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Sammanfattning
Titel: Dualitet i styrelsen - lönsamt eller inte? En studie av små och medelstora företag.
Problembakgrund: De små och medelstora företagen utgör den största delen av svenskt
näringsliv och är viktiga för Sveriges ekonomi. För ägare och företagsledning är styrelsens
uppbyggnad viktig i små och medelstora företag då det kan påverka företagets lönsamhet. När
en styrelse sätts ihop kan företaget välja om de vill ha delat ledarskap, vd som
styrelseordförande, eller inte. Enligt forskning finns det två teoretiska synsätt som skiljer sig
ifrån varandra i deras sätt att se på styrningen i ett företag. Agentteorin förespråkar att vd:n ska
separeras från styrelsen vilket innebär att vd:n inte ska ha posten som styrelseordförande medan
motsatsen, stewardshipteorin, tillåter att ha vd:n som styrelseordförande. När vd:n även har
positionen som styrelseordförande kallas det dualitet.
Syfte: Syftet med rapporten är att utveckla och testa en modell över sambandet mellan att
kombinera eller separera posten som vd och styrelseordförande och företagets lönsamhet. Vi
har valt att rikta in oss på räntabilitet på eget kapital, då det är ägarnas avkastning på insatt
kapital. Detta mått spelar en central roll i agentteorin och har använts i tidigare studier
(Donaldson & Davis, 1991; Panda & Leepsa, 2017).
Problemformulering: Vilken roll spelar det att kombinera eller separera posten som vd och
styrelseordförande för lönsamheten i små och medelstora företag?
Metod: Denna studie utfördes genom att först ta del av tidigare forskning och teorier för att
sedan landa i två hypoteser. Data samlades in genom årsredovisningar från 130 små och
medelstora byggföretag i Hallands och Skånes län med SNI-kod 41. Räntabilitet på eget kapital
användes som studiens beroende variabel och vd som styrelseordförande användes som
oberoende variabel. Den insamlade datan testades statistiskt genom korrelation och
regressionsanalyser. Utifrån de statistiska testerna kunde de två hypoteserna förkastas eller
verifieras.
Resultat: Resultatet av denna studie visade att adjusted R2 ökade genom att kombinera vd och
styrelseordförande och att det ger företaget högre lönsamhet. Resultatet stöder
stewardshipteorins perspektiv på hur en styrelse bör utformas.
Nyckelord: Lönsamhet, små och medelstora företag, principal agentteorin, stewardshipteorin,
bolagsstyrning.
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund
I dagsläget finns det cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Små och medelstora företag utgör
tillsammans 99,9 procent av samtliga företag. De små och medelstora företagen står för mer än
hälften av omsättningen och antalet anställda i näringslivet (Tillväxtverket, 2018). Då små och
medelstora företag utgör den största delen av svenskt näringsliv är de viktiga för Sveriges
ekonomi. Företagen genererar skatteintäkter till staten vilket gör de betydelsefulla för staten
(Ekonomifakta, 2017).
Hur företagets bolagsstyrning är utformad påverkar företagets lönsamhet (Daily & Dalton,
1992). Bolagsstyrning handlar främst om att främja aktieägarnas intresse och säkerställa att
styrelsen arbetar till företagets fördel (Tagesson & Yrjö Collin, 2015). Styrelsen har möjlighet
att påverka företagets lönsamhet och därför är dess uppbyggnad viktig för ägarna och
företagsledningen i små och medelstora företag (Daily & Dalton, 1992).
Det allmänna rådet till företag är att aktivera sin styrelse då den ansvarar för bolagets utveckling
samt har ett övergripande ansvar för organisationen och dess förvaltning (ABL 2005:551). Det
kräver att styrelseledamöterna har erfarenhet och kompetens. En aktiv och extern styrelse
medför en bättre lönsamhet då styrelsen ser till aktieägarnas intresse (Styrelseakademien,
2018). Styrelsens arbete påverkas av ledarskapet och hur arbetet utformas för att nå företagets
mål (Dalton, Daily & Johnson 1998).
Styrning kan definieras som de medvetna åtgärder som tas för att uppnå de uppsatta mål som
finns för en verksamhet. Styrning sker i företag med hjälp av formella och informella
styrsystem. Det omfattar bland annat de övergripande frågorna i ett företag såsom
försäljningsmål och fördelning av resurser till olika projekt. För styrelsen kan det innebära
beslut som ska bidra till att företagets mål uppnås samt att sätta mål för företagets medarbetare
(Merchant & Van der Stede, 2012; Nilsson, Petri & Westelius, 2016).
När en styrelse sätts samman kan företaget välja om de vill ha ett delat ledarskap, vd som
styrelseordförande, eller inte. Forskningen är dock inte entydig om vilken styrning som
fungerar bäst, det har skapats två olika idéer om hur styrning bör utformas i ett företag (Le
Breton-Miller, Miller & Lester, 2011). Det finns de som förespråkar att vd:n ska separeras från
styrelsen, vilket innebär att vd:n inte ska sitta som styrelseordförande. Detta har sin grund i
agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) som fokuserar på problemet med olika preferenser när
en uppdragsgivare (principal) delegerar ansvaret för beslut till en uppdragstagare (agent). Men
det finns även de som motsätter sig agentteorins principer och som föredrar en friare styrning
och där vd:n tar posten som styrelseordförande. Här ses det delade ledarskapet, så kallad
”dualitet”, som en möjlighet att utnyttja ledningskompetensen som finns i företaget och
använda denna kompetens för att maximera aktieägarnas intresse (Donaldson & Davis, 1991).
I denna uppsats vill vi undersöka detta förhållande i företagens styrning och hur det påverkar
företagens lönsamhet.

