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Förord 

 

Vi vill ta tillfället i akt för att tacka alla som har varit inblandade och gjort vår uppsats 

möjlig. Ett särskilt tack vill vi rikta mot vår handledare, Titti Eliasson, som med sin 

konstruktiva handledning och uppmuntrande kommentarer hjälpt oss under hela processen. 

Dessutom vill vi tacka våra opponenter för deras råd, hjälpande kommentarer och feedback. 

 

Ytterligare vill vi även rikta ett tack till våra respondenter för deras tid och intresse, utan de 

hade vår uppsats aldrig kunnat genomföras. Avslutningsvis vill vi också tacka alla andra 

personer som har visat engagemang och stöttat oss under hela processen. 
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Sammanfattning 

Det har förekommit ett ökat fokus på styrelsearbete under senare tid. Framförallt inom små 

och medelstora företag, där det har argumenterats för att styrelsen vanligtvis enbart finns på 

grund av lagtvång. Istället för att utnyttja styrelsen som en värdefull resurs, kan styrelsen 

istället bestå av passiva familjemedlemmar. Det har tidigare varit vanligt att förklara 

styrelsearbete i små och medelstora företag med hjälp av agentteori, där styrelsen har en 

övervakande roll. I kontrast hävdar stewardship-teorin att styrelsen inte behöver vara 

övervakande, utan betraktar ledningen som pålitliga förvaltare av verksamheten. På grund av 

olika perspektiv har olika roller definierats om vilken funktion en styrelse kan ha för sin 

verksamhet. Uppsatsens syfte är att försöka skapa förståelse för styrelsearbete i små och 

medelstora företag, med utgångspunkt i resursberoende-, kontroll-, och servicerollen. Vi 

ämnar få en inblick i vilken funktion en styrelse fyller gentemot sitt företag. För att försöka 

skapa en bättre förståelse, har en kvalitativ studie med en abduktiv ansats genomförts. I den 

teoretiska referensramen presenteras aktiebolagslagens regler för styrelsearbete, olika 

perspektiv på styrelsearbete samt de tre rollerna. Vi har intervjuat fyra styrelseledamöter i 

olika företag och branscher, som utgör studiens empiriska data. Intervjuerna har varit 

besöksintervjuer, och genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Studien visar resultat på 

att en majoritet av respondenternas styrelser fyller en funktion som sträcker sig längre än vad 

lagen kräver. Vi kom även fram till att det inte går att använda sig utav endast en av rollerna 

för att förklara vilken funktion som styrelserna försöker fylla inom de undersökta företagen. 

 

Nyckelord: styrelsearbete, styrelsens funktion, små och medelstora företag, agentteori, 

stewardship-teori. 

 

 

  



 
 

Abstract 

There has recently been an increased focus on board work. Especially in small and medium 

sized enterprises, where it has been argued that the board only exists because of legal 

requirements. Instead of taking advantage of the board as a valuable asset, the board consists 

instead of passive family members. It has previously been common to interpret board work in 

small and medium sized enterprises with the help of agency theory, where the board has a 

monitoring role. In contrast, stewardship theory argues that the board does not have to be 

monitoring, but should regard the management group as a reliable manager of operations. Due 

to the different perspectives, different roles have been defined for which a board can have for 

their business. The purpose of the essay is to try to create an understanding for board work in 

small and medium sized enterprises, based upon the resource dependency, control, and service 

role. We intend to gain an insight for which functions a board of directors has on their 

business. To try to create a better understanding, a qualitative study with an abductive 

reasoning has been conducted. In the theoretical framework the legal requirements, different 

perspectives of board work and the three roles has been presented. We have interviewed four 

board members at different companies in various lines of business, which forms the study’s 

empirical data. The interviews have been personal interviews, and were carried out at the 

respondent’s workplaces. Results of the study show that a majority of the respondents’ board 

of directors fulfills a function that extends further than the legal requirements. We also came 

to the conclusion that it is not possible to use only one of the roles to explain the functions of 

the boards of directors are trying to fill in the surveyed enterprises.  

 

Keywords:  Board performance, the functions of the board of directors, small and medium 

sized enterprises, agency theory, stewardship theory. 
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1. Inledning 

Kapitlet beskriver bakgrunden till problemområdet, och är till för att fånga läsarens intresse. 

Sedan förs en vetenskapligt förankrad problemdiskussion, som mynnar ut i en konkretisering 

av uppsatsens problem i form av en frågeställning. Avslutningsvis förklaras syftet med 

uppsatsen. 

 

1.1. Bakgrund 

Det finns idag nästan 400 000 aktiebolag i Sverige. Av dessa är färre än en procent publika 

aktiebolag, medan resterande är privatägda (SCB, 2015). I media syns styrelser allt mer, där 

de hålls ansvariga för sitt företags resultat (Hendry och Kiel, 2004). Naturligtvis är medias 

fokus riktad mot de stora, publika börsbolagen, vilket lämnar fler än 99 % av alla svenska 

aktiebolag i skymundan. Fastän att små och medelstora företag inte får lika mycket 

uppmärksamhet, anser Brunninge och Nordqvist (2004) att styrelserna i små och medelstora 

företag många gånger står inför liknande problem och gör samma misstag som styrelser i de 

större bolagen. 

 

I det moderna företagandet har bolagstyrning, där styrelsen har en betydelsefull funktion, 

utvecklats till någon centralt (Sevenius, 2010). Styrelsen är ägarnas representanter i ett 

aktiebolag, och enligt Brandinger (2004) kan tillsättningen av en bra styrelse ibland vara 

ägarnas enda reella chans till att påverka verksamheten. Eftersom styrelsen står utanför 

företaget, kan styrelsens påverkan på ledningen många gånger vara begränsad. Det går därför 

ibland förklara hur en styrelse försöker styra sin ledning med hjälp av agentteori. Enligt 

Nicholson och Kiel (2007) bygger agentteorin på att det alltid finns intresseskillnader mellan 

styrelse och ledning, där ledningen alltid kommer att sträva efter sina egna intressen. I 

kontrast till agentteorin, beskriver Karns (2011) stewardship-teorin. Ledningen behöver inte 

styras, snarare strävar ledningen också efter företagets utveckling. Således kommer inte 

ledningen att agera efter personliga intressen, istället kommer ledningen att ta hänsyn till 

verksamhetens intressen, som i sin tur även bör vara styrelsens (ibid). 

 

Genom historien har det diskuterats angående styrelsens funktion i ett företag (Hendry och 

Kiel, 2004). Daily, Dalton, Ellstrand och Johnson (1998) har framfört resultat som visar på att 

styrelsen inte bidrar något särskilt till verksamheten eller dess strategi. I kontrast har andra 

forskare, exempelvis Westphal och Fredrickson (2001), samtidigt argumenterat för motsatsen, 

där de istället har visat stöd för att styrelsen vanligtvis är delaktig i utvecklandet av 

verksamheten. 

1.2. Problemdiskussion 

På grund av att det har funnits motstridigheter angående huruvida styrelsen har en påverkan 

på verksamheten eller inte, har det varit vanligt att undersöka förhållandet mellan ledning och 

styrelse (Hillman och Dalziel, 2003).  Jonnergård och Stafsudd (2009) beskriver att mycket av 

den tidigare forskningen inom styrelsearbete har baserats på agentteori. Eftersom agentteori 

delvis kretsar runt förhållandet mellan styrelse och ledning, återger Nicholson och Kiel (2007) 

att det även har argumenterats för ett närmre samarbete mellan ledning och styrelse. Då en 
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god styrelse, enligt Brandinger (2004), ska förfoga över expertis och erfarenhet inom 

verksamhetens bransch, samt ha en djupgående kunskap inom det specifika företaget, skulle 

ett närmre samarbete eventuellt kunna vara effektivt. 

 

I motsats till tidigare forskning inom styrelsearbete som har baserats på agentteori, beskriver 

Karns (2011) att ledningen enligt stewardship-teorin inte behöver kontrolleras. Ledningen kan 

vara mer självgående, än vad agentteorin förespåkar. Istället vill ledningen självmant uppnå 

högre mål, som i sin tur kommer att tillfredsställa ägarna. Vidare menar Kuppelwieser (2011) 

på att stewardship-teori möjliggör överstämmande mål. Istället för övervakning och kontroll, 

lutar stewardship-teori snarare mot att styrelsen skall fungera mer som en rådgivare till den 

självgående ledningen, än som ett kontrollorgan. 

