikt 

i vad företagen anser att styrelsens roll är, om den är övervakande eller ses som en resurs. Vi vill 

även undersöka på vilka grunder som styrelsen utses, då vi tror att de skiljer sig åt beroende på 

hur aktivt styrelsearbetet är.  
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2. Litteraturredogörelse 
 I detta avsnitt kommer grundläggande information om styrelser att presenteras. Detta för att få 

en förståelse för vad en styrelse gör, hur den ser ut, vilka som sitter med och vilka uppgifter en 

styrelse har.   

 
2.1 Bolagsstyrning 
Enligt StyrelseAkademien (2009) syftar begreppet bolagsstyrning ursprungligen till att hantera 

problemet som kan uppstå i relationen mellan ägare och ledningen, särskilt i bolag med spritt 

ägande. De skilda åsikter som uppkommer mellan ägarna och ledningen kan röra sig om hur 

företaget bör agera i vissa avseenden exempelvis finansiella strategier, ersättningar, avkastning 

på kort och lång sikt och riskbenägenhet. Bolagsstyrning används därför som ett verktyg för att 

säkerhetsställa att ägarnas intressen blir tillgodosedda. 

Ordet bolagsstyrning har sitt ursprung i den engelska termen Corporate Governance. Innehållet i 

de olika delarna av bolagsstyrning är inget nytt. Begreppet är relativt nytt och det finns många 

olika definitioner då fenomenet är beroende av vilket perspektiv som analyseras. Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, (2004) definition för Corporate Governance är 

”A set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other 

stakeholders” (Sevenius, 2007). 

2.2 Regleringar och rekommendationer för styrelser 

Bolagsstyrning regleras främst av aktiebolagslagen. Den lägger grund för hur bolagsorganen ska 

organiseras och struktureras. Aktiebolagslagen är en flexibel reglering som har reformerats ett 

flertal gånger de senaste hundra åren och stora förändringar har främst skett i början av 1990-

talet. Den är utformad för aktiva ägare och ger dem rätten och möjligheten att förändra strukturen 

i företaget samt rätt att utöva inflytande över bolagsorganen. Dess främsta funktion är att skydda 

ägare, bolaget och andra intressenter (Sevenius, 2007).   

“Vägledningen till god styrelsesed” togs fram för att ge en mer översiktlig bild av vad som 

behövs för en god sed för styrelsearbete i svenska aktiebolag (StyrelseAkademien, 2009). Den är 
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ett komplement till ”Koden för bolagsstyrning” genom att strikt beröra styrelsefunktionen och 

behandla den mer djupgående. “Vägledningen” är inte tvingande utan ska ses som generella råd 

och anvisningar. Vidare kan “Vägledningen” fungera som ett ideal för hur styrelser och 

styrelseledamöter ska sköta det praktiska arbetet, inspiration för vidareutveckling av 

styrelseledamöternas arbetsformer, samt som kurslitteratur för styrelseutbildningar. 

“Vägledningen” vänder sig främst mot mindre och medelstora företag, dock förutsätts det att 

styrelsen är aktiv och består av minst tre ledamöter för att dess rekommendationer ska vara 

relevanta. StyrelseAkademien menar att råd och studier kring onoterade företag ofta försummats. 

Behovet av styrning i dessa företag är annorlunda jämfört med börsnoterade bolag, då bolaget 

vanligen ägs av få individer eller är familjeägt. Därför är det viktigt att se till att styrningen 

skapar värde och säkrar en långsiktig överlevnad för företaget. 

Tidigare har styrelsens uppgifter främst varit att se till att bolaget har en effektiv ledning och att 

följa upp och kontrollera dess förvaltning, men på senare tid har detta synsätt förändrats mot en 

strävan att ha en mer aktiv styrelse. Att skapa affärsidéer och mål samt utforma strategier för att 

nå dessa är en stor del av den moderna styrelsens uppdrag. Det är inte så att kravet på den 

kontrollerande aspekten har minskat, snarare tvärtom, det har lett till att arbetsbördan istället har 

ökat. Tiden som läggs ner bör vara minst 10 - 15 arbetsdagar per år, men i företag med mer 

komplex och omfattande verksamhet kan väsentligt mer tid krävas för ett fullgott styrelsearbete 

(StyrelseAkademien, 2009). Styrelsemöten bör hållas minst fyra gånger per år men kan öka 

väsentligt beroende på verksamheten. Vidare menar StyrelseAkademien (2009) att den aktiva 

rollen också inkluderar utformandet av bolagets finansiella rapportering, kapitalmarknad och det 

omgivande samhället. 

“Vägledningen till god styrelsesed” är uppbyggd i sex kapitel: Styrelsens uppgifter, Styrelsens 

storlek och sammansättning, Tillsättning och frånträde av styrelseuppdrag, Styrelsens arbete, 

Ersättningar till styrelseledamöter och Utvärdering av styrelsen (StyrelseAkademien, 2009). De 

olika rekommendationerna varierar i generalitet. Ett exempel på en generell rekommendation kan 

vara: ”Även annan styrelseledamot som tidigare varit vd i bolaget bör iaktta särskild aktsamhet 

för att undvika åtgärder och beteenden som kan försvåra för ny vd att fullgöra sitt uppdrag” 

(StyrelseAkademien 2009, s 24). Vidare är en mer konkret rekommendation ”… 



 7 

ordförandearvode för mindre och medelstora [företag]… bör uppgå till det högre av 1-2 

prisbasbelopp och 20 procent av vd:s fasta lön.” (StyrelseAkademien, 2009 s 44). 

Sammansättningen bör enligt StyrelseAkademien (2009) bestå av olika kompetenser, 

erfarenheter och bakgrund. Hänsyn måste också tas till styrelsens förmåga att fungera väl 

tillsammans samt att en jämn könsfördelning är att föredra. En bredare styrelse med externa 

ledamöter innebär vanligtvis en väsentlig skillnad för ett ägarlett bolag i form av en 

kompetenshöjning och effektivisering av styrelsen. 

2.3 Vad består en styrelse av? 

Styrelsens sammansättning står angiven i aktiebolagslagen (ABL 2005:551). Grunden ska bestå 

av en styrelseordförande, ledamöter, eventuella arbetstagarrepresentanter och suppleanter. 

Antalet ledamöter och suppleanter regleras i första hand i bolagsordningen, aktiebolagslagen och 

föreningsstadgar. Privata bolag behöver ha minst en ledamot och det ska även finnas en 

suppleant. Om det finns fler än en ledamot måste en ordförande tillsättas. Bolagsstämman utser 

ledamöterna enligt aktiebolagslagen. Utöver dessa stämmovalda ledamöter har arbetstagarna rätt 

att ha en till två representanter i styrelsen om bolaget har mer än 25 anställda (Sevenius 2010). 

2.4 Styrelsens roll 
Styrelsen i ett aktiebolag har en betydande roll för företaget och dess verksamhet. Trots att 

styrelsens arbete inte är direkt sammankopplat med företagets verksamhet är deras 

arbetsuppgifter och beslut viktiga (Sevenius 2010). Styrelsens arbetsuppgifter står reglerade i 

aktiebolagslagen och gäller för samtliga aktiebolag oavsett storlek. Lagen beskriver, enligt 

Sevenius (2010), endast allmänt styrelsens huvuduppgifter och kan ses som enkla då deras 

uppgifter i praktiken är mycket mer komplexa vilket inte går att skriva ner i lagtext. Styrelsens 

primära uppgifter är enligt aktiebolagslagen att svara för bolagets organisation och förvaltning av 

bolagets angelägenheter (ABL 2005:551). Med detta ingår uppgiften att övervaka bolagets 

ekonomiska situation samt att ha uppsikt över bolagets tillgångar och bokföring. Detta betyder 

att styrelsen har det övergripande ansvaret för att de beslut som tas på bolagsstämman genomförs 

samt att bolagets affärsidé och mål ska uppfyllas. Vidare är det styrelsens uppgift att ha uppsikt 

över vd och dennes arbete. Missköter sig vd:n är det upp till styrelsen att avsätta denne och 

tillsätta en ny. 
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Av det som framgår av styrelsens uppgifter ovan ger aktiebolagslagen styrelsen stor frihet i hur 

uppgifterna ska skötas enligt Arlebäck (1997). Han menar att det finns ett stort ansvar för 

styrelsen inom aktiebolagslagen som måste levas upp till men hur detta går till är upp till 

styrelsen. För att styrelsen ska få struktur på sitt årliga arbete skapas arbetsordningen. Denna är 

en arbetsplan för vad styrelsen samt ordförande och ledamöter har för arbetsuppgifter under 

kommande mandatperiod. Arbetsordningen ska enligt aktiebolagslagen visa bland annat 

arbetsfördelningen och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Denna arbetsordning bestäms 

vanligtvis på första styrelsemötet för året. Styrelsen är för övrigt skyldig att sammanträda om vd 

eller styrelseledamot efterfrågar detta (Sevenius 2010).   

Styrelseordföranden, de enskilda ledamöterna och personalrepresentanterna har sina individuella 

arbetsuppgifter och ansvar. Av dessa roller är det styrelseordföranden som sitter på den tyngsta 

posten. Ordförandes roll återfinns i aktiebolagslagen och har förtydligats i “Vägledningen”. 

Denna person utses antingen på rekommendation av styrelsen och i slutändan av aktieägarna. 

Sevenius (2010) beskriver ordförandens roll som ett eget bolagsorgan med egna uppgifter och 

ansvar. Ordförandens huvuduppgift är att organisera styrelsearbetet samt att vara en länk mellan 

aktieägare, styrelseledamöter och företagsledning. En viktig uppgift är att ordföranden har den 

avgörande rösten vid omröstning i styrelsen.  