1.2 Problemdiskussion
Enligt forskning finns det två teoretiska synsätt som skiljer sig ifrån varandra i deras sätt att se
på styrningen i ett företag. Agentteorin fokuserar på förhållandet mellan parterna, där en av
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parterna, principalen, har ansvaret att fördela ut uppgifter medan agenten har som uppgift att
utföra dessa åt principalen (Jensen & Meckling, 1976). Agentteorin utgår från att individen är
opportunistisk vilket leder till att agenten kommer att maximera sin egennytta när det ges
tillfälle (Gabrielsson, 2003). Samtidigt skapar informationsassymmetri incitament för
principalen att säkerställa att agenten agerar enligt principalens önskemål, och när
informationsasymmetrin ökar i omfattning blir agentkostnaderna, dvs kostnaden för agentens
opportunistiska beteende, större (Soudijn & Zhang, 2015). Ett sätt att reducera
agentkostnaderna är att rekrytera externa ledamöter i styrelsen och att separera posten som vd
och styrelseordförande.
Stewardshipteorin förespråkar istället att företagsledare är omsorgsfulla, generösa och
hängiven att vara till lags. Dessa individer, så kallade ”stewards”, motiveras inte av egennytta
utan vill agera kollektivt genom att vara till hjälp för sin uppdragsgivare. En steward vill således
maximera och skydda företagets tillgångar och förbättra dess prestationer (Le Breton-Miller,
Miller & Lester, 2011; Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Enligt stewardshipteorin
gynnar det företaget när vd:n även innehar posten som styrelseordförande eftersom det
möjliggör att maximera företagets vinster. Det stärker styrelsen att ha ledamöter som även är
verksamma i företaget då de kan dra nytta av deras djupa företagskunskap och engagemang. I
motsats till agentteorin samspelar styrelsen och ledningen i företagets styrning, då de båda är
beroende av varandra (Muth & Donaldson, 1998).
Det är i dagsläget oklart vilken av dessa två teoretiska idéer kring företagens styrning som
skapar bäst förutsättningar för lönsamhet i ett företag. Samtidigt är det svårt att avgöra vilken
styrfilosofi som fungerar lämpligast för att förbättra lönsamheten i små och medelstora företag
i Sverige då flesta studier görs på stora börsnoterade bolag i andra länder (Donaldson & Davis,
1991; Dalton, Daily & Johnson, 1998; Le Breton-Miller, Miller & Lester, 2011). Råden som
ges till svenska bolag är dock ofta grundade på dessa studier trots att den svenska kontexten
skiljer sig åt i flera avseenden. Dessutom finns det mycket begränsat med studier som
intresserar sig för sambandet mellan att kombinera eller dela på posten som vd och
styrelseordförande och lönsamhet i mindre och medelstora företag (Daily & Dalton, 1992;
Duru, Lyengar & Zampelli, 2016). Enligt tidigare studier spelar styrningen en stor roll för ett
företags lönsamhet, men hur ser sambandet ut i svenska små och medelstora företag?
Diskussionen ovan leder oss till följande problemformulering:
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1.3 Problemformulering
Vilken roll spelar det att kombinera eller separera posten som vd och styrelseordförande för
lönsamheten i små och medelstora företag?

1.4 Syfte
Syftet med rapporten är att utveckla och testa en modell över sambandet mellan att kombinera
eller separera posten som vd och styrelseordförande och företagets lönsamhet. Vi har valt att
rikta in oss på räntabilitet på eget kapital, då det är ägarnas avkastning på insatt kapital. Detta
mått spelar en central roll i agentteorin och har använts i tidigare studier (Donaldson & Davis,
1991; Panda & Leepsa, 2017).
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2. Teoretisk referensram
I denna studie undersöks hur styrning påverkar lönsamhet i ett företag. För att definiera styrning
används principal agent- och stewardshipteorin och för att definiera lönsamhet har räntabilitet
på eget kapital använts. För att undersöka om det finns något samband använder vi oss av
följande forskningsmodell (se figur 1), denna kommer att motiveras i texten som följer.
Forskningsmodellen syftar till att visa vilken betydelse styrfilosofier har på företagets
lönsamhet.

Figur 1. Egenkonstruerad forskningsmodell som har använts i studien

2.1 Små och medelstora företag
De flesta små och medelstora företag är ägarstyrda vilket leder till mindre press från
utomstående investerare på cheferna (Brunninge, Nordqvist & Wiklund, 2007). Små och
medelstora företag skiljer sig från de stora börsnoterade bolagen i ägarstrukturen. De små och
medelstora företagen har ofta en eller få ägare och är generellt hårdare hållna än de
börsnoterade bolagen. Ägarstrukturen kan kopplas till de styrproblem som kan uppstå i
företagen (Neville, 2011). Små och medelstora företag använder mindre formella
kontrollsystem vilket kan leda till att det blir svårare för företagen att fastställa tydliga mål och
kontrollera företagets prestation (Sciascia, Nordqvist, Mazzola & De Massis, 2014).

2.2 Bolagsstyrning
Bolagsstyrning innebär att säkerställa att företaget drivs med hänsyn till ägarnas intresse. Det
finns flera strukturer och processer som kan användas som styrningsmekanismer. Styrelse och
ägarstruktur är bland de vanligaste mekanismer som nämns i litteratur (Tagesson & Yrjö
Collin, 2015). Det finns två olika nivåer av bolagsstyrning, det externa systemet som rör
relationerna mellan företaget, företagsledningen och intressenterna samt det interna systemet
som bildas av bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorn (Sevenius, 2007).
Informationsasymmetrin är ett grundläggande problem inom bolagsstyrning. En förutsättning
för att kunna styra och kontrollera företagsledningen är att det finns tillgång till aktuell
information om företagen och tillförlitlighet. Företagsledningen har övertaget av information i
förhållande till de andra delarna i bolaget (Sevenius, 2010). Cheferna är ofta medvetna om
informationen relaterad till företaget medan ägarna är beroende av att få informationen från
cheferna. Det är en av anledningarna till att informationen inte når fram till ägarna vilket kan
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leda till att konflikter kan uppstå (Panda & Leepsa, 2017). Vd och styrelseordförandens poster
kan ibland överlappas men bolagsstyrningen drar en tydlig gräns om vilka uppgifter som ska
skötas av vardera post. Eftersom dessa gränser är så pass tydliga kan det uppstå
intressekonflikter när exempelvis styrelseordförande arbetar direkt i bolaget (Sevenius, 2010).