 

Eftersom en central del inom agentteori är för styrelsen att kontrollera ledningen, har 

forskningen inom små och medelstora företag ofta varit fokuserad på andelen externa 

ledamöter (Jonnergård och Stafsudd, 2009; Hendry och Kiel, 2004; Brunninge och Nordqvist, 

2004). Anledningen beror på, enligt Nicholson och Kiel (2007), att externa ledamöter anses 

innebära mer övervakning och kontroll av ledningen, som i sin tur leder till lägre 

agentkostnader och bättre prestationer ifrån företaget. Gabrielsson och Huse (2005) anser att 

en extern ledamots kompetens och expertis kan vara av betydelse för verksamhetens 

prestation, eftersom interna ledamöter ibland inte har tillräcklig kompetens för att sitta i 

styrelsen. 

 

Trots att styrelsen har fått en mer central roll inom modernt företagande, hävdar Neville 

(2011) att det är vanligt att små och medelstora företag inte utnyttjar sin styrelse som den 

resurs den faktiskt kan vara. Istället anses styrelsen inte fylla någon funktion, framförallt i 

mindre, familjeägda företag. I familjeägda företag är det, enligt Neville (2011), vanligt att 

betrakta styrelsen enbart som något lagen kräver. Johannisson och Huse (2000) anser dock att 

en styrelse, i vissa fall, fyller en viktigare funktion i små och medelstora företag än i ett stort 

börsbolag. 

 

Under senare tid har det förekommit ett ökat fokus på styrelsearbete i små och medelstora 

företag (Hendry och Kiel, 2004). Det har därför även förekommit mer forskning om vilken 

funktion en styrelse fyller i små och medelstora företag. På grund av ett ökat fokus har kritik 

uppstått mot tidigare forskning. Kritiken som har uppkommit riktar sig mot att enbart använda 

andelen externa ledamöter som en förklaring till styrelsens prestationer. Brunninge och 

Nordqvist (2004) anser att andelen externa ledamöter är ett undermåligt mått, och hävdar 

istället att det centrala inom styrelsearbete bör vara entreprenöriella aktiviteter, vilket också 

får medhåll av Jonnergård och Stafsudd (2009).  

 

På grund av olika perspektiv på styrelsearbete, exempelvis mellan agentteori och stewardship-

teori där det uppkommer kontraster huruvida styrelsen bör ha mer kontroll över ledningen 

eller ifall ledningen kan vara mer självgående, har olika roller för styrelsen definierats, enligt 

Jonnergård och Stafsudd (2009). Rollerna benämns som resursberoende-, kontroll- och 

servicerollen, och handlar om vilken funktion en styrelse fyller för sin verksamhet. Vidare 
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anser dessutom Hendry och Kiel (2004) att alla styrelser befinner sig på en skala mellan 

aktiva och passiva angående sin delaktighet i verksamheten. De styrelser som enbart finns till 

för att godkänna ledningens beslut är passiva, medan de styrelser som istället är mer 

framåtblickande och formulerar egna strategier är aktiva (ibid). 

 

Trots att styrelsearbete är ett populärt forskningsområde saknas det fortfarande kunskap, 

enligt Collin (2008), om styrelsearbete och styrelsens funktion, framförallt inom små och 

medelstora företag. Även om resursberoende-, kontroll- och servicerollen har definierats, 

efterfrågar Nicholson och Kiel (2007) fortfarande mer forskning inom området. Styrelsearbete 

är ett svårt område att forska inom, mycket på grund av svårigheter att observera faktiskt 

styrelsearbete. Därmed kvarstår det att mer forskning behövs inom ämnet för att bättre förstå 

samarbandet mellan styrelsen och ledningen, för att bättre kunna förklara styrelsens påverkan 

på verksamhetens prestationer (ibid). 

1.3. Frågeställning 

Ovanstående problemdiskussion visar på att det fortfarande finns kunskapsgap inom 

styrelsearbete. Även ifall det har definierats roller som styrelsen kan ha för sin verksamhet, 

argumenteras det för att styrelsen inte fyller någon funktion och förblir en outnyttjad resurs i 

små och medelstora företag. Eftersom styrelsen, enligt Neville (2011), kan anses vara en 

viktig resurs för ett företag leder diskussionen fram till frågeställningen; 

 Vilken funktion fyller styrelsen i små och medelstora företag? 

1.4. Syfte 

Uppsatsen syfte är att, med utgångspunkt ifrån resursbereonde, kontroll-, och servicerollen, 

skapa förståelse för styrelsens funktion i små och medelstora företag. 

1.5. Begreppsutveckling 

Definitionen av begreppet funktion varierar bland olika forskare inom styrelsearbete. Vår 

definition av begreppet innebär vad en enhet i ett företag tillför till sin verksamhet. Således 

blir definitionen av styrelsens funktion vad styrelsen tillför till sitt företag.  
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2. Teoretisk referensram 

Läsaren introduceras för relevanta teorier inom uppsatsens berörda problemområde. Vi gör 

en utläggning över vilka regler det finns för styrelsearbete, hur styrelsens utformas och dess 

ansvarsområden. Dessutom presenteras olika teorier inom styrelsearbete, samt olika roller en 

styrelse kan ha för sin verksamhet. 

 

Ett utav de större problemen inom bolagsstyrning är svårigheten i att definiera vad 

bolagsstyrning egentligen innebär. Sevenius (2007) ger definitionen ”aktiviteter varigenom 

ägarna på kortare eller längre sikt påverkar ett företag och dess utveckling”. Således innebär 

bolagsstyrning att styra och kontrollera bolaget. Definitionen väcker samtidigt frågor 

angående målsättningen av bolagsstyrningen, vad för aktiviteter styrningen egentligen 

innefattar, samt vilka aktörerna inom bolagsstyrning är. 

 

De centrala aktörerna inom bolagsstyrning är vanligtvis ägarna. Ägarna kan ofta benämnas 

som investerare eller finansiärer, samtidigt som termen aktieägare är vanlig. I aktiebolag står 

ägarna utanför bolaget, vilket gör att styrelsen blir ägarnas representanter för företaget. 

Målsättningen sker i styrelsen, vilket gör målsättningen av bolagsstyrningen väldigt 

varierande beroende på företaget samt dess ägare. Beroende på företaget och styrelsen 

varierar även aktiviteterna, där vanligt förekommande aktiviteter uttrycks som styrning, 

kontroll, ansvar, samt påverkan. Olika styrelser väljer att lägga tyngdpunkten på olika 

uppgifter (Sevenius, 2007). 

2.1. Regelverk och rekommendationer 

För styrelsearbete finns det vissa regleringar, där Aktiebolagslagen (ABL) är det viktigaste 

regelverket i Sverige. Utöver att fastställa riktlinjer för aktiebolag som en juridisk person, 

definierar lagen även för hur företaget ska vara organiserat. Enligt Sevenius (2010) betraktas 

lagen traditionellt som skyddsregler för huvudsakligen borgenärer och minoritetsaktieägare, 

men även för alla andra intressenter som kan finnas. Således är en av lagens huvuduppgifter 

att förebygga eventuella konflikter som kan uppkomma mellan olika intressenter (ibid). 

 

Utöver aktiebolagslagen finns det även riktlinjer för god bolagsstyrning. God bolagsstyrning 

innebär att ett bolag skall, ur aktieägarnas synpunkt, skötas på effektivast möjliga sätt. 

Riktlinjerna återfinns i ”Svensk kod för bolagsstyrning” (även kallad Bolagskoden). 

Bolagskodens riktlinjer fungerar som ett visst komplement till andra regelverk, exempelvis 

ABL, och fyller funktionen som ett alternativ till lagstiftning när det kan föredras mjukare 

former av självreglering än tvingande lagar. Således försöker bolagskoden vara en 

kombination av ett regelverk med distinkta regler, samtidigt som den med hjälp av principer 

försöker vara en beskrivning av den svenska bolagsstyrningsmodellen (Sevenius, 2010). 

2.1.1. Styrelsens storlek 

Enligt ABL skall det i företagets bolagsordning regleras om företagets högsta och lägsta antal 

ledamöter som skall ingå i styrelsen, samt eventuella suppleanter. I publika aktiebolag måste 

det finnas tre stämmovalda ledamöter. Dock behövs inte några suppleanter utses. I privata 
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aktiebolag är istället enbart två ledamöter tillräckligt. Alternativt är en ledamot tillräckligt, 

mot förmodan att även en suppleant utses. Ifall personalen i en verksamhet överstiger 25 

anställda, har de anställda dessutom rätt till två representanter för arbetstagarna, tillsammans 

med lika antal suppleanter (ABL 2005:551). Syftet med arbetstagarrepresentanterna är för att 

de anställda ska få både bättre insyn såväl som inflytande i företagets verksamhet (Arlebäck, 

1997). 