Som enskild ledamot får man ett eget skadeståndsansvar som ligger utanför styrelsens 

gemensamma ansvar. Styrelseledamoten fungerar som uppdragstagare gentemot bolagstämman, 

som både utser och avsätter ledamoten. Vilket innebär ett ansvar hos ledamöterna att införliva till 

de aktieägare som valt in dem i styrelsen. Ledamotens uppdrag är att tillgodose bolagets intresse 

och aktivt arbeta för att verksamheten och mål följs. Sevenius (2010) betonar vikten av 

ledamotens lojalitet och omsorgsplikt gentemot bolagets angelägenheter. Lojalitetsplikten 

beskrivs i aktiebolagslagens jävhetsregler vilket innebär att en ledamot inte får engagera sig i 

styrelsefrågor som denne har intresse i och kan påverka till fördel för sig själv.  

 
2.5 Tillsättning och kvalifikationer 
I aktiebolagsstyrelser är det endast utvalda personer som får sitta med och det är i huvudsak 

ägarna som genom bolagsstämman utser styrelsen och dess olika roller. Tillsättningarna kan se ut 
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på olika sätt beroende på storleken på bolaget och hur viktig de anser att styrelsen roll är 

(Arlebäck 1997). Vilka personer som får utses står delvis reglerat i aktiebolagslagen. Det finns 

ett antal konkreta regler såsom att inte vara minderårig eller försatt i personlig konkurs, men inga 

direkta krav på kompetens eller erfarenhet. Detta på grund av att det är svårt att ha universella 

kompetenskrav på ledamöterna i alla olika typer av styrelser och branscher som finns. Arlebäck 

(1997) anser att en styrelseledamot ska vara oberoende, självständig samt att inte befinna sig i 

beroendeförhållande till ägare eller andra styrelseledamöter. Vidare måste en ledamot vara väl 

insatt i företagets marknads- och konkurrenssituation för att kunna tillföra relevanta synpunkter 

på styrelsefrågor. För att detta ska ske behöver ledamoten ha ett gott affärssinne och goda 

företagsekonomiska kunskaper. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer relevanta teorier inom ämnet förklaras och behandlas för att ge en 

förståelse för uppsatsens vidare analys av empiri, diskussion och slutsats. 
 

3.1 En aktiv styrelse 
 

För att kunna avgöra om en styrelse är aktiv eller inte kommer denna undersökning att baseras på 

tre huvudområden som vi anser kan ge en uppfattning om hur aktiv en styrelse kan vara. 

Förutom den definitionen om aktivitet från StyrelseAkademien kan vi också för enkelhetens 

skull definiera aktivt styrelsearbete genom att ha fler möten än utsatta, vara uppdaterade i dagliga 

verksamheten samt att styrelsen är insatt i marknaden och med en framtidssyn. Vidare kommer 

agentteorin tillsammans med sociala nätverk och resursberoende att beskriva en styrelses 

aktivitet. Grunden ligger i agentteorin, där förhållandet mellan ägare och styrelse föreligger. 

Nästa steg är valet av den styrelsen (RDT), vilken kompetens företaget behöver. Sist, 

(Granovetter), hur utses den styrelsen. Om ett företag går igenom dessa steg har 

företaget/styrelsen gjort aktiva val av styrelsen. Till skillnad från företag som inte valt in rätt 

personer i styrelsen, exempelvis personer som inte är insatta i marknaden och så vidare, dessa 

styrelser får en mer övervakande karaktär då de får svårt att sätta sig in den dagliga 

verksamheten. 
 

3.1.1 Kompetens och resursallokering 

Hillmans et al. (2009) beskriver olika typer av Resource Dependency Theory (RDT), det vill säga 

teori om resursberoende, och bland annat dess betydelse vid valet av styrelseledamöter. Pfeffer 

(1972) påstår att styrelser kan göra att organisationer minskar sitt beroende av yttre kompetens 

eller lyckas erhålla mer resurser genom att tillsätta ledamöter med den kompetens som bolaget är 

behov utav. Hillman et al. (2009) nämner att tidigare undersökningar styrker RDT som den 

viktigaste faktorn för tillsättningar av styrelser, även viktigare än agentteorin. Vidare beskrivs 

vikten av att para ihop och välja personer av rätt karaktär till styrelsen. Individer som är 

resursrika ska vara i huvudfokus och i vissa branscher är det bra om styrelsen består av 

utomstående som innehar relevant kunskap. Pfeffer & Salancik (1978) föreslår fyra olika 
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fördelar som styrelseledamöter för med sig: information i form av förslag och råd, tillgång till 

kanaler med information mellan företaget och oviss omgivning, access till förmånliga resurser, 

och legitimitet. När styrelsestrukturen inte hänger med i förändringar, blir prestationen lidande. 

Familjeföretag tros tjäna på att ha en styrelse som är diversifierad, då de ofta innehar liknande 

kompetens. Ett företag får en kompetent och aktiv styrelse genom att utförligt och genomtänkt 

utse dess ledamöter. Tar företaget in ledamöter endast på grund av exempelvis, enkel 

tillgänglighet, är risken stor att företaget inte får den marknads- och framtidssyn som kan 

behövas. Bra ledamöter vet att styrelsen behöver vara uppdaterad och ha en förståelse för den 

dagliga verksamheten, vilket RDT styrker. Vidare beskriver Jonnergård & Stafsudd (2009) att 

svensk bolagsstyrning har under åren 1994-2004 ändrat inriktning, från en mer traditionell 

svensk ägarledd struktur till den amerikanska Anglo-Amerikanska modellen där ägarna utser en 

lämplig styrelse som är med i beslutsfattandet. Jonnergård & Stafsudds forskning förstärker RDT 

att ägarnas främsta ansvar är att utse är aktiv beslutsfattande styrelse och gå ifrån en passiv 

ägarledd styrelse.   

 

3.1.2 Sociala nätverk 
Vid tillsättningar i bland annat bolagsstyrelser letar företag efter lämpliga ledamöter med hjälp 

av exempelvis styrelseledamöternas kontaktnät, dels privata men också professionella. Det 

sociala nätverket och dess olika anknytningar har en stor inverkan på vilken mängd individer 

som man kan nå ut till. Granovetter (1973) betonar vikten av att ha kontakter och hur varierande 

typer av relationer påverkar chansen för en person att exempelvis kunna få ett styrelseuppdrag. 

Styrkan av den sociala kontakten definieras som en kombination av mängden tid, känslor, 

intimitet eller gemensamt förtroende. De kontakter eller relationer som beskrivs är antingen 

starka, svaga eller frånvarande. 

För att få en förståelse av Granovetters idéer behöver teorin benas ut i flera led som kommer 

beskrivas av Figur 1 nedan. Teorin klargör att ju starkare en relation mellan två individer är desto 

mer likasinnade är de varandra, sannolikheten är därför stor att de har gemensamma vänner. 

Detta koncept gör att starka relationer skapar mindre sociala nätverk jämfört med svaga 

relationer. Svaga relationer skapar broar till andra, vanligen skilda, sociala grupper då 
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individerna är mindre lika varandra. Det betyder att när en relation är något svag kan den nå en 

större målgrupp. I ett praktiskt exempel kan vi se hur detta koncept fungerar (se figur 1): Låt oss 

säga att person A letar efter en skatteexpert till sin styrelse. A ber sina vänner att kolla om de 

känner någon passande person. Vän 1 tar kontakt med vän 2, som har ett annat socialt nätverk. 

Vän 2 tar i sin tur kontakt med person B som innehar lämplig kompetens för uppdraget. Tack 

vare A:s svaga relation med B lyckades person A ta kontakt och tillsätta person B till styrelsen. 

Figur 1 baseras på Granovetter's (1973) teorier.  

 

3.2 Agentteorin 

Agentteorin är enligt Neville (2011) den vanligaste utgångspunkten för forskning kring styrelser 

som tar upp styrelsens övervakande roll och förhållandet mellan ägare och företagsledning. 

Teorin betonar enligt Sevenius (2010) relationen mellan en principal och agent och problemen 

som kan uppkomma dem emellan. Detta innebär att ägarna är principaler och delegerar 

styrningen av företaget till ledningen, styrelsen eller vd, dessa agerar agenter. Agenterna är inte 

ägare av företaget utan fungerar som ägarnas representant i företaget med ansvaret och 

förtroendet från ägarna att fatta rätt beslut och agera i ägarnas intresse. Teorin diskuterar de 

problem som kan uppkomma i relationen. Det första problemet uppstår när principalernas önskan 

och mål inte överensstämmer med agenternas och deras sätt att arbeta. Agenterna antas att hela 

tiden maximera sin egen nytta vilket gör att de kan tänka på sig själva i första hand och ägarna i 
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andra hand.  Det andra problemet som kan uppstå är när agent och principal har olika uppfattning 

om risk, vilket kan leda till att de båda vill utföra skilda handlingar Dessa två problem mynnar ut 

i att det finns risker i aktiebolagsformen. Den ena risken är att välja fel agent som inte agerar 

utifrån principalens intressen, så kallat selektionsrisk. Den andra risken är att agenten agerar sin 

direkta kontroll över tillgångar för att skaffa sig själv förmåner som kan skada principalen, denna 

kallas den moraliska risken (Neville 2011).   
 