2.3 Styrelsens roll
Styrelsen har en viktig roll i bolagsstyrning då de har möjlighet att påverka styrningen samt
öka företagets prestationer (Neville, 2011). Styrelsen kan i små och medelstora företag ha
lättare tillgång till annars svårtillgänglig information (Gabrielsson, 2003). Deras huvudsakliga
roll är att tillsammans med den verkställande direktören svara för förvaltning av bolaget samt
bolagets organisation (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, u.å; Sevenius, 2010). Styrelsen har
både en intern och extern funktion. Den interna funktionen innebär att styrelsen ska organisera
samt förvalta bolaget och dess resurser så att bolagets verksamhet och syfte verkställs.
Styrelsens externa funktion syftar till att representera företaget vid exempelvis tecknande av
kontrakt (Sevenius, 2010). Det finns möjlighet för styrelsen att fördela uppgifter till personer
som är både interna och externa. Dock får de inte lämna ifrån sig det yttersta ansvaret för
bolagets organisation och förvaltning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, u.å).
Styrelsens fyra huvuduppgifter är stödja ledningen, övervaka, fatta strategiska beslut samt att
hantera målen för aktieägarna. Styrelsens kontrollerande roll innebär att styrelsen har ansvar
att övervaka cheferna på ägarnas begäran (Tagesson & Yrjö Collin, 2015). Bakgrunden till
styrelsens övervakningsfunktion grundar sig i agentteorin, där intressekonflikter uppstår när
ägande och kontroll separeras i organisationer (Hillman & Dalziel, 2003).
Arbetet i styrelsen skiljer sig mellan olika företag och prioriteringarna är olika beroende på
företagets storlek. Är det ett mindre företag med en till tio anställda kommer fokus att vara att
bolaget följer lagar samt att kunna bidra med erfarenhet och kompetens. I mindre företag kan
ägaren känna en orolighet med att ta in externa ledamöter i styrelsen då det
innebär mer insyn i företaget. Däremot kan det vara positivt för företaget att ta in externa
ledamöter för att kunna ta del av andra åsikter och erfarenheter som kan ge en bättre utveckling.
För större företag förändras styrelsens roll, då antalet anställda och omsättningen är större så
ökar också komplexiteten kring besluten. Då kan det vara bra att använda externa ledamöter
med djupare expert- och branschkunskap som ett komplement till ledningen (Ahlgren &
Henningsson, 2008).

2.4 Styrelsens uppbyggnad
I privata aktiebolag ska styrelsen ha en eller flera ledamöter. Består styrelsen av en eller två
ledamöter ska det även finnas minst en suppleant. Om styrelsen består av fler än en
styrelseledamot ska det finnas en styrelseordförande (ABL 2005:551). Styrelsens ordförande
har i uppdrag att leda arbetet i styrelsen och kontrollera att de fullgör sina uppgifter genom att
granska deras arbete (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, u.å; Sevenius, 2010). Vd:ns
uppgifter innebär att sköta den löpande förvaltningen, sköta bolagets bokföring och
redovisning samt att informera styrelseledamöterna om bolagets utveckling (Sevenius, 2010).
I Sverige får vd:n inte inneha posten som styrelseordförande i börsnoterade bolag. Vd:n kan
dock ingå i styrelsen och har rätt att närvara och yttra sig på styrelsens sammanträde, med
undantag att styrelsen inte har beslutat något annat. Styrelsen ska representera ägarna vilket
gör att det är viktigt att styrelseledamöterna är engagerade och aktivt deltar i mötena.
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Ordförande i styrelsen har ingen bestämmanderätt över styrelseledamöterna, alla har samma
villkor och ansvar. Som styrelseledamot finns ett ansvar att gemensamt verka för bolagets bästa
på uppdrag av samtliga ägare (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, u.å).
Medlemmarna är tillsatta av ägarna och de har befogenheten att tillsätta en medlem i styrelsen.
Styrelseledamöterna rapporterar inte till styrelseordförande vilket betyder att en formell
hierarki saknas. Det finns däremot en informell hierarki som baseras på styrelseordförandens
position inom styrelsen. Genom sin position har styrelseordförande ett ansvar för att styrelsens
arbete är välorganiserat och att de fullgör sina uppgifter. Då en styrelse samlas relativt sällan
är målet oftast inte att skapa en sammansvetsad grupp utan att skapa en anda som tillåter friare
debatter och åsikter (Ahlgren & Henningsson, 2008).

2.5 Olika styrningsfilosofier
2.5.1 Principal agentteorin
Agentteorin fokuserar på förhållandet mellan principalen och agenten. Principalen har det
större ansvaret att fördela ut uppgifter och agenten har som uppgift att utföra dessa åt
principalen (Donaldson & Davis, 1991; Davis, Schoorman & Donaldson, 1997; Panda &
Leepsa, 2017). Agentteorin utgår från att individen är opportunistisk vilket leder till att agenten
kommer att maximera sin egennytta. För att säkra agentens intresse kan principalen anpassa
intresset genom att införa incitament eller övervaka agentens beslut och på så sätt försöka
minimera avvikelserna (Gabrielsson, 2003).
Inom agentteorin finns ett problem vilket beskrivs som agentproblematiken, det handlar om de
konflikter som uppstår när agenten har andra mål och intressen än principalen. Agentproblemet
blir allvarligare när målen och intressena avviker mellan parterna. Alla avvikelser från
principalens intresse av agenten kallas för agentkostnader (Soudijn & Zhang, 2015).
Agentkostnader kan sammanfattas som kostnaderna av monitoring och bonding (Jensen &
Meckling, 1976). Monitoring innebär att övervaka agenten så att dennes agerande
överensstämmer med principalens målsättningar. Bonding handlar om att bevara och samspela
relationen mellan agenten och principalen. Metoderna är kostsamma men används i de flesta
fall i kombination för att försöka skapa en optimal relation mellan principalen och agenten
(Sevenius, 2010). Det finns olika sätt att minimera och förebygga agentkostnader samt
effektivisera organisationen. Ett sätt som diskuteras i agentteorin är att chefer bör vara
inblandade i att genomföra och införa strategier. Samtidigt bör styrelsen bekräfta besluten och
sedan ständigt övervaka införandet och utförandet av dessa beslut (Gabrielsson, 2003).