2.1.2. Styrelsens sammansättning 

Styrelsen och dess ledamöter utses genom röstning vid ordinarie bolagsstämma. En extra 

stämma kan när som helst utlysas i syfte för att byta ut antingen enstaka ledamot eller hela 

styrelsen. Ifall en styrelse har fler än två ledamöter, måste även en styrelseordförande utses 

(ABL 2005:551). Enligt Brandinger (2004) är, i vissa fall, tillsättningen av en styrelse ägarnas 

enda reella chans att påverka företagets utveckling. Ägarna av ett bolag har därför två 

övervägande förpliktelser mot sin verksamhet. Ena förpliktelsen är att välja en väl fungerande 

styrelse. Den andra förpliktelsen är att ange tydliga riktlinjer för vad företaget ska uträtta. 

ABL reglerar angående vilka personer som får sitta som ledamot i en styrelse. Exempelvis 

innefattar kraven att någon som är försatt i konkurs eller innehar näringsförbud, inte har rätt 

att sitta som ledamot (ABL 2005:551). 

2.1.2.1. Styrelseordförandens roll  

Styrelseordföranden har ett övergripande ansvar över att både förbereda och leda styrelsens 

olika sammanträdanden, samt säkerställa att resterande styrelsemedlemmar fullföljer sina 

uppgifter. Vidare innebär också posten som ordförandens mer ansvar, än övriga medlemmar, 

då det ligger hos styrelseordföranden att säkerställa att hela styrelsen utför sina uppgifter 

korrekt och ser till att verksamheten fortlöper på ett acceptabelt sätt. Arlebäck (2000) 

beskriver att styrelseordföranden således många gånger har funktionen av en länk mellan 

resterande styrelse och ledning. På grund av ett större ansvar, betraktas ordförandens röst som 

beslutande vid majoritetsbeslut där omröstningen utfaller lika. 

2.3. Styrelsens arbetsuppgifter 

I ABL återfinns flera regler och riktlinjer för vilka arbetsuppgifter en styrelse måste ha. 

Styrelsen skall kontrollera att bokföring, medelsförvaltning och övriga ekonomiska 

förhållanden hamnar inom ramen för vad som anses acceptabelt. Arlebäck (1997) anser att 

styrelsen således ansvarar för organisationen av sitt företag, samt förvaltningen av dess 

angelägenheter. Kontrolleringen av verksamhetens angelägenheter sker kontinuerligt, genom 

att styrelsen kräver ledningen på ett lämpligt rapportsystem där ekonomiska förhållanden 

verifieras. Skulle VD frångå sina förpliktelser gentemot styrelse och bolag, har de 

befogenheten att avsätta VD för att ersätta denna med en ny (ibid). Sevenius (2010) anser 

dock att styrelsen inte bör förlita sig enbart på kontrollen som bolagsstämman upprättar 

genom sina kontrollorgan, utan bör även upprätta en egen intern granskning som har som 

ändamål att kontrollera den finansiella förvaltningen.  

 

Vid den senaste revideringen av ABL framkom det, enligt Sevenius (2010), att det var svårt 

att fastställa styrelseledamöternas ansvar för bolagets eventuella brister. Lösningen blev att 

införa skriftliga regler om arbetsinstruktioner som ett led i styrelsens skyldighet att se till att 
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bolaget har en ändamålsenlig organisation. Det finns tre stycken arbetsinstruktioner som 

styrelsen måste fastslå:  

 

 Styrelsens arbetsordning, 

 En VD-instruktion, 

 Instruktioner för ekonomisk rapportering. 

 

Arbetsinstruktionerna finns numera reglerade inom ABL. Sevenius (2010) beskriver att 

styrelsens arbetsordning fastställs vanligtvis på det första mötet för arbetsåret, därefter prövas 

dess relevans minst en gång per år. Arbetsordningen kan innehålla punkter som 

ansvarsområde och arbetsfördelning inom styrelsen, samt särskilda styrelseledamöters 

enskilda skyldigheter. VD-instruktionen definierar arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

VD. Instruktionen för ekonomisk rapportering preciserar oftast vilka rapporter, resultat och 

balansposter som ska mätas. Såväl finansiella som icke finansiella nyckeltal ska redovisas för 

att det ska gå att följa verksamheten (ibid).  

 

Även om ABL reglerar vad en styrelse måste göra, har vanligtvis styrelser fler uppgifter 

utöver det som är lagstadgat. Hendry och Kiel (2004) konstanterar att alla styrelser befinner 

sig på en skala mellan passiva och aktiva, som går att hänföra till agentteori respektive 

stewardship-teori. En passiv styrelse, enligt Hendry och Kiel (2004), är en styrelse som 

framförallt betraktar sina förpliktelser kring det som lagen kräver. Därmed förknippas en 

passiv styrelse överlag enbart med övervakning, vanligtvis genom olika styrsystem. I kontrast 

arbetar en aktiv styrelse istället med verksamhetens övergripande frågor, exempelvis 

upprättande av strategier, samt reflekterar mer över verksamhetens beslut. Därmed fungerar 

en aktiv styrelse, enligt Hendry och Kiel (2004), mer som en rådgivare i verksamheten. 

2.4. Styrelsens ändamål 

En styrelse bör, enligt Demb och Neubauer (1992), betraktas som en ledpunkt för styrningen 

av sin verksamhet. Vidare anser Demb och Neubauer (1992) att styrelsen ska finnas till för att 

ge en helhetssyn över företaget, kombinerat med ansvar över att värna om både sociala och 

ekonomiska aspekter, samt även ägarnas förväntningar och mål. Styrelsens huvudsakliga 

funktion, enligt Demb och Neubauer (1992), är att eftertänksamt fatta beslut som gynnsamt 

påverkar hela organisationen. Adams, Hermalin och Weisbach (2010) menar på att ifall 

informationsutbytet mellan ledning och styrelse är välfungerande kan det bidra till att både 

ledning och styrelse får en bättre inblick i hur situationen faktiskt ser ut inom verksamheten. 

För att styrelsen ska kunna fatta bra beslut, och således ha en funktion där de hjälper VD samt 

ledning i dess arbete, är det väsentligt att styrelsen får korrekt underlag att utvärdera. Därför 

är det centralt att informationsflödet sinsemellan är välfungerande, enligt Adams et al. (2010), 

eftersom informationsutbytet är nödvändigt för att styrelsen skall kunna styra verksamheten 

på ett effektivt sätt, samtidigt som det dessutom kan bidra till lägre agentkostnader. 

 

Styrelsen ska se verksamhetens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv, menar Demb och 

Neubauer (1992), och samtidigt beakta den föränderliga miljö som i regel existerar för alla 

verksamheter och marknader. Det är därför betydelsefullt, anser Demb och Neubauer (1992), 
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att behålla innovationen inom en organisation, för att ständigt utveckla nya, mer effektiva 

arbetssätt. Styrelsen bör leda och säkerställa att utveckling inom verksamheten faktiskt 

existerar. Zona, Zattoni och Minichilli (2013) menar på att styrelsen kan vara en stor influens 

till innovation i ett företag. Genom att betona en inriktning av förändring och nyskapande, 

snarare än bevaring av gammalt och förlegat, kan styrelsen bidra till att driva verksamheten 

framåt i sin utveckling. Det är därför viktigt, menar Zona et al. (2013), att det finns forum för 

diskussion där både styrelse och ledning diskuterar olika utvecklingsmöjligheter som kan 

främja verksamheten.   

 

Samtidigt poängterar Neville (2011) att det är vanligt i små och medelstora företag att inte 

utnyttjar sin styrelse. Istället för att betrakta styrelser som en värdefull resurs, som kan fylla 

viktiga funktioner för verksamheten, förblir styrelsen onyttjad. Neville (2011) betonar att små 

och medelstora företag tenderar att bortse ifrån värdet av styrelsen, och snarare försöker att 

undvika att utse en styrelse när det är möjligt. Framförallt är negligerandet av styrelsen 

tydligt, enligt Neville (2011), i familjeägda företag där styrelserna enbart består interna 

ledamöter, samtidigt som styrelsen betraktas enbart som något som lagen kräver.  

 

Duchin, Matsusaka och Ozbas (2009) betonar att externa ledamöter kan ha en väsentlig effekt 

på en verksamhets prestationer. Eftersom interna ledamöter inte alltid är lämpade för att vara 

styrelseledamot, på grund av eventuellt bristande kompetens, kan en extern ledamot innebära 

helt nya, användbara perspektiv, erfarenheter och kompetenser.  Effekten som externa 

ledamöter kan tillföra beror därför framförallt på vilken kunskap och kompetens de innehar 

om företaget samt dess marknad. Duchin et al. (2009)  anser därför att en extern ledamot 

bidrar till verksamheten endast om personen har god kunskap om företaget, eller skaffar sig 

kunskap snabbt. Även Gabrielsson och Huse (2005) anser att en extern ledamots kompetens 

och expertis är av betydelse för deras påverkan på verksamhetens prestation. Gabrielsson och 

Huse (2005) menar på att externa ledamöter kan vara gynnsamt för att stärka företagets 

resurser och kapacitet genom sin expertis samt sina erfarenheter. 