3.3 Sammanfattning av litteratur och teori 
Utgångspunkten i denna undersökning är styrelsens funktion och utifrån denna kommer de olika 

delarna från litteraturen att kopplas till vårt syfte och vår frågeställning. Styrelsen ska agera 

utifrån aktiebolagslagen vilken är bestämmande för alla typer av aktiebolag. Styrelsens uppgifter 

i aktiebolagslagen är enligt Sevenius (2010) däremot inte tillräckligt konkret för att varje enskilt 

bolag ska kunna rätta sig efter denna. Därför finns ”Vägledningen till god styrelsesed” som står 

för rekommendationer för bolagen för att upprätthålla ett aktivt styrelsearbete och därmed verka 

för att styrelsen ska ha en mer än bara en övervakande roll. Den vanligaste teorin som behandlas 

tillsammans med styrelser är agentteorin som diskuterar just styrelsens övervakande roll av 

verksamheten i ägarnas intresse. I relationen mellan ägare och styrelse kan risker uppkomma, 

selektionsrisk eller moralisk risk. Agentteorin är övergripande och aktuell oavsett vilken roll 

styrelsen har (se Figur 2). Vidare behandlas två teorier som berör tillsättningen av 

styrelsemedlemmar. Den första, Resource dependency theory, lyfter bästa möjliga 

resursallokering av Hillman et al. och Pfeffer & Salancik (1978). Den andra teorin, sociala 

nätverk, av Granovetter (1973), förklarar styrkan av en individs nätverk för att hitta nya 

kompetenser. Detta för att ge en förståelse för processen kring hur bolagen kan gå till väga för att 

utse nya styrelseledamöter. Kombinationen av litteratur och teori visar de olika områden och 

faktorer som kan kopplas till om bolaget har en aktiv styrelse eller inte. Det vill säga, ett bolag 

får en styrelse med aktiva och kompetenta styrelseledamöter som sätter sig in i företaget och 

förstår vad som krävs av dem. Att noggrant utse nya ledamöter genom de redan existerande 

ledamöternas nätverk, utökas styrelsens totala nätverk i flera led (Granovetter 1973). Vidare går 

det att utifrån agentteorin och Resource dependency theory utläsa styrelsens roll som 

övervakande eller som resurs, det vill säga om de aktivt väljer in personer med rätt kompetens. I 
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figuren nedan förklaras hur vi har valt att se på kopplingen mellan styrelsearbetet och litteraturen 

och teorin. När en styrelse arbetar aktivt följer de “Vägledningens” rekommendationer samt 

lägger mer fokus på tillsättningen. 

 

     
Figur 2. Sammanställning av litteratur och teori 
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4. Metod 
Detta avsnitt är till för att underlätta förståelsen av uppsatsens tillvägagångssätt samt förklara 

vilka metoder som användes för att kunna besvara frågeställningen. Fördelar och nackdelar med 

den valda metoden kommer att diskuteras. 

4.1 Forskningsfält 
 
För att öka validiteten i arbetet har informationen som samlats in bestått av primär- och 

sekundärdata. Den främsta primärdata består av intervjuer som gjorts med personer som på något 

sätt är verksamma inom styrelsearbete. De sekundära källorna består av lagar och riktlinjer, som 

Aktiebolagslagen och Vägledning för god styrelsesed, och de används för att veta vilka grunder 

och begränsningar bolagen måste arbeta utefter. Till sist har vi använt oss av litteratur och 

artiklar som stöd för att kunna svara på frågeställningen. Litteraturen visar inte på någon konkret 

teori kring ett aktivt styrelsearbete, men dock på fler överensstämmande teorier som gemensamt 

ger en bild av vad ett aktivt styrelsearbete innebär. Därför används de tillsynes stora 

teoriområdena för att tillsammans ge en tydligare förståelse av att ett aktivt styrelsearbete består 

av flera variabler. 
 

4.2 Operationalisering 

Uppsatsen ämnar undersöka styrelsens roll, grad av aktivitet och tillsättning med utgångspunkt i 

den teori som presenterats i förgående avsnitt. Intervjufrågorna är av övergripande karaktär, men 

i följande avsnitt kommer de att placeras inom det område som frågan främst behandlar. 

Den första delen av intervjuunderlaget, “A - Inledning”, är av öppen karaktär för att 

respondenten ska kunna ge en bakgrund om företaget och styrelsen. Den ger intresseväckande 

information och kan även öppna upp för fler frågor. Följande del, “B - Styrelsens roll”, lyfter 

respondenternas syn på hur styrelsens roll ser ut. Hur väl den fungerar och om den till exempel 

ses som övervakande eller som en resurs. Frågorna är främst kopplade till Arlebäck (1997), 

Sevenius (2010), “Vägledningen” (StyrelseAkademien, 2009), Agentteorin (Neville, 2011) och 

Aktiebolagslagen. Bland annat har Agentteorin operationaliserats på så sätt att frågorna är ställda 

utifrån dess mening att utreda relation mellan ägare och styrelse. I del “C - Styrelsens grad av 
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aktivitet” är frågorna anpassade för att respondenten ska förklara hur styrelsen arbetar. Delen 

ämnar till att se hur aktivt arbetet är samt höra om företaget följer rekommendationer eller är i 

behov av något sådant. De teorier och litteratur som kopplas till frågorna är främst Arlebäck 

(1997), Sevenius (2010) och “Vägledningen” (StyrelseAkademien, 2009) som dels tar upp 

styrelsens arbetsuppgifter och grad av aktivitet. Sista delen, “D - Styrelsens syn på tillsättning”, 

fokuserar på hur tillsättningen av ledamöter i fallföretagen går till och vilka faktorer som tas i 

beaktande. För att framhäva detta kopplades frågorna främst till RDT och sociala nätverk då 

dessa teorier fokuserar på att styrelser ska vara så mångfacetterade som möjligt. (Hillman et al. 

2009; Pfeffer, 1972; Pfeffer & Salancik, 1978; Granovetter, 1973). 

 

4.3 Forskningsansats 

Den forskningsansats som tillämpas i denna studie är deduktiv. Enligt Saunders, Lewis & 

Thornhill (2012) grundar sig en deduktiv studie i teorier för att utifrån dessa sedan bilda en 

hypotes eller proposition om ett visst förhållande, som sedan jämförs mot verkligheten genom 

olika empiriska studier, i vårt fall intervjuer. Deduktiva studier har flera viktiga karakteristika. 

Ett av dem är att deduktion försöker beskriva förhållandet mellan olika variabler. Ett annat är att 

använda sig av lämpliga metoder för att kunna undersöka hypotesen. Vidare krävs det att fakta 

måste kunna mätas, till exempel att förklaringen av att en styrelseledamot har en hög utbildning 

betyder att personen ifråga innehar en kandidatexamen eller högre inom ett samhälls- eller 

teknisk utbildning. Den sista karakteristika är den generella aspekten. Vår undersökning är av 

mindre storlek och det går därför inte att dra en generell slutsats. I vårt fall studeras några få 

objekt, men på en djupare nivå för att öka insikten i de enskilda företagen och därmed förstå 

styrelseledamöternas resonemang kring olika situationer. Vi har alltså använt oss av en deduktiv 

ansats, då vi utgått från teori för att hämta in data för att se ett samband mellan olika variabler 

(Saunders et al., 2012). 

 

4.4 Metodval 
I denna studie har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Metoden lämpade sig 

då vi besatt viss kännedom i ämnet samt att det var en rad förhållanden som skulle belysas 



 17 

(Andersen, 1998). Fördelen med en intervju är enligt Andersen (1998) mer valida svar, större 

möjlighet att använda omfattande frågor samt konstatera bristande svarsförmåga. Dessa 

intervjuer hade ett par specifika frågor som behövde besvaras, men följdfrågorna varierade något 

mellan de olika intervjuerna. Följdfrågor lades i vissa fall till under intervjuernas gång för att 

kunna nå de undersökta frågorna. Denna valda metod medförde att intervjuerna spelades in för 

att inte missa viktiga detaljer som sades samt minska risken för misstolkning (Saunders, 2012). I 

och med att intervjuerna spelades in ökade reliabiliteten (Andersen, 1998). De kvalitativa 

intervjuerna utfördes för att få en grund och fördjupning av den undersökta frågan. Det empiriska 

materialet jämförs med teorier och olika regelverk, vilket kan lyfta känslig information i 

intervjuerna, och därför råder anonymitet för de intervjuade individerna och företagen. Detta 

gjordes för att få djupgående inblick i styrelsens arbete, då personerna ifråga kunde ge mer 

objektiva svar jämfört med om deras samt företagets identitet var känd. Intervjuer ger enligt 

Alvesson & Deetz (2000) möjlighet för ömsesidig förståelse och skapar förutsättningar för 

komplexa och varierade beskrivningar. Mindre strukturerade intervjuer leder till att de 

intervjuade kan relatera svaren till sina erfarenheter, kunskaper, föreställningar och intryck 

(Alvesson & Deetz, 2000). 

 

4.4.1 Urval 
Vid valet av företag till denna undersökning berodde urvalet på några olika faktorer. Som 

tidigare nämnt ämnar vi inte att göra en generalisering och därför applicerades inte den 

urvalsmetodik som nämns i litteratur i samma utsträckning, då den främst behandlar metoder för 

att kunna generalisera problematiseringen genom att minska samplingsfel samt andra faktorer. 

Vad som använts i vårt fall är ett bekvämlighetsurval med en urvalsram som beskrivs i följande 

stycke (Bryman, 2001). Ett bekvämlighetsurval beskrivs enligt Bryman (2001) som ett urval av 

de personer, eller företag samt deras ledamöter i vårt fall, som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga.  