2.5.2 Styrelsen i agentteorin
Enligt agentteorin rekommenderas ägaren att separeras från styrelsen för att uppnå företagets
maximala prestation. Genom att inte tillåta en vd som styrelseordförande kommer ägarnas bästa
intresse att bevaras. Grunden i agentteorin är att ägarnas intresse kan bli bortprioriterade om
vd:n även har posten som styrelseordförande, vilket kan leda till agentförluster (Donaldson &
Davis, 1991; Muth & Donaldson, 1998). En styrelse som har separerat posten
styrelseordförande och vd ger en positiv effekt på företagets prestation. Om vd:n har
beslutsrättigheterna kan det påverka företagets resultat negativt. Genom att separera posterna
styrelseordförande och vd ökar styrelsens förmåga att genomföra sin övervakningskontroll.
Separationen av posterna medför att styrelsen har ett mer fritt och självständigt omdöme och
kan därmed kritiskt utvärdera vd:n och ledningens prestation (Muth & Donaldson, 1998). I
agentteorin är det styrelsens ansvar att införa incitament på företaget för att ge ledningen rätt
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kunskap att tänka mer som ägarna. Det viktigaste målet som vill uppnås är att chefer har samma
tänk som ägarna angående finansiella risker (Muth & Donaldson, 1998). Utifrån denna
diskussion formulerades följande hypotes:
Hypotes 1: Ett företag där posten som vd och styrelseordförande är separerade har bättre
lönsamhet.

2.5.3 Stewardshipteorin
Stewardshipteorin beskrivs som en motsats till agentteorin. Till skillnad mot agentteorin
fokuserar stewardship mer på samarbetet mellan de olika delarna i företaget (Keay, 2017).
Teorin grundar sina relationer på mer beteendemässiga grunder än vad agentteorin gör. Chefer
beskrivs vara stewards och motiveras på samma sätt som principalen och förespråkar att
företagsledare är omsorgsfulla, generösa och hängiven att vara till lags. Dessa individer, så
kallade ”stewards”, motiveras inte av egennytta utan vill agera kollektivt genom att vara till
hjälp för sin uppdragsgivare. En steward vill således maximera och skydda företagets tillgångar
och förbättra dess prestationer (Le Breton-Miller, Miller & Lester, 2011; Davis, Schoorman &
Donaldson, 1997).
Stewardshipeorin förespråkar att förhållandet mellan organisationens framgång och
principalens tillfredsställelse ska vara starkt. Det kan finnas olika mål från aktieägarna men
generellt delar aktieägarna intresset om att öka företagets lönsamhet. Det gör att en steward
som framgångsrikt förbättrar företagets prestation tillfredställer de flesta. Även om en
företagsledare inom stewardshipteorin är hängiven att vara till lags finns även ett
överlevnadsbehov, behovet att ha en inkomst. Skillnaden mellan stewardship- och agentteorin
är hur dessa behov tillfredsställs. En steward förstår gränsdragningen mellan företagets behov
samt de personliga och genom att arbeta mot gemensamt satta mål uppfylls även de personliga
behoven (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997).
Om vd:n agerar utifrån ett stewardship perspektiv underlättar det om företagsledningen ger
vd:n hög auktoritet och handlingsfrihet för att kunna agera utifrån företagets bästa. Detta
möjliggörs om vd:n även har posten som styrelseordförande. Denna typ av struktur skulle
beaktas som olämplig i agentteorin, men i stewardshipteorin maximeras individens
användbarhet om de uppnår företagets mål istället för de egennyttiga målen. Därför fokuserar
stewardship teoretiker på strukturer som underlättar och ger rättigheter istället för de som
övervakar och kontrollerar (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997).

2.5.4 Styrelsen i stewardshipteorin
Styrelseuppbyggnaden i stewardshipteorin är ett alternativ till agentteorin, men förespråkar
tvärtemot när det gäller strukturering av en effektiv styrelse. Ledningens agerande i
stewardshipteorin kännetecknas av icke-finansiella beslut, till skillnad mot agentteorin. En del
av de icke-finansiella besluten är behovet av prestation och igenkännande samt hänsyn till
arbetsetik. Genom att ha vd:n som styrelseordförande möjliggör det att maximera företagets
vinster. Stewardshipteorin förespråkar att ha ledamöter som även är verksamma i företaget då
de kan dra nytta av deras djupa företagskunskap och engagemang. I motsats till agentteorin
samspelar styrelsen och ledningen i företagets styrning, då de båda är beroende av varandra
(Muth & Donaldson, 1998).
När vd:n även har positionen som styrelseordförande kallas det dualitet. Kombinationen av
posterna som uppstår vid vd dualitet gör det möjligt för vd:n att motiveras till att öka företagets
lönsamhet. I de fall som vd:n känner sig bunden till bolagets framtida resultat arbetar vd:n hårt
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för att tillgodose företaget med ett ansvarsfullt ledarskap. Dualiteten bygger på ett förtroende
och ett tydligt ledarskap för implementering av företagets mål. Det leder också till en djupare
erfarenhet och enklare kommunikation som ger en effektiv styrelse. En anställd som kan
identifiera sig med företaget kommer att arbeta mot företagets mål. När en vd är involverad i
företaget kan vd:n ha en bättre förståelse till företagets långsiktiga prestanda och mål än externa
styrelseledamöter. Enligt stewardshipteorin har utomstående styrelseledamöter inte samma
engagemang för företaget som interna styrelseledamöter (Muth & Donaldson, 1998).
Stewardshipteorin förespråkar en kombination av styrelseordförande och vd vilket kommer att
ge en ökad effektivitet och resultat i avkastning till ägarna. Fokus ska vara att möjliggöra
strukturer i företaget istället för att fokusera på motivationen (Donaldson & Davis, 1991).
Utifrån denna diskussion formulerades följande hypotes:
Hypotes 2: Ett företag där vd även har posten som styrelseordförande har bättre lönsamhet.
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3. Metod
3.1 Övergripande forskningsansats
Vi tog del av vetenskapliga artiklar inom ett sedan tidigare bekant område som vi ville få en
djupare förståelse inom. Därefter ställde vi två olika hypoteser med sin bakgrund i teorin. När
vi skulle undersöka om dessa gick att verifiera eller falsifiera samlades sekundärdata in för att
göra vår forskningsfråga mätbar. För att kunna mäta de hypoteser som ställts har variabler
noggrant valts ut med bakgrunder i teorin innan studien påbörjades. Efter insamling av data
gjordes sambandsanalyser för att styrka det objektiva synsättet. Detta i enighet med författarna
Söderbom & Ulvenblad (2016); David & Sutton (2016) som förespråkar sambandsanalyser för
att styrka det objektiva synsättet.