2.4.1. Styrelsens kompetens 

För att kunna bedöma vilket kompetens som krävs av styrelsen måste företagets aktuella 

situation tas i beaktning. Frågor angående hur läget för verksamheten ser ut gällande hot, 

svagheter och möjligheter, samt potentiella förändringar i framtiden måste utvärderas för att 

få till en väl fungerande styrelse med rätt kompetensgrad. Det är, enligt Brandinger (2004), 

viktigt att arbetet inom styrelsen fungerar som ett lagarbete där de olika ledamöterna bidrar 

med olika kompetenser och synvinklar. För att nå de bästa resultaten bör en styrelse, enligt 

Brandinger (2004), vara allsidigt sammansatt och bestå av ledamöter med olika profiler och 

kunskapsområden. En styrelseledamot bör snabbt lära sig om företaget och dess marknad, för 

att ha ett gott underlag för ett bättre beslutsfattande.  

2.5. Agentteorin 

Agent-principalteorin har, enligt Sevenius (2010), varit en stor del utav den moderna 

bolagsstyrningen. Teorin går att härledas ifrån det moderna företaget – det stora börsföretaget 

med många aktieägare. I samband med det moderna företaget frångicks principen att äga och 



8 
 

förvalta egendomen själv, vilket innebär en förlorad kontroll. Agentteorin bygger på att 

motverka den förlorade kontrollen, vilket sker enligt Nicholson och Kiel (2007) genom att 

anpassa ledningens ambitioner efter styrelsens. Således betraktas företagsledningen som 

ägarnas uppdragstagare. Företagsledningen blir därför agenten, medan styrelsen blir 

principalen. Eftersom ledningen är mer insatta i den dagliga verksamheten än vad styrelsen är, 

kan det uppkomma en informationsasymmetri när ledningen rapporterar till styrelse. Förlusten 

av information kan, enligt Nicholson och Kiel (2007), bero på att ledningen inte anser att viss 

information har något värde, eller att ledningen väljer bort att delge viss information i syfte att 

stärka företagets ställning på kort sikt då det gynnar ledningen istället för ägarna. 

 

Ligon och Thistle (2013) menar på att det kan uppkomma problem i form av att agenten inte 

längre strävar efter samma mål som principalen. Problemen beror enligt Sevenius (2010) på 

att agenten alltid agerar för sin egen vinstmaximering, vilket kan ske på bekostnad på 

avkastningen till principalen. Nowak och McGabe (2003) menar på att det framförallt finns 

två sätt för principalen att styra agenten – övervakning och incitamentprogram. Enligt Ligon 

och Thistle (2013) är det dock vanligt att kombinera de två metoder. Samtidigt beskriver 

Sevenius (2010) att de två metoderna mynnar ut i två andra risker. Det första är 

selektionsrisken, vilket innebär att välja en agent vars mål inte kommer att överensstämma 

med principalens. Den andra är den moraliska risken, som betyder att agenten kommer 

använda sin makt att skaffa förmåner som gynnar sig själv och i sin tur skadar principalen.  

2.5.1. Övervakning 

För att säkerställa att agenten agerar i linje med principalens önskemål, kan principalen 

behöva övervaka agenten. Hillman och Dalziel (2003) anser att övervakning är styrelsens 

skyldighet gentemot aktieägarna. Styrelsen behöver övervaka ledningen för att garantera att 

det inte uppstår några potentiella agentkostnader för aktieägarna på grund av att ledningen 

eftersträvar egna, personliga mål. Hillman och Dalziel (2003) beskriver agentkostnader som 

förluster för ägarna i form av avkastning som är lägre än maximal avkastning, eller utgifter på 

grund av att agenten har agerat på ett olämpligt sätt. Övervakning kan innebära mer 

vinstmaximering för ägarna, samt bättre prestationer av företaget (ibid). Sevenius (2010) 

menar dock på att övervakning kan vara kostsamt, eftersom det kan vara tidskrävande för 

principalen att ständigt behöva övervaka resultaten samt verksamheten för att säkerställa att 

den drivs på ett godtagbart sätt. Nowak och McGabe (2003) tillägger att styrelsen dessutom 

kan utnyttja sin rätt över att avsätta VD för att säkerställa en hårdare övervakning. 

2.5.2. Incitamentprogram 

För att reducera behovet av övervakning, anser Ligon och Thistle (2013) att 

incitamentprogram kan vara effektivt, där agentens ersättning kopplas till olika parametrar 

som exempelvis företagets kursutveckling. Hillman och Dalziel (2003) anser att ett av de 

vanligaste, samt mest effektiva, incitamenten för att motverka behovet av övervakning är 

genom att förvandla ledningsgruppen till ägare. Styrelsen gör ledningen till ägare genom att 

emittera aktier till ledningen, eftersom ägarna av ett aktiebolag är de som innehar aktier i 

företaget. Ifall agenten också blir ägare borde deras intresse anknytas till principalens 

intressen, menar Hillman och Dalziel (2003). Det är ett effektivt sätt att få agenten att arbeta 
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efter principalen önskemål, som dessutom tillåter styrelsen att på ett lättare sätt övervaka 

ledningen, påstår Hillman och Dalziel (2003).  

2.6. Stewardship-teorin 

Istället för att ledningen behövs styras och kontrolleras av styrelsen, betraktas VD samt 

ledning i stewardship-teorin som tillförlitliga individer och därmed som pålitliga förvaltare av 

verksamhetens resurser (Nicholson och Kiel, 2007). Karns (2011) beskriver att stewardship-

teorin motsäger, samt bör ses som ett alternativt perspektiv, till agentteorin. 

 

Enligt stewardship-teorin strävar inte VD och ledning efter personliga fördelar, enligt Karns 

(2011), utan försöker ta beslut som främjar hela verksamheten. Istället för ekonomiska mål av 

personlig karaktär, försöker ledningen uppnå mål som är relaterade till att tillfredsställa 

styrelsen, ägarna, samt även ta ansvar för verksamhetens utveckling. Kuppelwieser (2011) 

anser därför att stewardship-teorin möjliggör överensstämmande mål mellan styrelsen och 

ledningen, genom att ledningens mål om egenvinning upphör samt att ledningen snarare vill 

arbeta mot verksamhetens välfärd. Genom att arbeta för att främja företagets utveckling, och 

genom det göra principalen nöjd, menar Kuppelwieser (2011) på att ledningen kan belönas 

och således även erhålla personliga fördelar.  

 

Ledningen strävar efter, enligt Muth och Donaldson (1998), att uppnå en framgångsrik och 

effektiv verksamhet, inte bara för eventuella belöningar utan även för att uppnå andra 

motivationsfaktorer som finns. Exempelvis kan icke ekonomiska motivationsfaktorer, enligt 

Muth och Donaldson (1998), bestå av behovet av erkännande, tillfredställandet av att vara del 

av en framgångsrik organisation samt arbetsetik. På grund av motiv som inte handlar om 

egenvinning, förekommer inte någon direkt maktkonflikt mellan ägare och ledning inom 

stewardship-teorin. Istället hävdar stewardship-teorin att en omfördelning av makt, från 

ägarna till professionella förvaltare i ledningsgruppen, kan vara en positiv utveckling för att 

hantera det moderna företaget. Genom att ge över kontrollen av verksamheten ifrån styrelsen 

till ledningen, kan ledningen självmant maximera företagets vinster (ibid). 

2.7. Styrelsens funktion 

Styrelsen står utanför företaget, och därmed är deras påverkan på verksamheten begränsad. 

Ledningen blir istället styrelsens uppdragstagare. En styrelse kan därför agera i en viss roll 

gentemot sin ledning för att påverka verksamheten. Beroende på situationen och vilka resultat 

styrelsen förväntar sig av sin ledning, kan styrelsen agera i olika roller. De olika 

styrelserollerna fyller olika funktioner för verksamheten. 