Vi började med att genom företagsdatabasen Proff.se att avgränsa oss mot de företag som 

Statistikbyrån definierar som medelstora. De flesta företagen i regionen är relativt små med en 

liten omsättning och få anställda, vilket troligen gör att deras styrelse inte är mer aktiv än att den 
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finns på papper. Därför tror vi att företagen som enligt Statistikbyrån definieras som medelstora 

torde ha en aktivare styrelse. Medelstora aktiebolag anses ha mellan 50 och 250 anställda och 

mellan 90 och 450 miljoner kronor i omsättning (Statistikcentralen, 2014). Av de resultat som 

framgick från sökningen påbörjades kontakt via mejl till företagen samt personlig kontakt till 

företag som vi hade relation till. Företagen som valdes är baserade i Uppsalaregionen, då det 

underlättade tillgängligheten för intervjuer. Kraven var att företagen inte skulle vara noterade 

eller publika, samt att de skulle ha en styrelse på minst tre personer då vi ansåg att detta var en 

gräns i och med att styrelsearbetet skulle kunna vara mer aktivt än om det endast suttit endast en 

eller två ledamöter. En mindre styrelse tror vi kan leda till att för lite arbetstid läggs på 

styrelsearbete. Ett av företagen, Epsilon, blev uppköpt för tre och ett halvt år sedan, men 

respondenten var noga med att bara tala om tiden innan uppköpet. Företagen var olika stora och 

inom olika branscher. Storleken, det vill säga antal anställda och omsättning, och de olika 

branscherna var ett medvetet val. Även om företagen inte jämförs kan det för framtida forskning 

vara intressant att se möjliga skillnader. Slutligen skulle olika typer av ägarstruktur också visa 

hur företagen skiljer sig åt och om familjeägda företag agerar annorlunda än ett företag med 

enstaka majoritetsägare eller många ägare. 

De fyra styrelseledamöter som intervjuades hade varierade positioner i styrelsen och det var ett, 

som tidigare nämnt, bekvämlighetsurval. Vi försökte få intervjuer med de personer som hade 

mest insyn i styrelsen och företaget, men fick anpassa oss efter vilka som var villiga att 

intervjuas eller då annan person i ledningen var mer tillgänglig.  

 

4.4.2 Empirisk datainsamling 

Vi genomförde fyra stycken intervjuer och samtliga av dessa var personliga intervjuer. Fördelen 

med att träffa de personer vi intervjuade var att vi fick en personlig kontakt och att vi kunde tolka 

deras olika ansiktsuttryck samt kroppsspråk. Det gav även situationen en friare och mer naturlig 

känsla, vilket lättade upp konversationen och de intervjuade kunde svara utefter sina känslor 

istället för att ge standardiserade svar. Ännu en fördel var att vi fick möjligheten att ställa 

följdfrågor om det var något vi inte förstod eller ville vidareutveckla. Vidare hade enkäter via 
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mejl kunnat skickas ut för att öka trovärdigheten i studien, men i och med uppsatsens begränsade 

omfattning valde vi att fokusera på personliga intervjuer. 

 

4.5 Kritik mot metodval 

Intervju som metod är både positivt och negativt kritiserat på grund av det informationsutbyte 

som sker personligen. Vi har valt intervjuer grundat på de fördelar som finns men har ett kritiskt 

öga mot våra resultat. Det kritiska med att genomföra intervjuer var att veta om intervjuobjekten 

gav oss korrekt information eller förvrängde sanningen för att göra ett gott intryck. Oavsett om 

de företag vi kontaktade är väletablerade och välkända i regionen kunde det finnas anledningar 

för dem att undanhålla information med tanke på att undersökningen publiceras. Andersen 

(1998) beskriver att personer i ledande ställning tar mer hänsyn till företaget samt kan vara mer 

diplomatiska i sina uttalanden och att de är vana att vid att få uppmärksamhet och styr därför ofta 

intervjuer. Dock märktes det, i vårt fall, att respondenterna var förvånansvärt ärliga mot oss 

under intervjuerna, då känslig information uppkom, vilket vi uppskattade. 

Den andra kritiken mot en kvalitativ metod är tidsåtgången för intervjuer (Alvesson & Deetz, 

2000). Med det menar vi att det är svårt att utföra tillräckligt med intervjuer på den tidshorisont 

vi hade. Trots detta hoppas vi att få en så bra bild av styrelsearbetet i privata aktiebolag som 

möjligt utifrån de intervjuer som gjorts och den spridning av olika branscher som undersökts. 

Undersökningen ämnar inte göra en generell bedömning för hur aktivt styrelsearbetet är i 

medelstora företag, utan att undersöka specifika fall för att hitta intressanta och anmärkningsbara 

företeelser. 

 

4.6 Källkritik 

Vi har till största delen använt oss av primära källor såsom litteratur från forskare inom ämnet 

samt från personer som arbetat länge inom näringslivet och har varit delaktiga i styrelsearbetet 

under en lång tid. Delar av litteraturen har författarna skrivit ur en vinkel med inslag av egna 

åsikter. Trots detta anser vi att dessa böcker är tillförlitliga då mycket information bygger på 

aktiebolagslagen som är en del av Sveriges rikes lag.  
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5. Empiri 
Varje företag kommer först att presenteras med en kort beskrivning av vad företagen gör. 

Därefter kommer resultatet från intervjuerna att redovisas under rubrikerna om styrelsens 

sammansättning, styrelsens roll och arbete samt tillsättning av styrelsen. 

 

 5.1 Företag Alfa 

Företaget Alfa är ett serviceföretag. Bolaget är verksamt på tio orter med kontor i bland annat 

Uppsala och Stockholm. Bolaget har idag drygt 200 anställda och har en omsättning på ca 200 

miljoner kronor. Ägarna består av de två grundarna som innehar större delen av aktierna samt tre 

övriga ägare som köpt in sig i bolaget. Respondenten som är en av grundarna tillika vd och 

största ägare har varit med från början. Styrelsen består idag av fem personer. De två 

huvudägarna varav respondenten är vd, samt tre stycken externa ledamöter. 

5.1.1 Styrelsens roll och grad av aktivitet 

Styrelsens roll enligt respondenten är till största del övervakande men också att komma med råd 

och delvis rekommendationer i de frågor som kräver det. Han hävdar att det är bra att ha en 

styrelse som bevakar arbetet med tanke på utomstående intressenter som exempelvis banker. Det 

ger banken en trygghet att det finns en styrelse som har bevakning över att ekonomin sköts 

ansvarsfullt. Det är styrelsens ansvar att se till att verksamheten fortskrider och samtidigt ha 

uppsikt över att framförallt vd:n gör sitt arbete. En problematik som uppstår är att respondenten 

kan säga upp styrelsen men att styrelsen kan säga upp vd:n. Det blir därmed en låst situation för 

styrelsen gällande vd:ns arbete. I Alfa har styrelsen inte haft den roll som respondenten önskat. 

Företaget har gått bra under många år och därmed har inte styrelsen utnyttjats mer än formellt. 

De senaste åren har dock framgångarna dämpats och respondenten önskar att styrelsen hade haft 

en mer betydande roll och varit mer engagerade i det kontinuerliga arbetet än endast de formella 

mötena. Han menar ändå att de övriga styrelseledamöterna mer än gärna hjälper till när en viktig 

fråga kommer upp eller när det är kris, ett större engagemang från deras sida hade dock varit 

önskvärt. Bristen på kontakt menar han är ömsesidig, det är inte bara ledamöterna som inte 

engagerar sig utan respondenten skulle själv kunna vara mer aktiv. 
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Idag förs kontinuerliga styrelsemöten en gång i kvartalet om inte något inträffar som föranleder 

ett extramöte. Bolagsstämman hålls en gång per år men är informell, det vill säga att de 

sammanställer det obligatoriska protokollet som ett konstaterande att alla regler följs. 

Respondenten medger att styrelsearbetet inte är särskilt aktivt men att i verksamheten som den 

fungerar idag finns ändå behovet av något som övervakar honom själv och verksamheten. Som 

vd finns pressen att inte bli riktigt nöjd med verksamheten utan hela tiden arbeta framåt. Denna 

hjälp ska styrelsen bistå med enligt respondenten. Vidare använder Alfa sig inte av någon typ av 

rekommendationsmall för styrelsearbete. Det enda han har gjort är att gå en ledningskurs på 

Grant Thornton och utnyttjat en del mentorskap från en av styrelseledamöterna. Han menar att de 

skulle kunna dra nytta av någon typ av rekommendationsmall exempelvis “Vägledningen” från 

StyrelseAkademien för att få lite mer struktur i arbetet.   

5.1.2 Tillsättning av styrelsen 

Utöver respondenten består styrelsen av den andra grundaren tillika delägare, en advokat som 

styrelseordförande, en personalvetare samt en framgångsrik entreprenör. De tre externa 

ledamöterna valdes in när verksamheten började växa. Vid en omsättning på 100 miljoner och 

drygt 100 anställda behövde det vara personer utifrån som kunde se verksamheten med andra 

ögon. Respondenten hade en tanke med de ledamöter som valdes, de hade kompetenser som 

ansågs nödvändiga för verksamheten samt besatt kunskaper som ägarna saknade. Advokaten 

utsågs på grund av att han var väl ansedd i regionen och hade goda skattekunskaper och 

erfarenheter inom affärsjuridik och ekonomi. Personalvetaren hade erfarenhet inom HR och 

värnade för att få människor att fungera tillsammans. Den tredje är en gammal företagare som 

varit med och drivit ett stort framgångsrikt företag från grunden till att bli mycket stort i Sverige. 

Relationen mellan ägaren och ledamöterna innan var endast flyktig, de kände till varandra men 

hade ingen närmare relation. Advokaten valdes in på grund av att han hjälpt företaget Alfa i ett 

skattemål och valdes som ordförande efter det. De andra två är kända inom deras områden på 

grund av erfarenhet och meriter. 
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5.2 Företag Sigma 

Sigma är verksamma inom medicinsk teknologi. Företaget ägs till största del av ett 

riskkapitalbolag och har ungefär 150 anställda och mellan 300 - 400 miljoner i omsättning. 