3.2 Litteraturgenomgång
Grunden till vår forskning skapades genom tidigare bekanta teorier och som vi hade ett intresse
att fördjupa oss i. För att söka efter vetenskapliga artiklar har vi använt Högskolan i Halmstads
sökmotor OneSearch, vi har även sökt vidare på olika typer av journals med hjälp av
källhänvisningar från artiklar. När vi sökte efter artiklar hade vi kravet att de skulle vara Peer
Reviewed, vilket innebär att de är granskade av andra kunniga inom området. De sökord som
har använts finns tillgängliga i bilaga 1. Vi utgick från välkända författare som ofta refererade
till varandra i artiklar inom området. Det gav oss en känsla av trygghet och styrker
trovärdigheten trots att de flesta artiklarna är från 90-talet. De nyare artiklarna hänvisar även
till dessa författare vilket ger en indikation på att teorin inte har förändrats över tid. För att få
en fördjupad förståelse för artiklarna och området har även litteratur sökts fram på Högskolan
i Halmstads bibliotek. Det gjordes även för att få en överblick av ämnet samt för att undvika
missförstånd vid översättningar av artiklarna. Dessutom användes litteratur i form av
metodböcker i studien. Det har tidigare gjorts både kvalitativa och kvantitativa studier på ämnet
men vi har tagit del av de kvantitativa studierna med anledning av vår typ av datainsamling.
De tidigare studier vi har tagit del av har inte berört forskning på företag i Sverige inom
byggbranschen, utan fokus har varit på större börsnoterade företag runt om i världen. Det var
här vårt intresse för att göra en studie på små och medelstora byggföretag i Sverige öppnades.
Eftersom vår utbildning är kopplad till byggbranschen och vi har ett intresse för ämnet kände
vi en möjlighet att bygga vår forskning på byggbranschen. Vi hade en förutfattad mening om
att det i byggföretag ofta är grundaren av företaget som sitter på en ledande position,
exempelvis som vd, och att vd:n även hade posten som styrelseordförande. Byggbranschen har
omsatt flera hundra miljoner kronor per år de senaste åren och utgör en stor del av Sveriges
tillgångar. Med anledning av att det utgör en stor del av Sveriges ekonomin i kombination med
att det byggs mycket kändes det aktuellt och intressant att studera byggbranschen.

3.3 Empirisk studie
3.3.1 Urval
I studien gjordes ett urval till små och medelstora byggföretag i Hallands och Skånes län. Små
och medelstora företag kommer definieras enligt EU:s riktlinjer, där små företag har mindre än
50 anställda och en omsättning på mindre än 10 miljoner euro per år. Medelstora företag har
färre än 250 anställda och en omsättning som understiger 50 miljoner euro per år. I studien
gjordes en avgränsning till SNI-kod 41 som innebär byggande av hus. Vi valde att enbart
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undersöka privata aktiebolag av den anledningen att det inte är lagligt med dualitet i
börsnoterade företag i Sverige (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, u.å). Med hjälp av denna
avgränsning fick vi fram 130 byggföretag som matchade vår sökning. Vi har hämtat data
rörande styrelsen från 2015 och data till lönsamhetsmåtten från 2014 och 2016 med anledning
att kunna se om styrningen har haft någon påverkan på lönsamheten.

3.3.2 Datainsamling
Datainsamling har gjorts via sekundärdata då vi anser att det inte hade varit möjligt med
primärdata med den tidsplanen som fanns, då vi ville se effekten från ett år till ett annat. Studien
har gjorts på 130 byggföretag i Hallands och Skånes län. All information har gått att hämta via
företagens hemsidor, årsredovisningar och publik bolagsinformation som sedan har
sammanställts i SPSS. Årsredovisningar har hämtats från Retriever Bolagsinfo. I början av
studien sökte vi upp de variabler som intresserade oss och som svarade på vår forskningsfråga.
Dessa sammanställdes i ett Exceldokument med företagets namn och organisationsnummer för
att undvika misstag under insamlingen av data. Under insamlingen har vi strukturerat gått
igenom årsredovisningarna tillsammans och samlat in data från deras resultat- och
balansräkningar. Efter att all data var insamlad överfördes datan till programmet SPSS.
I studien valde vi att ta bort de företag som hade färre än 15 anställda. Det är när ett företag
växer från 10 till 20 anställda som det händer mycket inom ett företag. När det är tio anställda
är det mer möten som kan tas vid kaffebordet, men så fort företaget växer kräver det mer
struktur och ett annat behov av styrning (Mintzberg, 1992).

3.3.3 Dataanalys
För att analysera vår data har vi använt datorprogrammet SPSS. Utifrån detta genomfördes en
korrelationsanalys och sedan en regressionsanalys. Vi har även använt oss av Excel där
modeller och tabeller har utformats för att få en överblick av resultatet från SPSS.

3.4 Operationalisering
För att kunna mäta vår forskningsmodell, hur styrning påverkar lönsamheten utifrån två olika
styrningsfilosofier, gjordes variablerna mät- och observerbara (David & Sutton, 2016). Nedan
redogörs hur vi har operationaliserat våra teoretiska begrepp.

3.4.1 Beroende variabler
Den beroende variabeln som har valts i studien är lönsamhet. Vi har valt att definiera lönsamhet
som räntabilitet på eget kapital. Det mäter hur mycket avkastning aktieägarna får tillbaka av
satsat eget kapital. Räntabilitet på eget kapital räknas ut genom att ta vinst efter skatt dividerat
med eget kapital. Anledningen till vårt val av variabel är grundat i tidigare liknande studier
(Donaldson & Davis, 1991; Muth & Donaldson, 1998). Räntabilitet på eget kapital är hämtat
från årsredovisningar från 2016 för att mäta aktuell data.

3.4.2 Oberoende variabler
Den oberoende variabeln som mäts i studien är styrning. Styrning har definierats via
stewardshipteorin och agentteorin då vi var intresserade av skillnaden i dessa två
styrningsfilosofier samt att de har använts i tidigare forskning (Muth & Donaldson, 1998;
Donaldson & Davis 1991). När vi ska mäta om vd:n har rollen som styrelseordförande eller
inte har vi implementerat detta i agent- och stewardshipteorin. Efter att ha studerat de två
teorierna har vi dragit slutsatsen att om vd:n har positionen som styrelseordförande tyder det
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på en styrning inspirerad av stewardshipteorin och om vd:n inte har det visas det motsatta,
agentteorin. Studiens oberoende variabel, styrning, kommer att mätas med hjälp av en
dummyvariabel. Har företaget valt att kombinera posten vd och styrelseordförande kodas de
med en etta och de som valt att separera posterna kodas med en nolla. Det är genom denna
variabel vi kan se vilken typ av styrning företaget använder, utifrån vår tolkning av agent- och
stewardshipteorin. Informationen angående om vd:n hade posten som styrelseordförande eller
inte är hämtad från årsredovisningar 2015, anledningen var för att kunna se om lönsamheten
hade förändrats gentemot 2016.