2.7.1. Kontrollrollen 
Ifrån agent-principalteorin går kontrollrollen att härledas, där styrelsen fyller funktionen av ett 

kontrollorgan över ledningen. Gabrielsson (2003) anser att en av de viktigaste funktionerna 

som en styrelse kan fylla, är den av kontrollrollen. Kontrollrollen innebär, enligt Gabrielsson 

(2003), ofta både övervakande och bekräftande av strategiska beslut. Eftersom strategiska 

beslut ofta har en övervägande påverkan för en verksamhets framtid, kan styrelsens 

övervakning spela en kritisk roll för företagets utveckling. Gabrielsson (2003) beskriver att 

det ibland kan finnas en brist på internt humankapital i små och medelstora företag. En 
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styrelse med en god kompetens, som fyller funktionen av en kontrollroll, kan fungera som ett 

organ där styrelsemedlemmarnas erfarenheter och expertis används, för att ta mer 

välgrundade beslut än vad en ledning med bristande kompetens hade kunnat göra. Därför kan 

en styrelse ha en stor inverkan på verksamhetens prestanda. Eftersom styrelsen i en 

kontrollroll ansvarar för att kontrollera ledningen i deras beslut och affärsmässiga 

tillvägagångssätt, anser Larraza-Kintana och Pasqual (2003) att styrelsen har direkta 

kopplingar till verksamhetens resultat. Enligt Larraza-Kintana och Pasqual (2003) går det 

därmed att mäta hur effektiv en styrelse är, genom måtten verksamhetsprestanda och 

verksamhetens sannolikhet för konkurs. 

 

Enligt Neville (2011) är det många små och medelstora företag som inte utnyttjar styrelsen 

som den resurs styrelsen faktiskt kan innebära. En kompetent styrelse, enligt Neville (2011), 

bör bidra med nya synsätt på verksamhetens problem eller dess strategiska beslut. Dessutom 

kan det vara en stor tillgång för verksamheten ifall styrelsen fyller funktionen av ett 

kontrollorgan över ledningen. Neville (2011) menar på att många små och medelstora företag 

går miste om fördelar, eftersom företagen förbise värdet av en väl sammansatt styrelse. Ifall 

styrelsens kontrollroll negligeras, kan det medföra att styrningen av en verksamhet fortgår 

utan att det finns någon som faktiskt ifrågasätter eller utvärderar ledningen. Vidare anser 

Neville (2011) att verksamheten kan gå miste om möjligheter till tillväxt eller annan 

utveckling av organisationen, om inte styrelsen kontrollerar ledningen. För att föra en 

verksamhet framåt, kan det krävas den interna kompetens som ibland kan saknas i små och 

medelstora företag. 

2.7.2. Servicerollen 

En styrelse står ständigt inför dilemmat ifall styrelsen ska kontrollera ledningen i deras arbete, 

eller lita på sin ledning, släppa på kontrollen och agera i en rådgivande roll där styrelsen 

istället enbart vägleder ledningen i de beslut som ska tas. Enligt Fields (2007) kan en styrelse 

tillföra värdefulla åsikter och synsätt till beslutsfattandet. En styrelse som fyller funktionen av 

en serviceroll lämnar över beslutsfattandet till VD och ledning, istället för att utöva makt 

genom att själva bestämma över beslut och olika förändringar inom verksamheten som ska 

genomföras.  Neville (2011) menar på att styrelser som figurerar i en serviceroll vanligtvis är 

mer framträdande inom små- och medelstora företag, där agentteorin vanligtvis inte är lika 

synlig. Vidare beskriver Neville (2011) att servicerollen är förknippad med 

resursberoendeteorin, som ser styrelsemedlemmarna som en resurs som kan bidra med viktiga 

resurser och kontakter för att skapa fördelar för företaget. 

 

Gabrielsson och Huse (2005) beskriver hur ett företags interna miljö, i termer om unika 

resurser och möjligheter, är vad som utgör verksamhetens konkurrenskraftighet. Att vara 

medveten om, förbättra, samt skydda sina resurser, menar Gabrielsson och Huse (2005) enbart 

stärker verksamheten samtidigt som det kan leda till ökad konkurrenskraft. Dock kan små och 

medelstora företag ibland karaktäriseras av att sakna interna resurser samt särskild kompetens 

som krävs för att utnyttja sina konkurrensfördelar på bästa sätt. För att förbättra utnyttjandet 

av sina konkurrensfördelar, kan en kompetent styrelse agera i en rådgivande roll för att 

vägleda ledningen till att utnyttja och värna om dess interna fördelar (ibid). 
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2.7.3. Resursberoenderollen 

Styrelsen kan fylla en funktion där de säkerställer kritiska resurser för sin verksamhet, enligt 

resursberoendeteorin. Rollen benämns enligt Gabrielsson (2003) som resursberoenderollen, 

och beskriver att en viktig del av styrelsens funktion inom resursberoendeteorin är att etablera 

ett fördelaktigt nätverk med företagets omgivning. Resursberoendeteorin betraktar att ett 

företags framgång och långsiktiga överlevnad grundas i dess förmåga att kunna skapa, samt 

upprätthålla, kontakter med den externa omgivningen. Hillman och Dalziel (2003) anser 

därför att en av styrelsens huvuduppgifter, i en resursberoenderoll, är att tillhandahålla 

resurser och kontakter som är nödvändiga inom verksamheten. För att klara av att 

tillhandahålla nödvändiga resurser är det väsentligt, enligt Hillman och Dalziel (2003), att 

styrelsen har kopplingar till relevanta externa parter samt har erfarenhet inom 

verksamhetområdet. 

 

Till följd av styrelsens betydelsefulla uppgift i att säkerställa kritiska resurser, anser 

Gabrielsson (2007) att styrelsen har en central funktion som kopplingsmekanism mellan 

omgivingen och verksamheten, och bör hjälpa till att både initiera samt upprätthålla kontakten 

med kritiska externa parter. Gabrielsson (2007) menar på att sammansättningen och urvalet av 

styrelseledamöter kan användas för att länka organisationen med omvärlden, genom att 

använda sig utav ledamöternas personliga nätverk. Vidare beskriver Gabrielsson (2003) att en 

väl sammansatt styrelse dessutom kan skapa legitimitet för sitt bolag, i relationer med vissa 

externa parter som exempelvis kreditgivare och banker, eftersom en bra styrelse kan innebära 

ett högre förtroende för bolaget.   

2.8. Teoretisk sammanfattning 

I Sverige är det framförallt aktiebolagslagen som reglerar en styrelse. Utöver att bestämma 

styrelsens storlek och dess sammansättning, reglerar även ABL att styrelsen har förpliktelser 

angående att de ska kontrollera att företagets bokföring och att förvaltningen av dess kapital 

sker på ett korrekt sätt (Sevenius, 2010). Även om styrelsen är extern och det är VD som är 

verkställande inom en verksamhet, har fortfarande styrelsen ett övergripande ansvar gentemot 

resterande ägare att försöka säkerställa att företaget uppnår sin fulla potential, i fråga om att 

företagets ekonomiska förhållanden (Arlebäck, 1997). Enligt Zona et al. (2013) är därför en 

av styrelsens huvudsakliga uppgifter att långsiktigt planera för sitt företag.  

 

Eftersom styrelsen är extern, innebär det en förlorad kontroll över verksamheten. För att 

motverka den förlorade kontrollen är det vanligt att styrelsen agerar på ett sätt som kan 

förklaras med hjälp av agent-principalteori. Agentteorin grundas i att ledningen alltid kommer 

att agera efter egen personlig vinstmaximering, istället för att alltid agera efter vad som är bäst 

för verksamheten (Sevenius, 2010). Därför är det vanligt att styrelsen (principalen) övervakar 

ledningen för att säkerställa att ledningen (agenten) arbetar efter styrelsens önskemål 

(Hillman och Dalziel, 2003).  

 

I kontrast beskriver stewardship-teorin att ledningen inte behöver styras eller kontrolleras. 

Stewardship-teorin förespråkar istället att ledningen bör betraktas som pålitliga individer, och 

som tillförlitliga förvaltare av verksamheten (Nicholson och Kiel, 2007). Ledningen anses 
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vilja utveckla verksamheten, utan några motiv av egenvinning. Därför förekommer inte 

maktkonflikter mellan ledning och styrelse, enligt Kuppelwieser (2011). Snarare möjliggör 

teorin överrensstämmande mål för verksamhetens alla aktörer och bidrar således till företagets 

välfärd. 

 

På grund av olika perspektiv på styrelsearbete, såsom kontrasterna mellan agentteorin och 

stewardship-teorin, har det diskuterats om styrelsens funktion för sitt företag. Ifrån annorlunda 

synsätt har olika roller definierats som en styrelse kan agera i, där rollerna fyller olika 

funktioner. De olika rollerna benämns som kontroll-, service- och resursberoenderollen 

(Jonnergård och Stafsudd, 2009). En styrelse i kontrollrollen, enligt Gabrielsson (2003), fyller 

funktionen av ett kontrollorgan över ledningen. Då övervakar styrelsen ledningen, samtidigt 

som styrelsen ifrågasätter ledningens olika beslut. Fields (2007) beskriver att styrelsen i en 

serviceroll snarare fyller funktionen av ett rådgivande organ till ledningen, istället för 

övervakande. Ledningen utnyttjar istället styrelsens erfarenheter och åsikter i olika beslut. I 

resursberoenderollen agerar styrelsen, enligt Gabrielsson (2003) som en tillgång för att 

säkerställa kritiska resurser för verksamheten, samt kan fungera som en länk mellan företaget 

och dess externa parter.  