Respondenten sitter som styrelseordförande och har tidigare jobbat som vd på ett stort 

läkemedelsföretag. När han klev på posten fick han möjlighet att köpa in sig i företaget, vilket 

han också gjorde. Sigmas styrelse består av tre externa styrelseledamöter, varav en av dem är vår 

respondent, ytterligare en ledamot (partner) och ett par suppleanter från riskkapitalbolaget, sedan 

är det också två ledamöter från facket och en till suppleant i form av långivare. vd:n är extern i 

det här fallet och sitter därmed inte med i styrelsen, men deltar på mötena. 

5.2.1 Styrelsens roll och grad av aktivitet 

Respondenten nämnde att styrelsens roll handlar om styrning, det vill säga att se till att företaget 

drivs enligt alla regler, som till exempel revisionsregler och andra principer som företaget måste 

följa. Huvuduppgiften för styrelsen är att se till att det formella sköts ordentligt och på ett snyggt 

sätt, att det inte finns något kryphål. Vidare poängterade han vikten av att styrelsen, särskilt inom 

privata bolag, fungerar som en affärscoach för företaget. Styrelsen försöker ha ett väl balanserat 

fokus på både marknaden och bolagsstyrning, dock måste de ha bolagsstyrning. De 

säkerhetsställer styrning, men styrelsemötena går ut på att de utmanar vd:n i rent affärsmässiga 

frågor. Respondenten förklarade att många tror att styrelsens arbetsuppgifter bara handlar om 

strategi och att bolagsstyrningen utförs korrekt, men att det bara är teoretiskt.  

“I verkligheten handlar bara tio procent om strategi och att det är lätt att komma överens 

om strategin. Utförandet, det operationella, är det som gör skillnad i om bolaget lyckas 

eller inte. Det första som styrelsen måste göra är därför att säkerhetsställa att företaget har 

en bra vd. Det är det absolut viktigaste. Om fel person sitter som vd händer ingenting och 

det spelar ingen roll hur bra styrelse du har. En bra styrelse och en dålig vd är det värsta 

som finns. Med en bra vd måste du också säkerhetsställa att vd:n har bra folk runt sig. 

Det gäller att också trycka på och coacha, för att säkerhetsställa att det bara är det bästa 

som tolereras och inget annat. Vd:n ska bli utmanad hela tiden så att det inte blir någon 

självbelåtenhet även när det går bra”  

(Intervjuperson Sigma, 2014).   
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Vd:n ska se styrelsen som ett instrument. Om han exempelvis behöver kontakter i Kina är det till 

fördel om en ledamot har kontakter i Kina. Detta är något som styrelsen alltid påtalar för vd:n, att 

de inte bara sitter och kontrollerar utan stöder så mycket de kan, för att vd:n ska kunna sätta fart 

och orientera sig i affärerna, så att bolaget går framåt. Respondenten har kontinuerlig kontakt 

med vd:n. Han nämnde att förutom styrelsemötena, som äger rum fem till sex gånger per år, 

använder de sig av något som kallas “trojka” vilket innebär att vd:n, ordföranden och ledamoten 

från riskkapitalbolaget träffas per telefon minst varannan vecka. Detta sker mellan 

styrelsemötena och är helt inofficiella. 

Private Equity bolag arbetar med att köpa och sälja av företag. Det handlar om att forma en plan 

så företaget har en långsiktig tillväxt. Enligt respondenten är det på så sätt som riskkapitalisterna 

tjänar pengar och menar därför att det är viktigt att allt ser bra ut. Om det är en katastrof i bolaget 

går det inte att sälja, och styrelsen jobbar aktivt för att förhindra detta. I och med denna press har 

respondenten en mycket mer intensiv mötesfrekvens jämfört med det börsbolag som han tidigare 

suttit med i. Vidare berättade han att kriser vanligtvis uppstår i företag och att de ofta kan leda 

till någonting bra. Att det är så man skiljer agnarna från vetet. När en kris väl inträffar ska 

styrelsen alltid finnas tillgänglig. 

Frågan om behovet av rekommendationer för hur styrelsearbete bör gå till hade lyfts bland 

styrelseordföranden i de sextiotal företag som riskkapitalet satt som ägare. Några av dem ville ha 

en “tool box” att använda sig av, men respondenten var av den andra skolan och menade att 

styrelsen måste anpassas för varje enskilt företag. Detta beror på olika branscher, olika 

marknader och vilken typ av ledning bolaget har. Han menade att om man följer en ”tool box” 

blir det lite för generisk styrning och då kan man missa att driva företaget i rätt riktning. Dock 

lade han vikt vid att grundprinciper måste följas samt att man inte kan sätta sig i en styrelse och 

vara helt oerfaren. 

5.2.2 Tillsättning av styrelsen 

Respondenten nämnde att kompetensen är viktig när man väljer en styrelse, men att en ledamots 

kontaktnätverk absolut är det viktigaste. Vidare är ett allmänt gott affärssinne att föredra. Den 

faktorn kan vara avgörande då vissa har sinne för affärer och andra inte. Sedan förklarade han att 

det är bra om en styrelse är diversifierad. Det är bra med äldre och erfarna samt unga med driv. 
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I och med att riskkapitalbolaget besitter goda kontakter, har företaget exempelvis valt att inte ha 

med en jurist i styrelsen. Respondenten nämnde att riskkapitalbolaget alltid har en stab i 

bakgrunden som kan hjälpa till och därför sitter ingen jurist i styrelsen. Nätverket med en av de 

oberoende styrelseledamöterna gjorde att han blev erbjuden ordföranderollen. Styrelseledamoten 

kände sedan tidigare respondenten och vad han åstadkommit. Vidare talade han om hur den 

sociala tillvaron bland styrelseledamöterna bör hålla sig på en lagom nivå. Det ska kännas kul att 

gå till styrelsemötena, men att det inte får bli något ”kompishäng”. 

 
5.3 Företag Epsilon 

Sedan tre och ett halvt år tillbaka finns inte längre arkitektföretaget Epsilon kvar, utan det blev 

uppköpt av en stor koncern. Innan uppköpet var respondenten majoritetsägare, styrelsemedlem 

och arkitekt på bolaget. Bolaget hade då en omsättning på omkring 100 miljoner kronor och 

drygt 70 anställda. Företagets styrelse bestod innan uppköpet av tre externa ledamöter, varav en 

av dem satt som styrelseordförande, de två delägarna, som också jobbade som arkitekter, och en 

personalrepresentant.  

5.3.1 Styrelsens roll och grad av aktivitet 

Respondenten, som var vd, och den andra delägaren arbetade främst som arkitekter men lade 

mycket tid på styrelsen, med fokus på ekonomi och struktur. Alla typer av frågor kunde lyftas i 

styrelsen och alla investeringar fastslogs också av styrelsen. Styrelsens roll var inte av 

övervakande karaktär utan man arbetade på ett operationellt sätt. Styrelsen användes aktivt som 

en resurs och fungerade som en plattform att lyfta frågor. Strategiska frågor under kriser och 

liknande var också av stor vikt för styrelsen. De använde styrelsens kunskap för att kunna 

strukturera företaget under dessa tider och på så sätt fortsätta vara lönsamma. 

Någon form av rekommendation fanns det inte behov av med tanke på att de som var tillsatta var 

styrelseproffs, det vill säga ha god erfarenhet av styrelsearbete samt att han själv hade bra 

erfarenhet från ett annat styrelseuppdrag i ett storbolag. Epsilon hade inte visat röda siffror 

förutom vid uppstarten och styrelsearbetet hade alltid gått bra, därmed minskade behovet av en 

mall. Ordentliga mallar fanns dessutom redan och mallarna var granskade av revisorn. Styrelsen 

hade möten ungefär sex gånger per år, men vd:n tog ibland kontakt med styrelsen, främst 
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styrelseordföranden, när han kände sig osäker på vissa frågor. Han nämnde dock att detta inte 

skedde ofta men stundtals.  

5.3.2 Tillsättning av styrelsen 

När företaget var i försäljningstankar byttes styrelseordföranden ut och en ny tillsattes till följd 

av ägarnas kännedom om denne. De externa styrelseledamöterna blev tillsatta på grund av att de 

två ägarna hade träffat dem tidigare eller hört gott om dem från deras andra kontakter i 

branschen. Avgörande faktorer för vem som skulle väljas in som styrelseordförande var att 

personen skulle vara styrelseproffs och att personen var klok och verkligen ville hjälpa företaget. 

Kompetensen inom styrelsen var till en stor del diversifierad. Respondenten påpekade att många 

väljer styrelseledamot med grund i att denne ska kunna tillföra nya kunder och kontrakt till 

företaget, men att bolaget inte gjorde det. Vidare hade det varit bra med en professor i styrelsen, 

på grund av rekryteringsfaktorn. Med uppgift att anställa duktiga personer direkt från 

utbildningen, och inte för att personen skulle ha kunnat tillföra något till styrelsearbetet i sig. 

 
5.4 Företag Zeta 
Familjeföretaget Zeta är ett företag som är verksamt i Uppsala och Stockholm. Företaget är 

verksamt inom IT-branschen och sysslar med IT-drift. Styrelsen och ägarna består endast av 

familjemedlemmar och respondenten är styrelseordförande samt jobbar operativt i verksamheten. 

Detsamma gäller respondentens bror som sitter med i styrelsen som ledamot. Övriga 

familjemedlemmar är inte verksamma i bolaget. Zeta har idag omkring 80 anställda och en 

omsättning på ungefär 200 miljoner kronor. 