3.4.3 Kontrollvariabler
Utöver de variabler som studien undersöker finns det andra möjliga faktorer som kan påverka
företagets lönsamhet. Med anledning av det har studien med ett antal kontrollvariabler för att
minska risken att felaktiga slutsatser ska tas (David & Sutton, 2016).
Variablerna valdes ut efter att har tagit del av tidigare forskning.
● Antal anställda. Företagets storlek är en kontrollvariabel som majoriteten av tidigare
forskning har använt (Brunninge, Nordqvist & Wiklund, 2007; Tagesson & Yrjö Collin,
2015). Antal anställda mättes genom att ta del av årsredovisningar från 2016, det
gjordes för att få så aktuell information som möjligt.
● Företagets ålder. Företagets ålder mättes från det året då det är registrerat. Från tidigare
forskning har det visat att företagets ålder kan påverka lönsamheten (Brunninge,
Nordqvist & Wiklund, 2007; Le Breton-Miller, Miller & Lester, 2011).
● Försäljningstillväxt. För att mäta företagets försäljningstillväxt använde vi oss av
årsredovisningar från 2014 och 2016 för att kunna mäta effekten. Försäljningstillväxten
har använts som en kontrollvariabel i liknande forskning (Muth & Donaldson, 1998;
Bulak & Turkyilmaz, 2014).
● Return on sales. När Return on sales beräknades användes årsredovisningar från 2016.
Det beräknas genom vinst efter skatt dividerat med försäljning och kan förkortas till
ROS. Denna variabel har använts vid liknande forskning om lönsamhet och kändes då
relevant för studien (Duru, Lyengar & Zampelli, 2016).
● Styrelsens storlek. Tidigare studier har visat att styrelsens storlek kan har en inverkan
på lönsamheten (Brunninge, Nordqvist & Wiklund, 2007; Duru, Lyengar & Zampelli,
2016; Chintrakarn, Jiraporn, Tong & Proctor, 2017). Här mättes antal styrelseledamöter
med rösträtt och datan hämtades från årsredovisningen 2016.
● Nettoomsättning. Då vi var intresserade av företagets omsättning och ville få så aktuell
data som möjligt har vi använt oss av årsredovisningar från 2016. Valet av denna
variabel grundar sig i tidigare forskning (Le Breton-Miller, Miller & Lester, 2011).
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3.5 Begränsningar
3.5.1 Bortfallsanalys
Totalt omfattades studien av 130 företag men på grund av otillräcklig information på ett företag
ledde det till att det slutgiltiga urvalet blev 129 företag. Vi ansåg att det var bättre att utesluta
företaget helt än att göra felaktiga tolkningar med den knappa information som fanns. Då det
hade kunnat påverka studiens tillförlitlighet.

3.5.2 Övriga begränsningar
Grundtanken var att avgränsa studien till Hallands län med SNI-kod 41, men när vi började
datainsamlingen insåg vi att det urvalet blev för litet. Vi utökade därför studiens avgränsning
till Skånes län. Efter att ha utökat avgränsningen fann vi all data som vi sökte samt hittade
årsredovisningar och information på 129 företag som matchade våra kriterier.
När all data samlats in och var överförd i programmet SPSS påbörjades sambandsanalyser.
Under analyserna insåg vi att våra hypoteser inte visade något samband när vi använde oss av
de lönsamhetsmåtten som vi hade tänkt från början. Vi började då med att gå närmare vår data
för att se om vi kunde hitta nya samband eller andra sätt att analysera datan på. Vi testade att
dela upp datan i små och medelstora företag istället för som tidigare analyserat alla
tillsammans. Här såg vi att vi eventuellt skulle kunna analysera de medelstora företagen men
att vi hade för få observationer för att kunna genomföra analysen. I de första mätningarna så
definierades lönsamhet som return on sales, räntabilitet på totala tillgångar och räntabilitet på
eget kapital. När mätningarna utfördes kom vi fram till att return on sales ökade signifikansen
i modellen när den användes som kontrollvariabel istället för en beroende variabel. Räntabilitet
på totala tillgångar valdes bort då modellen inte blev signifikant. Efter en fördjupning av datan
valde vi att samla in ytterligare ett prestationsmått, försäljningstillväxt från 2016, för att se om
denna variabel skulle ge oss ett bättre resultat. Måttet försäljningstillväxt valdes för att en stor
del av vårt urval är mindre företag och måttet tar mer hänsyn till företagets storlek än de tidigare
variablerna.