 

 
Figur 1 – egendesignad figur över vår teoretiska referensram  
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3. Metod 

I metodavsnittet förklaras tillvägagångssätten för uppsatsens datainsamling, samtidigt som 

det diskuteras för- och nackdelar med den valda metoden. Uppsatsen har haft en kvalitativ 

utformning med en abduktiv ansats.

 

3.1. Val av ämne 

Det går med jämna mellanrum att läsa om börsbolags finansiella rapporter i media. Oavsett 

framgång eller motgång, är det vanligt att höra om styrelsens ansvar för företagets prestation. 

Trots styrelsens ansvar för verksamhetens resultat, skrivs det mer sällan om vad för arbete 

styrelsen utför. Istället kretsar fokus kring termer som ansvar och skyldigheter. Fastän en stor 

del av verksamhetens resultat verkar bero på styrelsen, framkommer det sällan vad styrelsen 

faktiskt gör. Vi anser därför att det är intressant att undersöka styrelsearbete. Studiens mål är 

att försöka få en ökad förståelse för vilken funktion en styrelse fyller i en verksamhet. Vi har 

dessutom valt att undersöka problemet i små och medelstora företag. Anledningen beror på att 

större företag vanligtvis redan har en välutvecklad styrelse, där styrelsen har haft en lång tid 

på sig att formas, utvecklas samt skapa tydliga arbetsinstruktioner. Små och medelstora 

företag har, enligt Neville (2011), en tendens att inte utnyttja sin styrelse fullt ut, samtidigt 

som små och medelstora företag kan negligera styrelsen som den resurs som styrelsen faktiskt 

kan innebära.  

3.2. Forskningsansats 

Ändamålet med denna uppsats var att genomföra en undersökning för att skapa förståelse för 

styrelsens funktion i små och medelstora företag. Inledningsvis valde vi att strukturera upp ett 

underlag till problemområdet. Således började vi med att skapa den teoretiska referensramen. 

Dock ville vi kunna jämföra verkligheten med teorierna, vilket ledde till att vi valde att inte 

fastställa den teoretiska referensramen i färdigt skick. Efter insamlandet av empirin, 

omprövades den teoretiska referensramen för ett eventuellt kompletterande. Anledningen till 

ansatsen var eftersom vi inte hade fullgoda kunskaper inom ämnet när uppsatsen började 

skrivas. Därför ansåg vi att den mest lämpliga ansatsen är att först bilda sig en uppfattning, för 

att sedan jämföra uppfattningen med empirin. Dessutom kan verkligenheten många gånger 

skilja sig ifrån teorin. Således ansåg vi att det förelåg en risk i att svaren ifrån vår insamlade 

data kunde innehålla stora variationer, vilket medförde att vi valde att utföra empirin innan 

den teoretiska referensramen var komplett. Vårt tillvägagångssätt kan således beskrivas som 

en abduktiv ansats. 

 
Figur 2 – egendesignad figur över vår ansats 
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Enligt Patel och Davidson (2011) kombinerar abduktion både induktion och deduktion. 

Medan induktion studerar ett objekt utan vetenskaplig förankring, och deduktion som drar 

slutsatser ifrån tidigare forskning relaterar abduktion både teori och empiri i vetenskapligt 

arbete. Patel och Davidson (2011) menar på att en abduktiv ansats har en stor fördel i att den 

inte låser forskaren i en ursprunglig tanke, som kan vara fallet vid en strikt deduktiv eller 

induktiv ansats. Vidare beskrivs att det krävs att forskarna, vid en abduktiv ansats, behöver 

upprätta ett brett perspektiv på studieobjektet, för att inte fastna i deduktiv fas där förutfattade 

slutsatser dras ifrån den insamlade teorin. Det är något som vi har försökt att aktivt tänka på 

under hela uppsatsprocessen. 

3.2.1. Kvalitativ metod 

Uppsatsens problemområde föreligger bland individers uppfattning gentemot förväntningar av 

en styrelse. I det hänseendet var det väsentligt att få ut maximal information ifrån 

intervjuobjekten, i form av olika nyanser och synsätt. Det var viktigt att försöka skapa en 

djupare förståelse av respondenterna inställning. Därför föll valet på en kvalitativ metod för 

insamling av empiri. En kvalitativ metod, enligt Yin (2013), är lämplig när det krävs att återge 

deltagarnas åsikter och synsätt. Vidare beskriver Yin (2013) även att kvalitativ forskning tar 

hänsyn till, samt behandlar, de sammanhang och omständigheter som kan påverka 

problemområdet. Båda de två attributen är av betydelse för uppsatsens problem. 

3.3. Urvalsmetod 

Vi har av kostnadsskäl valt att begränsa vårt empiriska urval. Begränsningen inkluderar 

Hallands län, Göteborg samt Borås med omnejd, på grund av författarnas stadigvarande 

vistande i de tre platserna. Samtidigt valde vi medvetet företag ifrån olika branscher, eftersom 

vi försökte sträva efter en mer allsidig förståelse för styrelsearbete i små och medelstora 

företag. Däremot har vi varit medvetna om att studien är begränsad och att uppsatsens 

empiriska data inte går att generalisera, då det empiriska urvalet är för litet. Vi var också 

medvetna om att det inte går att dra några allmänna slutsatser, på grund av att urvalet är för 

litet för generalisering. Dock ansåg vi att det var viktigare att försöka skapa en djupare 

förståelse för de undersökta företagen, än att försöka generalisera. Jacobsen (2002) beskriver 

också att det alltid finns en viss problematik i att säkerställa att urvalet är representativt eller 

inte. Istället går det enbart att argumentera för sitt urval. 

 

Kriterierna för urvalet har varit att respondenterna ska vara med i både företagets styrelse och 

ledning. Ingen avgränsning har gjorts huruvida respondenterna behövde inneha någon särskild 

befattning inom ledningsgruppen, eller angående om de var tvungna att vara styrelseledamot 

eller styrelseordförande. Anledningen till varför vi ansåg att respondenter som både är med i 

ledningsgruppen och styrelsen var mer lämpade beror på att de respondenterna bättre kan 

förstå vad som härrör till just styrelsens ansvar och uppgifter. Vi var medvetna om att det kan 

innebära en viss förvridning, då en medlem av styrelsen kan vilja förbättra bilden av styrelsen. 

Samtidigt ansåg vi att det skulle kunna innebära en förvrängning av ledningsgruppen ifall vi 

enbart hade intervjuat styrelsemedlemmar. Därför valde vi personer som är med i både 

ledningen och styrelsen för att motverka snedvridningar av sanningen. 
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I vårt urval har vi gjort en avgränsning mot små och medelstora företag, och således uteslutit 

såväl stora som mikroföretag. Definitionen som vi har använt oss utav kommer ifrån 

europeiska unionen, där de har fastslagit gränsvärden utifrån personalstyrka och årlig 

omsättning alternativt balansomslutning. Gränsvärdena är följande (Europeiska 

Kommissionen, 2003/361/EG): 

Företag Personal Årsomsättning Balansomslutning 

Stort > 250 > 50 miljoner € > 43 miljoner € 

Medelstort < 250 < 50 miljoner € < 43 miljoner € 

Litet < 50 < 10 miljoner € < 10 miljoner € 

Mikro < 10 < 2 miljoner € < 2 miljoner € 

3.4. Datainsamling 

3.4.1. Primärdata 

Primärdata har blivit insamlad genom intervjuer, där svaren ifrån intervjuerna utgör 

uppsatsens empiri. Den insamlade primärdata presenteras sedan i uppsatsens empiri. 

Framställningen av primärdata skedde genom att löpande sammanfatta respondenternas svar, i 

syfte för att underlätta för läsaren att förstå den nya informationen. Primärdata är ny data, som 

inte har samlats in tidigare, vilken kan medföra att det blir svårare för läsaren att bearbeta 

data. Därför ville vi underlätta för förståelsen av den nya informationen. 

3.4.1.1. Intervjuprocessen 

Alla våra intervjuer har genomförts på samma sätt. De har varit enskilda intervjuer, som har 

genomförts på respondentens arbetsplats. Intervjuerna har varit semistrukturerade, med 

färdiga frågor som har bearbetats i förväg och som tillät respondenterna möjlighet till breda 

svar. Eftersom uppsatsen har en kvalitativ metod, ansåg vi att det var centralt att tillåta 

respondenterna ge utförliga svar och tillåta intervjupersonerna markera vad de anser var av 

betydande vikt. Yin (2013) anser att det är fördelaktigt med en intervjuguide under intervjuer, 

då det kan leda till att respondenterna får en mer seriös känsla och ger således mer uppriktiga 

svar. 