5.4.1 Styrelsens roll och grad av aktivitet 

Styrelsens enda roll enligt respondenten är att övervaka och stötta verksamheten och vd samt att 

tillgodose ägarnas intresse. Styrelsen är mer aktiv idag än vad den var vid tidigare uppsättning. 

Tidigare var styrelsen mer en pappersprodukt för det formella samtidigt som ägarna ansåg att 

arbetet för vd:n var komplext, då han på förmiddagen kunde agera som vd och på eftermiddagen 

som styrelseledamot och fatta beslut åt sig själv. Det är viktigt för familjen att de som ska utföra 

arbetet inte är med och beslutar då det är bra med andra ögon om man behöver vara kritisk. 
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Rent praktiskt träffar styrelsen vd:n och ledningsgrupp en gång i månaden. Vd-direktiven sätts en 

gång per år som innefattar både ekonomiska mål men också mjuka mål. Efter det kommer 

uppföljning av dessa varje månad samt avrapporteringar av lika slag. Utöver detta kan det vara 

investeringsbeslut som ska fattas eller diskussioner om företaget står vid ett vägskäl till vilket 

styrelsen behöver fatta beslutet eller komma med förslag. Vidare har familjen informella möten 

utöver de bestämda i arbetsordningen. Dessa protokollförs för att inte glömma bort vad som 

sagts. I övrigt ansåg respondenten att styrelsearbetet fungerar väl. Vid frågan om de är i behov av 

någon form av vägledning blev svaret att de har tittat på rekommendationer men kommit fram 

till att det inte behövs i större omfattning, han var övertygad att de inte gör allt rätt enligt koderna 

men revisorerna ser till att det formella och lagliga utförs. 

5.4.2 Tillsättning av styrelsen 

Företaget Zeta har för närvarande inga planer på att tillsätta nya styrelseledamöter. En nyligen 

genomförd förändring av styrelsens sammansättning medförde att ingen extern part finns med i 

styrelsen. Respondenten nämnde att han är nöjd med sammansättningen som den ser ut nu och 

ansåg att det finns fler fördelar med helt familjeägt än att ha externa ledamöter. Det är i princip 

ett lika med-tecken mellan ägarna och styrelsen vilket är till fördel för de familjemedlemmar som 

inte är operativa i bolaget men vill behålla kontrollen. Behovet av andra kompetenser har dock 

förekommit vid enstaka situationer, till exempel då en ekonomisk rapport läggs i styrelsens 

händer. Eftersom ingen av nuvarande styrelseledamöter är ekonomer fanns behovet av någon typ 

av ekonomisk utbildning hos ledamöterna. Istället togs ekonomichefen, som är suppleant till 

styrelsen, in för att förklara vad denna innebar. Tidigare satt vd och chefer med i styrelsen vilket 

familjen inte var nöjda med. Respondenten menade att om det är en investeringssituation eller att 

ett resultat inte uppnåtts anser han att det är bra om de som hade uppdraget inte sitter i styrelsen. 

“Men jag skulle framförallt säga att en dålig styrelse är när vd och cheferna sitter i 

styrelsen. “ 

                                                (Intervjuperson Zeta, 2014) 
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5.5 Sammanställning av empiri: 
  

 Aktiv 
styrelse 

Styrelsens 
roll 

Sammansättning 
i styrelsen 

Styrelsearbete Tillsättning av 
ledamöter 

Alfa Nej Övervakande 5 ledamöter, varav 3 
externa 

4 möten per år, 
Ej övrig kontakt 

Socialt nätverk, 
svaga relationer 

Sigma Ja Resurs 7 ledamöter, 3 
externa, 2 
ägarrepresentanter, 
2 fackrepresentanter 

6 styrelsemöten 
per år, samt 
telefonkontakt 
varje vecka 

Socialt nätverk, 
svaga relationer 

Epsilon Ja Resurs 6 ledamöter varav 3 
externa, 2 delägare, 1 
personalrepresentant 

Styrelsemöte 6 
gånger per år, 

Socialt nätverk, 
svaga relationer 

Zeta Delvis Övervakande 5 ledamöter, Endast 
familjemedlemmar 

Möte med 
ledningsgrupp 1 
gång per månad 

Obefintlig, endast 
familjemedlemmar 
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6. Analys 
I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att analyseras och kommenteras gentemot 

litteraturen och teoriavsnittet. Vi kommer att analysera och jämföra företagen enskilt mot teorin. 

 
6.1 Analys av företaget Alfa 
6.1.1 Styrelsen roll och grad av aktivitet 

Företaget Alfa var ett intressant företag att undersöka då ägarens intentioner med styrelsen var 

synnerligen goda men att det varit svårt att komma till skott och få ett funktionellt effektivt 

styrelsearbete. Det anmärkningsbara i detta företag var att grundaren, tillika vd och huvudägare, 

sitter med i styrelsen och har därmed kontroll över hela verksamheten. Därmed finns det i princip 

ingen risk att agentteori-riskerna uppkommer. Respondenten, som var vd och delägare, medgav 

att det är en komplex situation då han kan göra precis vad han vill men att styrelsen finns där för 

att övervaka honom. Denna typ av ägarstruktur kan skapa ett låst läge när det kommer till ett 

viktigt beslut, exempelvis då respondenten i sin roll som vd agerar fel och styrelsen måste rätta 

till detta får de svårt att göra något då det är han själv som är huvudägare. Agentteorin 

förespråkar enligt Neville (2011) för styrelsens roll att företräda ägarnas intresse, men i företaget 

Alfa är styrelsens roll endast övervakande då styrelsen inte i sig har några ägare att företräda 

samt att det sker mycket liten aktivitet från de övriga ledamöterna.  

Styrelsearbetet i sig skulle vi inte anse vara aktivt, då de bara har möte en gång per kvartal och 

ingen kontakt över huvud taget under övriga veckor. Visserligen följer de rekommendation om 

antal möten som “Vägledning” ger angående strukturen på arbetsordningen, men uppfattningen 

om att de övriga ledamöterna är insatta i verksamheten och marknaden är tveksam 

(StyrelseAkademien 2009). Styrelsearbetet i Alfa är så aktivt som det behöver vara för att följa 

lagen och vad som krävs av dem. Sevenius (2010) menar att styrelseordföranden har en 

betydande roll att leda och organisera styrelsearbetet, vilket denne ordförande enligt intervjun 

inte gör. Han sitter med i ett 20-tal andra styrelser vilket borde anses som ett styrelseproffs som 

vet hur styrelser och styrelsearbetet fungerar men han är ändå förhållandevis inaktiv i Alfa. 

Vidare hålls bolagsstämma enligt regler men är informell, vilket är tillräckligt för lagen men inte 

för ett aktivt styrelsearbete. 
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6.1.2 Tillsättning av styrelsen 

Som tidigare nämnts hade respondenten en tanke med vilka externa styrelseledamöter han valde 

in i styrelsen. De skulle ha olika kompetenser och kunna det som han själv inte kunde. Detta 

stämmer överens med de fördelar som Pfeffer & Salancik (1978) menar att styrelseledamöter ska 

medföra. Det finns bred kompetens i styrelsen men är outnyttjad till den mån att styrelsen inte är 

engagerad om det inte dyker upp någon aktuell styrelsefråga. Att styrelsen inte ses som en resurs 

kan göra att företag går miste om idéer och kontakter. Hillman et al. (2009) menar att RDT är 

viktigare än agentteorin, vilket företaget Alfa inte utnyttjat i så stor omfattning.  

Vidare följer vd:n tillika ägaren för Alfa Granovetters (1973) teori om svaga relationer. Samtliga 

externa ledamöter valdes på grund av respondentens nätverk. Respondenten kände inte 

ledamöterna personligen, men de svaga relationerna mellan dem gjorde att respondenten hittade 

tre stycken lämpliga ledamöter med olika kompetens. Detta i enlighet med Arlebäck (1997) som 

menar att ledamöterna inte ska vara i beroendeförhållande till ägaren, vilket de inte är. 

 
6.2 Analys av företaget Sigma 
6.2.1 Styrelsens roll och grad av aktivitet 

I Sigmas fall har styrelsen olika relationer till huvudägaren, riskkapitalbolaget. Respondenten 

sitter som extern styrelseordförande och därför finns den moraliska risk för ägarna att 

styrelseordförande styr bolaget ur ett synsätt som skiljer sig från ägarnas. För att motverka denna 

risk har ägaren tillsatt en egen partner som styrelseledamot. Ytterligare en faktor till minskad 

separation mellan ägarna och respondenten var hans möjlighet att köpa sig in i Sigma. Det gör att 

den moraliska risken i agentproblemet minskar. Det bör enligt oss ses som en enkel och smidig 

åtgärd att få styrelseledamoten att agera i ägarens intresse då han själv blivit ägare. 

Som respondenten nämnde säkerhetsställer styrelsen först arbetet att alla lagar och regler följs, 

men att det sedan handlar om bolagsstyrning. Strategin och det operationella är, med fokus på 

det operationella, det absolut viktigaste för att bolaget ska lyckas. Detta går att jämföra med 

“Vägledningens” (StyrelseAkademien 2009) rekommendationer som menar att strategin är 

viktig, och att styrelsen inte bara ska vara ett övervakande organ, men de nämner inte att 

styrelsen ska gå in på operationella detaljer. I Sigma menade respondenten att det är viktigt för 
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styrelseledamöterna och ägarna, riskkapitalbolaget, att vara en del och få en uppfattning i den 

dagliga verksamheten för att hålla sig uppdaterade inom branschen.  