3.6 Metodreflektion
I studien har vi mätt relativt vanligt förekommande mått vilket gör att vi anser att studiens
validitet stärks. Då datan är hämtad från årsredovisningar åren 2014 och 2016 anser vi att den
innehåller relevant information som behövs för att kunna genomföra studien.
För att säkerställa den interna validiteten har vi valt ut kontrollvariabler för att se att det inte
finns andra faktorer som påverkar den beroende variabeln, som i vårt fall är räntabilitet på eget
kapital. Då våra kontrollvariabler har förekommit i tidigare granskade artiklar ansåg vi att dessa
var tillräckligt tillförlitliga för att ge studien en hög validitet. Den beroende variabeln togs fram
på samma sätt som kontrollvariablerna.
Då data har samlats in genom årsredovisningar från 2014 och 2016 anser vi datan som
tillförlitlig, då datan inte kommer att ändras. Genom att använda måtten från olika år ser vi
effekten av om företagets lönsamhet har ändrats eller inte. Eftersom att data exporterats från
Retriever Bolagsinfo till Excel finns det en risk för felaktigheter som minskar tillförlitligheten.
Dessa felaktigheter skulle kunna vara felslag eller liknande och för att undvika dessa risker
gjordes extra kontroller. De statistiska testerna har dokumenterats utförligt och är noggrant
granskade för att reducera mänskliga hanteringsfel. Då alla årsredovisningar som har använts i
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studien är offentliga finns även samma information tillgänglig i framtiden. Detta gör det möjligt
för andra att genomföra samma mätningar och få samma resultat vid ett senare tillfälle.
Eftersom att studien grundar sig på att använda företagens resultat bör det finnas ett visst
kritiskt förhållningssätt till resultatet, då det kan vara manipulerat av företagen.
Resultatmanipulering är ett problem och har uppmärksammats under en längre tid i tidigare
studier. Det innebär att chefer ändrar i redovisningen för att exempelvis vilseleda intressenter
om hur företagets ekonomiska resultat ser ut. Det kan ses som ett verktyg för vd:n att säkerställa
att företaget möter de förväntningar som finns på företagets resultat (Xie, Davidsson & DaPalt,
2003; Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). Även om problemet förekommer så är det svårt att
bevisa att en resultatmanipulering har skett (Healy & Wahlen, 1999). Trots att det kan ha
förekommit resultatmanipulering av de resultat vi har använt i studien, väljer vi att lita på denna
typ av data. Då vi har använt oss av offentliga årsredovisningar förutsätter vi att de är
granskande och följer bokföringslagen. Att även tidigare studier som vi har tagit del av har
använt resultatmått medför att tillförlitligheten stärks (Donaldson & Davis, 1991; Muth &
Donaldson, 1998; Bulak & Turkyilmaz, 2014; Le Breton-Miller, Miller & Lester, 2011).
Vi är medvetna om att resultatet inte går att generalisera då studien endast gjorts på 130 företag
i Hallands och Skånes län. Även att mer än hälften av studiens företag hade mellan 15-30
anställda är en anledning till att det blir svårare att generalisera de resultat vi fick fram. För att
få en större validitet på studien hade ett fler antal företag behövt undersökas, det hade även
kunnat vara en större spridning på företagens storlek för att få en större generaliserbarhet Vi är
också medvetna om att vi hade fått ett annat resultat om forskningen hade gjorts på andra
branscher.

13

4. Analys
För att testa styrkan i sambandet mellan de variablerna som valdes gjordes en
korrelationsanalys. En korrelation på +1 innebär ett perfekt positivt samband mellan
variablerna medan -1 innebär motsatsen. Efter att korrelationsanalysen hade utförts gjordes en
regressionsanalys för att visa effekten av den oberoende variabeln på den beroende variabeln.
Valet av dessa analyser gjordes för att det är ett lämpligt sätt att testa de hypoteser som vi hade.

4.1 Deskriptiv data

Figur 2. Diagram över antal anställda

Rapporten har undersökt små och medelstora företag där majoriteten var under 50 anställda
och en mindre andel var över 100 anställda. De företag som har under 15 anställda har valts att
plockas bort då vi anser att de inte påverkar lönsamheten på grund av storleken på företaget.
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Figur 3. Diagram över dualitet

Av de företag som analyserades var det relativt jämt fördelat mellan de som har vd som
styrelseordförande eller inte. Informationen angående om vd:n hade posten som
styrelseordförande eller inte är hämtad från årsredovisningar 2015.

Tabell 1. Sammanställning av studiens företag

Nettoomsättning, antal anställda samt styrelsens storlek är data hämtade från 2016. Företagets
ålder mättes från det året då det är registrerat.

4.2 Korrelationstabell

Tabell 2. Korrelationstabell. Se även bilaga 2.

I korrelationsmatrisen är det viktigt att utesluta förekomsten av multikollinearitet, vilket
innebär att två eller flera av de oberoende variablerna är korrelerade med varandra i hög
utsträckning. Det kan bli ett problem då det inte går att hålla isär effekterna av de två
variablerna på den beroende variabeln. Visar resultatet en hög korrelation mellan de två
förklarande variablerna innebär det att variablerna troligtvis ger samma förklaring till
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variationen som finns i den beroende variabeln som i vårt fall är räntabilitet på eget kapital. För
att undvika att resultatet blir missvisande sattes ett gränsvärde på +/- 0,70 (Nunnally 1978). Vi
undersökte även Variance Inflation Factors (VIF) när vi genomförde regressionsanalyserna,
och dessa undersökningar signalerade inga problem med multikollinearitet (Hair et al. 1998).
Tabell 2 visar resultatet från ett Pearson korrelationstest och att inget värde är över 0,70 och
därför behövdes ett ytterligare test inte göras.

4.3 Regressionsanalys

Tabell 3. Regressionstabell. Se även bilaga 3.