 

Vi inledde med enklare, mer grundläggande frågor rörande företaget, dess styrelse, samt 

respondenten. Vi ansåg att det var bättre att börja med enklare frågor för att lättare skapa en 

bättre stämning och att värma upp respondenten. Sedan ledde vi in på frågorna som besvarar 

vår problemställning. Våra frågor har, överlag, konstruerats att vara öppna och allmänna, där 

respondenten fick mycket utrymme till att svara fritt och eftertänksamt. Vi ansåg att det var av 

yttersta vikt att inte konstruera låsta frågor, där respondentens svar hade blivit smala. Enligt 

Yin (2013) är det viktigt att inte vara för styrande under en intervju, samtidigt som det också 

är viktigt att låta respondenten prata fritt. Låsta frågor medför ofta exakta svar, vilket kan leda 

till att vi som intervjuare löper risk att enbart få svar på det som vi själva bedömer som 

väsentligt och riskerar därmed att missa sådant som respondenten anser avgörande. Vi 

avvaktade även till slutet med de frågor som respondenten eventuellt skulle kunna uppfatta 

som förargelseväckande, för att minska risken att inte få lika utförliga svar på resterande 

frågor. 
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Våra avslutande frågor fokuserade på styrelsens kompetens. Att fråga respondenterna om 

deras, samt styrelsens, kompetens kan vara känsligt. Därför valde vi att framställa frågorna på 

ett mer neutralt, indirekt sätt, genom att vi istället frågade om tillsättningen av nya ledamöter 

samt vilka kompetenser som efterfrågas hos nya styrelsemedlemmar. Anledningen till 

frågorna berodde på att vi ville ta reda på hur de har tänkt uppnå den funktion som 

respondenterna tidigare hade berättat att styrelsen ville ha. Genom att vi formulerade frågorna 

lite mer slugt, hoppades vi på att få mer sanningsenliga svar. Häger (2007) beskriver att 

indirekta frågor kan vara lämpligt vid frågor som kan uppfattas som förargelseväckande, 

eftersom en indirekt fråga riktar uppmärksamheten mot någon annan än intervjuobjektet. Ifall 

uppmärksamheten riktas bort ifrån intervjuobjektet, underlättar det för respondenten att ge 

mer ärliga och öppna svar. 

 

Vi har ifrån tidigare studier goda intervjuerfarenheter, där vi även har genomgått övning inom 

intervjuteknik. Eftersom vi genomförde alla intervjuer tillsammans, kunde vi även dra fördel 

av varandras egenskaper och färdigheter inom intervjuteknik. Enligt Yin (2013) är det 

fördelaktigt att vara lyhörd och ihärdig för att kunna genomföra en bra intervju. Det är 

färdigheter som vi har övat på genom tidigare erfarenheter. 

3.4.2. Sekundärdata 

För att skapa strukturen som vi behövde för att försöka undersöka problemet, inledde vi med 

att studera både litteratur och artiklar inom problemområdet. Framförallt består uppsatsens 

sekundärdata utav litteratur och artiklar inom företagsekonomi, som är fokuserade på 

styrelsearbete. Källorna är skrivna av såväl nationella som internationella författare. 

Artiklarna har funnits genom Högskolan i Halmstads sökmotor Summon, som består utav en 

samling av ett flertal olika databaser. Litteraturen som har använts, har framförallt återfunnits 

vid Högskolan i Halmstads bibliotek. Sekundärdata som har använts har framställts i 

uppsatsens teoretiska referensram. 

 

Sökorden som främst har använts vid sökning av sekundärdata har varit styrelsearbete, 

styrelsens roll, små och medelstora företag, agentteori, och stewardship-teori. Sökorden 

valdes för att skapa en inblick i ämnet, samt en teoretisk grund att utgå ifrån. Sökningarna har 

skett på framförallt engelska, där sökorden har använts både tillsammans såväl som separat. 

När sökorden har använts separat, har vi dessutom varit noggranna med att säkerställa att 

källorna är relevanta för vårt problem och område. 

3.5. Tillförlitlighet och trovärdighet  

3.5.1. Reliabilitet 

För att öka reliabiliteten i vår undersökning har vi försökt motverka kontexteffekten genom att 

genomföra våra intervjuer på en plats där respondenten känner sig bekväm. Dessutom har vi 

använt oss utav en och samma intervjuguide, samt antecknat och spelat in deras svar. Vi var 

noga med att kontrollera att respondenterna var bekväma med att vi spelade in intervjuerna. 

Intervjuerna som vi har genomfört har även innehållit mer öppna frågor vilket möjliggjorde 

för respondenten att svara mer fritt och kunde därmed förklara tydligare vad som är relevant 

samt väsentligt. Efter sammanställningen av intervjuerna har alla respondenter fått möjlighet 
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att läsa igenom sammanställningen ifrån intervjun som de medverkade i. Samtidigt har alla 

respondenter, efter dem har läst sammanställningen av deras intervju, tillåtit oss att använda 

deras fullständiga namn i uppsatsen, vilket enligt Gillham (2008) är tecken på både att de står 

för vad de har sagt, samt på att all data är korrekt. 

3.5.2. Validitet 

Vi har genomfört semi-strukturerade, individuella intervjuer för att öka validiteten. Genom 

semi-strukturerade intervjuer ökade vi validiteten genom att ställa frågor som vi ansåg var 

centrala, samtidigt som respondenterna hade möjlighet att ge utförliga svar och belysa det 

som de ansåg var väsentligt. Det ökar validiteten, enligt Dalen (2008), eftersom 

respondenterna får utrymme att vidareutveckla sina svar, samtidigt som det öppnar upp för 

följdfrågor. För att öka validiteten har vi också aktivt valt att vara källkritiska genom att 

enbart använda oss utav relevanta artiklar samt litteratur, som är lämpliga för uppsatsens 

ämne. Dessutom har vi medvetet valt att använda oss utav källor ifrån olika författare, då ett 

brett spektrum för ämnet skulle försöka erhållas samt att undvika vinklade åsikter.  

3.6. Källkritik 

Genomgående under uppsatsen har vi försökt hålla en hög kritisk nivå gentemot våra data, 

framförallt mot sekundärdata men även mot primärdata. All litteratur som har använts i 

uppsatsen har blivit utgivna av akademiska förlag, vilket vi ansåg var trovärdigt. Vi har enbart 

använt publicerade vetenskapliga artiklar av icke anonyma författare, för att motverka 

osäkerheten i trovärdigheten för uppsatsens sekundärdata. Samtidigt har vi försökt att enbart 

använda oss utav relativt moderna vetenskapliga artiklar eftersom styrelsearbete är ett område 

som har fått mer uppmärksamhet under senare tid, framförallt bland små och medelstora 

företag. Dock har vissa äldre artiklar använts, där vi har varit extra noga med att vara kritiska 

till innehållet. Vi har även varit noga med att säkerställa att innehållet ifrån de källorna 

fortfarande är bestående genom att vi exempelvis kontrollerat antalet gånger de har blivit 

citerade. Dessutom har vi noggrant kontrollerat vilken databas som artikeln är publicerad i. 

 

  



18 
 

4. Empiri 
 

Här framställs våra insamlade empiriska data. För att underlätta förståelsen för läsaren har 

vi presenterat varje företag separat. Dessutom redogörs alla företagen och respondenterna 

på likadant sätt, med samma upplägg och rubriker, för att ytterligare underlätta för läsaren. 

 

4.1. Pagero AB 

Företaget är ett medelstort it-bolag, som tillhandahåller e-tjänster för att effektivisera 

klientens finansiella distributionskedja (financial supply chain). Pagero är baserat i Göteborg 

men har lokala säljkontor på flera platser i Norden, samt på Irland och i Dubai. Respondenten, 

Bengt Nilsson är delägare, med i ledningsgruppen samt ledamot i styrelsen sedan fem-sex år. 

När Nilsson kom med i styrelsen blev han rekryterad utav en annan ledamot. Respondentens 

bakgrund innefattar framförallt arbete, både operationellt såväl som styrelsearbete, inom ett 

större svenskt företag som är verksamma inom en liknande bransch, samt diverse andra olika 

styrelseuppdrag. 

 

Styrelsen består av totalt sex ledamöter, där alla är delägare. Kontinuerligt innefattar året fem 

stycken styrelsemöten, om inget särskilt föranleder till extra möten. 