I likhet med regleringar och rekommendationer tar respondenten upp vikten av att ha en bra vd 

samt att alltid utmana vd:n för att arbetet går framåt. Kontakten med vd:n från styrelsens sida, 

främst ordföranden var frekvent. Kontakten, både formel och informell, mellan dem skedde så 

gott som på veckobasis. Respondenten samt resten av styrelsen var också alltid tillgänglig för 

företagsledningen, för stöd och tips eller när kriser uppstod. Därmed kan vi påstå, i och med att 

hela styrelsen höll möte fem till sex gånger per år och att “trojkor” förekom, att Sigma har ett 

aktivt styrelsearbete. Gällande frågan om styrelsen skulle ha någon nytta av att ha 

“Vägledningen” (StyrelseAkademien 2009) som en mall eller bas för hur arbetet skulle ske, 

menade respondenten kunde leda företaget i fel riktning. Vi kan i detta fall hålla med om att 

denna sammansättning av kompetens och erfarenhet i styrelsen gör att “Vägledningen” 

(StyrelseAkademien 2009) skulle vara något överflödig och kanske sakta ner arbetsprocessen. 

6.2.2 Tillsättningar av styrelsen 

Respondenten blev tillsatt i enlighet med Granovetters (1973) starka och svaga relationer, då han 

hade en svag relation till en i styrelsen. Respondenten påpekar också att just nätverket är den 

viktigaste resursen hos en styrelseledamot. Om nätverket är stort är det positivt och det är då 

också mer sannolikt att andra vet vem denne person är, det vill säga att han eller hon blir invald i 

en styrelse. 

Sigmas styrelse består, i likhet med vad Hillman et al. (2009) anser vara viktigt angående 

tillsättningen av styrelsen, av olika kompetenser samt att den är rik på resurser. Ledamöterna 

anses besitta relevant kunskap och har stora nätverk, vilket är betydande för ett företag inom den 

medicin teknologiska branschen. Vi kan observera att styrelsen som blivit tillsatt tillför Pfeffer & 

Salancik (1978) fyra fördelar, vilket visas i access till förmånliga resurser, mycket tack vare 

riskkapitalets personal som styrelsen har bakom sig. Vi kan även se att respondenten som 

styrelseledamot blivit tillsatt på det sätt som Arlebäck (1997) föreslår. Företag ska tillsätta 

styrelseledamöter som är engagerade och kompetenta, som med gott omdöme, erfarenhet och 

förmåga kan bidra till god lönsamhet. 
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6.3 Analys av företaget Epsilon  
6.3.1 Styrelsens roll och grad av aktivitet 

Respondenten i Epsilon var majoritetsägare samt satt som vd och i styrelsen innan företaget blev 

uppköpt. Den moraliska risken enligt agentteorin (Neville 2011) är därmed inte aktuell i Epsilons 

fall och då huvudägare och vd sitter med i styrelsen försvinner styrelsens kontrollerande roll. I 

och med att respondenten var både ägare och vd utförde han dubbla uppgifter, nämligen vd-

arbetet samt ägarens roll att övervaka vd:n. Som respondenten nämnde var styrelsen noga med 

att se på honom som vd när han satt i styrelsen och inte som ägare, men detta är inte tillräckligt 

för att styrelsen ska kunna granska och kritisera hans arbete fullt ut. Det kunde lätt bli en låst 

situation eftersom det föreligger en motsägelsefull styrelsesammansättning då ägaren och vd är 

samma person. Även i detta fall var ägarstrukturen komplex då majoritetsägaren sitter med i 

styrelsen och som vd. Detta medför att styrelsen får svårt att utföra en av deras huvuduppgifter 

som är att övervaka vd:s arbete då styrelsens övervakande roll av vd:n försvinner på grund av 

ägarförhållandet. 

Epsilon hade per definition ett aktivt styrelsearbete. Styrelsen hade ungefär sex möten om året, 

men hördes samtidigt av under mer informella möten emellanåt. Ett aktivt styrelsearbete kan 

urskiljas med tanke på att styrelsen var kompetent och hade alla förutsättningar för att kunna 

bidra på alla områden, företaget gick alltid med vinst och det fanns en ordentlig struktur för hur 

styrelsearbetet skulle gå till vilket gör att Epsilon troligtvis gjorde det bästa av situationen 

(StyrelseAkademien 2009).  

6.3.2 Tillsättning av styrelsen 

Även om problematiken med respondentens olika roller var närvarande, användes styrelsen för 

att lyfta alla relevanta frågor samt utnyttjade dess kunskap och resurser. Som Hillman et al. 

(2009) och Pfeffer & Salancik (1972) föreslår har Epsilon tillsatt en styrelse med olika 

kompetens och resurser, som byggt upp en väl fungerande struktur i styrelsearbetet. Denna syn 

på styrelsen och dess struktur har troligen införlivat legitimitet för bolaget vilket utifrån kan ses 

som ett seriöst bolag. Den kompetens som inte togs i beaktning när de externa ledamöterna 

skulle tillsättas, men som anses som viktig enligt Pfeffer & Salancik (1972), var de externa 

ledamöternas nätverk. Vad som kan vara en orsak till detta var de två ägarnas redan stora nätverk 
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och erfarenhet inom branschen, därför skulle den resursen bli överflödig. Vidare när de två 

ägarna letade efter externa ledamöter använde de sig just av sina kontakter som kunde 

rekommendera lämpliga kandidater vilket är i enlighet med Granovetters (1973) teori om svaga 

relationer. Alltså då man som efterfrågande part inte har en direkt relation med den 

rekommenderade resursen. 

 
6.4 Analys av företaget Zeta 
6.4.1 Styrelsens roll och grad av aktivitet 

Styrelsearbetet och dess övervakande roll i Zeta fungerade enligt respondenten bra och han såg 

inte ett behov av någon annan typ av arbete eller uppgift då deras roll endast är övervakande. Då 

familjen hade kontinuerliga styrelsemöten samt protokollförda informella möten har de per 

definition ett aktivt styrelsearbete förutom att alla ledamöter ska vara insatta i företagets 

verksamhet. Det är oklart vad övriga familjemedlemmars uppgift var men det framgick tydligt att 

styrelsen endast skulle ses som övervakande och inte resurs vilket betyder att styrelsen, förutom 

respondenten, inte är engagerade i verksamheten.  

Företaget Zeta utmärker sig från de andra företagen i vår undersökning då hela styrelsen bestod 

av familjemedlemmar. Detta medförde att den moraliska risken inte existerade vilket kan vara 

både positivt och negativt. Det positiva var att makten i familjeföretaget stannade inom familjen 

och nackdelen var att företaget, enligt Hillman et al. (2009) gick miste om nyttan av att ta in 

externa ledamöter för att få en bredare syn och ögon utifrån. Zeta gjorde förändringar i sin 

styrelse för ett år sedan från att ha en blandning av chefer och familj till endast familj. Detta på 

grund av den moraliska risken enligt agentteorin, det vill säga att familjen ansåg att det var fel att 

cheferna som sitter i styrelsen ska vara delaktiga i beslut i verksamheten som gäller deras egen 

roll. Vid det tillfället ansåg familjen att cheferna inte längre kunde sitta med i styrelsen på grund 

av den moraliska risken. Därmed blev styrelsen endast ett övervakande och beslutande organ och 

inte ett interaktivt verktyg för ledningen. Familjeföretag har en tendens att bli mycket interna i 

sin ledning enligt (Neville, 2011). I många fall skulle det vara nyttigt att få in externa ledamöter i 

styrelsen för att få ett tydligare affärstänk gentemot familjeföretagandet (Ward, 1991).  
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6.4.2 Tillsättning av styrelsen 

Eftersom Zeta nyligen strukturerat om sin styrelse och ändrat rollen verkade respondenten 

bestämd på att de inte kommer att ta in nya ledamöter framöver. Av de familjemedlemmar som 

satt med i styrelsen fanns ingen bakomliggande tanke på kompetensfördelningen. Arlebäck 

(1997) hävdar att en ledamot bör vara väl insatt i marknaden och företagande vilket respondenten 

och hans bror var då de arbetade på företaget. Vidare är det osäkert om familjemedlemmarna 

innehar den kunskapen om de inte har arbetat inom företaget. Arlebäck (1997) menar att en 

ledamot bör vara oberoende mot ägarna vilket de inte var i detta fall. RDT går inte att applicera 

då det inte finns ett upplägg för vilka kompetenser som bolaget efterfrågar (Hillman et al. 2011). 

Inte heller går det att finna en koppling till Granovetters (1973) sociala nätverk då ingen extern 

person har varit aktuell att ta in i företaget. Zetas uppfattning om externa ledamöter var i enlighet 

med Brunninge & Nordqvist (2004); de finner inga större bevis på att externa ledamöter skulle 

bidra positivt till ett familjeföretag, men Johanisson & Huse (2004) menar att en yttre synvinkel 

bidrar. Enligt respondenten gavs intrycket att det inte behövas då han ansåg att företaget växer 

stabilt och att externa synpunkter alltid är välkommet, men inte i styrelsen. 
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7. Avslutande diskussion 
7.1 Diskussion och slutsats 

Frågeställningen till denna uppsats grundar sig i hur styrelsearbetet i medelstora bolag ser ur rent 

praktiskt. Vi visste att små enmansbolag inte vanligtvis har en aktiv styrelse och att de få 

ledamöter som sitter med i dem har stark relation till varandra. Av att döma från resultaten från 

vår undersökning är vi i vissa fall förvånade över de resultat som vi fått. Företagen som vi 

undersökt skiljer sig från varandra i storlek och ägarstruktur men i nästan alla företag fanns det 

företeelser som var utmärkande.  