För att testa hur mycket den oberoende variabel, dualitet, förklarar variationen i den beroende
variabeln, räntabilitet på eget kapital, gjordes en regressionsanalys. Multipel regressionsanalys
valdes då variablerna går att kategorisera som kvot och regressionsanalys anses då vara ett
lämpligt statistiskt test. I steg ett fördes studiens kontrollvariabler in och räntabilitet på eget
kapital valdes som beroende variabel. Det resultatet gav ett adjusted R2 på .35 och en
signifikansnivå på 0.01 vilket innebär att slumpen kan bortses med 99 procent. I steg två
adderades studiens oberoende variabel, vd ordförande, för att testa studiens hypoteser.
Resultatet från analysen presenteras i tabell 3. Efter att hypotesen adderades till analysen var
adjusted R2 på .38 och modellen behöll signifikansnivån. Analysen visar att hypotes 2 (H2)
stöds då adjusted R2 ökade med tre procentenheter när vi adderade den oberoende variabel och
att hypotes 1 (H1) förkastas.
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5. Diskussion och slutsatser
5.1 Diskussion och slutsatser
Syftet med rapporten var att utveckla och testa en modell över sambandet mellan att kombinera
eller separera posten som vd och styrelseordförande och företagets lönsamhet. Vi valde att rikta
in oss på räntabilitet på eget kapital, då det är ägarnas avkastning på insatt kapital. Detta mått
spelar en central roll i agentteorin och har använts i tidigare studier (Donaldson & Davis, 1991;
Panda & Leepsa, 2017).
Uppsatsen har lagt fram två olika teoretiska förhållningssätt för hur en styrelses struktur bör
utformas, agent och stewardshipteorin. Studien har undersökt 130 företag i Halland och Skånes
län varav det fanns tillgänglig data på 129 företag. Data hämtades från årsredovisningar från
2014 till 2016. Vi tog fram två hypoteser som sedan testades genom en regressionsanalys. Av
våra två hypoteser kunde hypotes 2 verifieras och hypotes 1 förkastades. Hypotes 2 stöds då
den är signifikant och i och med detta ökade adjusted R2 med tre procentenheter. Studiens
resultat visar att räntabilitet på eget kapital förbättras genom att kombinera posterna vd och
styrelseordförande, vilket stödjer stewardshipteorin och ger inget stöd till agentteorin. Då mer
än hälften av studiens företag hade mellan 15-30 anställda kan det vara svårt att dra fullständiga
slutsatser om resultatet i studien.
Tidigare forskning har visat att räntabilitet på eget kapital förbättras genom att kombinera
posten vd och styrelseordförande istället för att separera (Donaldson & Davis, 1991). Det tyder
på en stewardshipteoretisk styrning vilket stöds av vårt resultat. Rechner & Dalton (1991) kom
fram till att företag med separerade poster visade en högre lönsamhet, vilket var motsatsen till
vad vårt resultat visade. Vi tror att anledningen till att tidigare studier visar varierande resultat
kan vara att de är gjorda på andra länder, med olika kulturer och lagregleringar samt att det ges
olika råd i skilda branscher.
Vår första hypotes som pekar mot agentteorin, Ett företag där posten som vd och
styrelseordförande är separerade har bättre lönsamhet, visar inget samband. Agentteorin vill
separera dessa poster för att uppnå företagets maximala prestation och genom att göra detta
kommer aktieägarnas intresse att maximeras (Donaldson & Davis, 1991; Muth & Donaldson,
1998). Vi tror inte att det visar något samband för att studien är gjord på små och medelstora
företag inom byggbranschen. Anledningen kan vara att när dessa poster separeras granskas
företaget utifrån och företaget behöver prestera för att aktieägarna ska vara nöjda och fortsätta
investera kapital. Det kan leda till att styrelseordförande känner en press att öka företagets
lönsamhet. Med andra ord, om ett företag har dualitet i styrelsen får de externa aktieägarna bära
kostnaderna för de beslut som inte maximerar företagets värde.
Resultatet från regressionsanalysen visade att när vi adderade dualitet förklaras modellen med
tre procentenheter mer än tidigare. Således kan vi verifiera hypotes 2: Ett företag där vd även
har posten som styrelseordförande har bättre lönsamhet. Resultatet i denna studie pekar främst
på att en styrelse bör utformas från ett stewardship perspektiv. Det kan bero på att det är
styrelsen som utser vd och då tror vi att styrelsen föredrar att välja vd:n till posten som
styrelseordförande. Orsaken till valet tror vi är att det kan vara vanligt med familjeföretag i
byggbranschen och att då valet som görs av styrelsen består av familjemedlemmar. Då studien
visar att medelvärdet på en styrelse i små och medelstora företag är tre till fyra personer, tror
vi att det kan leda till att vd även har posten som styrelseordförande. Anledningen till detta val
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tror vi är en känsla av trygghet från de anställdas perspektiv då vd:n tar beslut som maximerar
företagets intresse, till skillnad mot vad en extern styrelseordförande antas göra.
När vi undersökte om vd hade posten som styrelseordförande i företag inom byggbranschen
visade det att 55 procent har vd som styrelseordförande kopplat till stewardshipteorin och 45
procent kopplat till agentteorin, inte har det. Vi tror att det kan bero på att byggföretag ofta kan
vara ett familjeföretag där en före detta snickare startar ett företag och att det blir
familjemedlemmar som sitter i styrelsen. Vi tror att mindre företag inte har styrelsen till samma
syfte som större företag utan att de mindre företagen ser styrelsen mer som ett krav då det bör
finnas enligt lag. Det tror vi är en av anledningarna till att vd även har posten som
styrelseordförande i små företag. Då stewardshipteorin förespråkar en friare styrning än
agentteorin och vi har fått uppfattningen att byggföretag vanligtvis jobbar med frihet under
ansvar tror vi att det hade varit svårare med en striktare styrning i form av agentteorin. Eftersom
att det omsätts stora summor inom branschen kan de tre procentenheterna som resultatet i
studien visade spela roll på en marknad som idag är stor och konkurrenskänslig. Vi tror att det
är anledningarna till varför vårt resultat kunde verifiera hypotes 2.

5.2 Förslag till fortsatt forskning
Denna studie har undersökt om det spelar någon roll om vd har posten som styrelseordförande.
Under tiden har idéer och förslag på framtida forskning inom ämnet uppstått, vilket kommer
att presenteras nedan.
Det hade varit intressant att göra studien på stora företag, mer än 250 anställda, för att se om
forskningen som oftast görs på stora företag, kan appliceras på företag i Sverige. Det hade varit
intressant att utföra studien ur ett kritiskt perspektiv. Med det menas att vara kritisk till att vissa
resultat tas från ett sammanhang till ett annat. Ett exempel hade kunnat vara att göra en
kvalitativ studie för att få en djupare förståelse för hur personer med posterna vd och
styrelseordförande uppfattar styrning och vad de tycker är bäst för företagets lönsamhet.
Det hade även varit intressant att göra den här typen av studie på en annan bransch där det
krävs en annan kunskap än det gör i byggföretag. Där kan en forskning göras för att se om
utbildning och kunskap påverkar valet av styrelseordförande. För att få ett annat resultat och
en bredare studie kan forskningen göras på små och medelstora företag i hela Sverige, med en
större SNI-kod.

5.3 Praktiska implikationer
Denna studie visar att räntabilitet på eget kapital förbättras genom att kombinera posten vd och
styrelseordförande. Detta kan företag använda för att få en bättre lönsamhet. I små företag kan
de anställda ha en närmare relation till vd:n, vilket kan skapa en känsla av trygghet när posterna
vd och styrelseordförande är kombinerade. De problem och synpunkter som diskuteras kring
fikabordet kan då enklare lyftas fram under styrelsemötena. Vd:n ser då hur de anställda arbetar
samt hur klimatet på företaget är och vill troligtvis att alla ska trivas och vara nöjda. Intresset
att vd:n vill göra de anställda nöjda kan leda till att företagets lönsamhet ökar. Eftersom studien
visade att företag har en högre lönsamhet om posterna kombineras finns det belägg för att
företag ska eftersträva styrning inspirerad av stewardshipteorin.
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