Utifrån resultaten kunde vi se att graden av aktivt styrelsearbete rent praktiskt beror på hur 

företagen såg på styrelsens roll. De företag som såg styrelsen som en resurs har mer aktivt arbete 

än de som ser styrelsen som övervakande. Anledningen till detta tror vi beror på personerna som 

sitter i styrelsen och deras personliga egenskaper. Både Alfa och Zeta ser styrelsen som 

övervakande trots att Alfas grundtanke är att se den som resurs. I dessa fall sköts verksamheten 

endast av personer som arbetar i företaget. Alfas övriga ledamöter är enligt respondenten 

frånvarande och Zetas styrelse består av familjen. Sigma och Epsilon å andra sidan ser styrelsen 

mer som en resurs än endast övervakande. Båda bolagen har tillsatt styrelsen efter de behov som 

finns och kan tänkas behövas just för att respondenterna i båda bolagen var tydliga med att 

verksamheten ur en affärsmässig synvinkel var lika viktigt som att ha en bra produkt eller tjänst. 

Alfa och Zeta ser styrelsen som en formalitet som måste finnas, då bolagstämman i båda fallen 

endast skrivs under av styrelsen utan att ett formellt möte sker. Vidare kunde vi se skillnad i hur 

frekvent kontakt styrelseledamöterna hade med varandra. Det var tydligt att de företag som såg 

styrelsen som resurs, Sigma och Epsilon, hade mer kontakt under vanliga veckor än de andra 

bolagen i form av telefonsamtal eller liknande. Detta visar på att styrelsen hela tiden vill vara 

uppdaterade om vad som händer i verksamheten mer frekvent, och därmed snabbare kunna agera 

i den mån det behövs.  

Stannar vi kvar på området styrelsens roll fann vi det intressant hur de olika respondenterna såg 

på styrelsens roll kopplat till deras bakgrund. Individernas personlighet och erfarenhet samt deras 

vision om företagets framtid kan vara de viktigaste faktorerna som påverkat deras syn. Det kan 

också klargöras att ägarna hade en stor påverkan på hur styrelsen arbetar. Respondenten från 
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Sigma har blivit tillsatt av ett riskkapitalbolag som troligtvis hade klara och tydliga mål hur 

företaget bör styras. Därmed hade respondenten från Sigma ett styrelsetänk som i hög grad är 

inriktat på affärsverksamheten och att använda styrelsen som en resurs. Detta går att jämföra 

med Zetas respondent som också själv är delägare i företaget och hans syn på styrelsen skilde sig 

mycket från Sigmas respondent. Styrelsens roll var enligt Zetas respondent att kontrollera och 

övervaka företaget och cheferna. Det går att reflektera över om detta har att göra med att han inte 

ser utvecklandet av företaget på samma sätt som riskkapitalbolaget. Vi kan påstå att Zeta, som 

familjeföretag, har en mer försiktig affärsmodell än riskkapitalbolaget. De har helt andra 

framtidstankar och ett familjeägt företag har inte samma fokus på att utveckla och expandera.  

Som vi nämner i inledningen av uppsatsen har det tidigare varit stort fokus på börsbolagens 

styrelser. I dessa bolag finns tydligt det omdiskuterade agentproblemet, men i våra fyra olika fall 

har vi märkt att detta problem inte är av lika stor karaktär. I börsbolag finns inte det personliga 

ägandet i samma utsträckning som i medelstora företag vilket utesluter att huvudägaren, i flera 

fall, sitter som både styrelseledamot och vd. Noterade bolag är mer komplexa då ägarna ofta 

består av många individer eller till och med andra företag. Som vi kunnat se i de undersökta 

företagen är att ägarstrukturen kan skapa problem. I flera fall finns det en eller två huvudägare 

som sitter på flera poster, både vd och styrelseledamot. Det gör att teorierna i princip inte går att 

tillämpa då en huvudägare som är vd ska bli övervakad av de styrelseledamöter som han själv 

har tillsatt. Det blir komplext utifrån styrelsens perspektiv på grund av att styrelsens relation till 

ägarna blir förvrängd när huvudägaren som vd i princip kan ta de beslut han vill. Styrelsens roll 

är främst att övervaka vd och verksamheten och på så sätt blir styrelsens kontrollerande roll låst. 

I medelstora företag kan det i många fall vara familjen eller grundaren som är huvudägare, vilket 

gör att de förmodligen bryr sig mer om företaget än en extern ägare utan personlig relation. I de 

flesta intervjuer som genomförts har vi känt av en försiktighet hos respondenterna. Detta kan 

möjligen ha grundat sig i tidigare resonemang om personliga relationer till företaget, något som 

förmodligen inte finns i större företag då sällan sådan relation föreligger. Det är denna 

försiktighet som vi tror har lett till att respondenterna som är ägare i sina företag har valt att 

också sitta i styrelsen för att inte tappa kontrollen över det egna företaget.  

När vi undersökte tillsättningarna trodde vi först att styrelserna i dessa bolag, i likhet med små 

aktiebolag, valde nära vänner eller familjemedlemmar som de hade en stark relation till. Detta 



 36 

kunde vi se motsatsen av i tre av fyra företag. Alfa, Sigma och Epsilon har vid de senaste 

tillsättningarna av ledamöter utsett endast externa ledamöter i enlighet med Granovetter (1973). 

Styrelsen och ägarna kände endast till ledamöterna professionellt och hade ingen stark relation. 

Detta på grund av att företagen i denna storlek, medelstora, hade blivit så pass stora att de 

behövde få hjälp av bra personer med hög kompetens i områden som de själva inte hade. 

Småbolag eller enmansbolag som är i uppstartsfas, i dessa handlar det mer om att komma igång 

att bygga verksamhet och nätverk, därav valet av nära vänner. Familjeföretaget Zeta tog däremot 

inte in externa ledamöter, endast familjemedlemmar. De hade en annorlunda syn på styrelsens 

roll än de andra företagen vilket gör att de kan sakna kompetens i viktiga frågor. I övriga bolag 

hade alla utsett ledamöter med lämplig kompetens. Alfa och Epsilon var noga med att välja 

personer med affärssinne som kunde företagande, detta helt enligt RDT-teorins tankar angående 

att finna lämpliga och varierande kompetenser som kompletterar varandra (Hillmans et al. 2009). 

Avslutningsvis kan vi se att de fyra fallföretagens syn på styrelsen, hur aktivt de arbetar och hur 

stort fokus som läggs på tillsättningen varierar i stor utsträckning. Detta beror främst på att 

ägarstrukturen skiljer sig åt mellan företagen. Familjeföretaget Zeta är försiktigare medan det 

riskkapitalägda företaget Sigma är benäget att effektivisera och utveckla företaget. De två 

resterande företagen, Alfa och Epsilon, befinner sig någonstans emellan de andra två, mer 

extrema företagen, gällande försiktighet, risk eller utveckling. I dessa fyra företag märks en 

koppling mellan försiktigheten och hur aktivt styrelsearbetet är. Ju mer benägna företagen var att 

utvecklas desto mer aktivt arbetade styrelsen och därmed lades även mer fokus på att rätt individ 

skulle sitta med i styrelsen. Synen på styrelsens roll skiljde sig därmed åt och ansågs snarare vara 

en resurs än en övervakande faktor när den arbetade mer aktivt. Från våra resultat tror vi att 

bolagen kan få mer hjälp om de ser styrelsen som en resurs än endast övervakande. Oavsett 

bransch och storlek tror vi att en styrelse kan hjälpa ett företag i alla olika stadier samt bistå med 

värdefulla kontakter. 

 
7.2 Vidare forskning 
Det har varit intressant att göra denna undersökning av medelstora aktiebolag. Resultaten var inte 

som vi trodde från början och vi tror att det finns mer att undersöka. En större studie med några 

hundra bolag kan ge en större inblick och ge eventuella slutsatser på hur kategorin styrelsen i 
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medelstora bolag agerar. Vi tror en bredare undersökning av medelstora bolag, som nyligen gjort 

en förändring i sammansättningen av styrelsen från intern till extern styrelse är av intresse. 

Möjligheten att se om externa ledamöter leder till ett mer aktivt styrelsearbete och om förändring 

av synen på styrelsens roll eventuellt kan visa om det leder till framgång för bolaget. Vi tror att 

vidare forskning kan leda till ytterligare rekommendationer där fokus kommer ligga på att få 

medelstora bolag att främst tillsätta kompetenta ledamöter som kan hjälpa företaget i olika 

skeden samt att utnyttja styrelsen sammansatta kompetens för utveckling av verksamheten.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

A – Inledning 

● Berätta lite kort om dig själv och ert företag. Vad är din bakgrund och hur gick det till när 

du kom med i styrelsen? 

● Hur länge har du suttit med i styrelser/styrelsen? 

● Hur ser styrelsesammansättningen ut? 

B – Styrelsens roll 

● Vad anser du att er roll är för företaget? Vad är er uppgift/funktion? 

● Hur tycker du att ert styrelsearbete fungerar? 

● När känner ni att styrelsen har fungerat som bäst alternativt sämst? 

C – Styrelsens grad av aktivitet 

● Hur ska styrelsen jobba för att nå framgång i företaget? 

● Hur ser styrelsearbetet ut för dig och övriga ledamöter rent praktiskt? 

       Hur ser arbetsordningen ut? 

● Känner ni till Vägledning till god styrelsesed? 

       Om ja, är det i så fall något ni jobbar efter och i så fall hur? 

       Om nej, hur ställer ni er till att använde den eller liknande mall som vägledning? 

  

D – Styrelsens syn på tillsättning 

● Har nätverk av kontakter någon betydelse för rekryteringen i förhållande till att rekrytera 

helt utomstående medlemmar? (sitter, och i så fall hur många, i styrelser tack vare 

kontakter?) 

● Vad letar ni främst hos i en medlem i styrelsen? Vilka faktorer är viktiga (Ex ålder, 

utbildning, erfarenhet, kön osv)? 