4.1.1. Styrelsens funktion 

Respondenten uttrycker att den viktigaste uppgiften en styrelse har är att rekrytera rätt person 

som VD. Den näst viktigaste uppgiften är att avsätta VD, ifall personen inte är rätt person för 

jobbet. Nilsson förklarar att en styrelse rent praktiskt inte kan påverka verksamheten, utan att 

det är upp till VD att verkställa direktiv. Därför är det centralt för styrelsen att kontrollera att 

VD arbetar på korrekt sätt, följer de anvisningar han får, samt uppnår de mål som företaget 

eftersträvar. Således menar Nilsson på att en styrelses viktigaste arbetsuppgift är att se till att 

korrekt person innehar VD-positionen. För att klara av att bedöma ifall den mest lämpliga 

personen sitter som VD, förklarar Nilsson, är det väsentligt att även rätt personer sitter i 

styrelsen, att alla ledamöter innehar rätt kompetens för uppgiften. Det krävs att personerna i 

styrelsen har rätt kompetens för att kunna avgöra huruvida VD agerar rätt eller fel. 

 

Enligt Nilsson är det av yttersta vikt att VD, tillsammans med resterande ledningsgrupp, är 

insatta i verksamheten. Eftersom ledningsgruppen arbetar inom verksamheten, blir ledningen 

bättre lämpad för att arbeta fram företagets strategi. I större företag, förklarar respondenten, 

kan massor av tid läggas ner på att ta fram material och underlag till styrelsen, vilket är 

kostsamt. I små och medelstora företag finns det inte samma resurser för styrelsearbete, som i 

stora bolag. Därför blir det mer lämpligt, anser respondenten, att låta ledningsgruppen arbeta 

med strategin, eftersom det då inte behövs frigöras lika mycket resurser till styrelsearbetet. 

Dock måste VD alltid förklara strategin, och nya tillvägagångssätt, för styrelsen som i sin tur 

ger sin syn på förslaget. Att styrelsen ger sin syn på ledningens förslag, innebär enligt 

respondenten att antingen godkänna eller förkasta förslaget. Ofta förekommer det dock en 

diskussion mellan godkännande och förkastande. Vidare betonar respondenten att han ansåg 

att styrelsen är aktiv. Inte aktiv i termer att styrelsen arbetar fram strategier till ledningen, utan 

Nilsson förklarar aktiv som att alla i styrelsen är lämpade för att sitta i styrelsen. Ingen av 
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ledamöterna är där i onödan, utan alla medlemmar fyller en viktig funktion i styrelsen. Alla är 

insatta i verksamheten, förstår sig på dess marknad och har rätt erfarenhet för att kunna skapa 

framgång för företaget. 

 

Eftersom små och medelstora företag inte har samma resurser att lägga på förberedelser till 

styrelsearbetet, blir det inte särskilt mycket styrelsearbete, menar Nilsson. På grund av att 

styrelsens viktigaste uppgift är att kontrollera VD, kretsar det praktiska styrelsearbetet mycket 

kring att säkerställa att till exempel nyckeltal och kassaflöden är till belåtenhet. Respondenten 

konstanterar att styrelsen inte heller fungerar som någon koppling mellan företaget och 

externa parter. 

4.1.2. Styrelsens delaktighet  

Huruvida ledningen är självgående eller ifall styrelsen har ett nära samarbete med ledningen, 

menar Nilsson på att styrelsens roll i små och medelstora företag inte bör överdramatiseras. 

Respondenten förklarar att det är ledningen som styr bolaget, samt att ledningen är helt 

självgående. Styrelsen betydelse innefattar mest kontroll över att företaget uppnår de mål som 

är uppsatta samt att rätt individer sitter i ledningen, snarare än att engagera sig i exakt hur 

ledningen uppnår målen. Ifall ledningen når sina mål, har det ingen betydelse ifall ledningen 

arbetar på ett sätt som styrelsen föredrar eller inte, förklarar respondenten. 

 

Eftersom företaget har haft en god tillväxt och utveckling under de senaste åren har det inte 

uppkommit några problem med ledningen. Styrelsen har därför inte haft några problem med 

att säkerställa kontroll över ledningen. Således har inte heller några incitamentprogram 

används för att motverka någon förlorad kontroll. Nilsson anser dessutom att 

incitamentprogram inte innebär någon ökad kontroll i små och medelstora företaget. Istället 

förklarar han att det är något som är mer lämpligt i större företag.  

4.1.3. Styrelsens syn på tillsättning 

Enligt Nilsson är de två nyckelorden för en ny styrelseledamot ägande och kompetens. 

Eftersom respondenten befinner sig i ett litet eller medelstort företag, är det i regel ägande 

som styr tillsättningen av en ny ledamot, förklarar respondenten. Samtidigt är även kompetens 

viktigt, menar Nilsson på. Tillsättning av ny ledamot bör ske av en anledning, och de 

vanligaste anledningarna är på grund av att styrelsen söker ny kompetens. Än har det inte hänt 

att någon har bytts ut på grund av bristande kompetens, förklarar respondenten. Dock har nya 

ledamöter tillkommit vid tidigare skeden eftersom styrelsen har haft behov av annan 

kompetens. 

 

Vid tillsättning av en ny ledamot, förklarar respondenten, att den kompetens som anses vara 

mest betydelsefull är branschkompetens. Faktorer som exempelvis ålder och nätverk har inte 

påverkat. Eftersom det är ett växande företag är det centralt, anser Nilsson, att ledamoten har 

god förståelse för både företaget såväl som dess marknad. Respondenten kopplar tillbaka till 

det faktum att han anser att styrelsen framförallt innebär kontroll över ledningen. Om inte 

styrelsens innehar god kompetens, om både verksamheten och dess marknad, kan inte 
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styrelsen göra ett bra jobb i att säkerställa kontroll eller utvärdera ledningens förslag på 

strategier samt tillvägagångssätt. 

 

4.2. Wiges AB 

Wiges AB är en medelstor grossist inom konfektionsbranschen, beläget utanför Borås. 

Respondenten, Per-Gunnar Kloutschek, är ledamot i styrelsen, samt delägare, sedan fem år 

tillbaka. Samtidigt arbetar han i företagets ledningsgrupp. En stor del utav respondentens 

bakgrund är inom Wiges, där han har avancerat genom organisationen till den position han 

har idag. Efter att innehaft sin position i ledningsgruppen under en längre period, blev 

Kloutschek erbjuden en plats i styrelsen. Innan han tillträde som styrelseledamot genomgick 

han kurser i styrelsearbete, på eget bevåg. Kloutschek betonar att han inte var intresserad av 

att vara med i styrelsen endast eftersom han var delägare, utan han ansåg att det var viktigt att 

han bidrog till verksamhetens utveckling.  

 

Wiges styrelse består av fyra stycken ledamöter, där två ledamöter är delägare. Styrelsen har 

minst fyra schemalagda möten per år, där ytterligare möten dock kan kallas vid särskilda 

omständigheter. 

4.2.1. Styrelsens funktion 

Respondenten förklarar att det är VD som styr den dagliga verksamheten, vilket innebär att 

VD innehar ansvaret för att se till att verksamheten utför det som styrelsens önskar. En av 

styrelsens främsta arbetsuppgifter att klargöra för VD vilka styrelsens mål och förväntningar 

är. Därmed blir en av styrelsens viktigaste arbetsuppgifter att upprätta en klar och tydlig VD-

instruktion, där VD skriftligen får ta del utav styrelsens krav och målsättning, förklarar 

respondenten. Således kretsar mycket utav det praktiska styrelsearbetet kring att 

operationalisera styrelsens målsättning, samt även att säkerställa att målen är tydligt uppsatta. 

 

Respondenten menar på att det övergripande viktigaste ansvaret som styrelsen har är att 

utveckla och föra Wiges framåt. Samtidigt förtydligar Kloutschek att det är VD, tillsammans 

med resterande ledningsgrupp, som styr verksamheten, utifrån styrelsens direktiv och 

målsättningar. Därför blir styrelsens funktion att förenkla för ledningen i deras dagliga arbete 

genom att erbjuda ledningen sina råd och sin expertis. För att ytterligare underlätta i 

utförandet utav styrelsens direktiv är VD, tillsammans med resterande ledningsgrupp, 

delaktiga på styrelsemötena där strategin formuleras. Delvis är ledningsgruppen inbjuden till 

styrelsemötena för att förenkla förmedlandet av ansvarsområden och riktlinjer, men även 

eftersom det underlättar för att upprätta välfungerade strategier. Ledningsgruppen är mer 

insatta i den dagliga verksamheten, enligt respondenten, vilket medför extra kunskap vid 

beslutsfattandet. På grund av ledningsgruppen kunskap om den löpande verksamheten, blir 

ledningens åsikter värdefulla vid beslutsfattandet, menar Kloutschek. Styrelsen tar därför 

alltid hänsyn till ledningsgruppens uppfattning om det dagliga arbetet. Kloutschek poängterar 

att styrelsen alltid försöker att fungera i en rådgivande roll till ledningen. 

 

Eftersom företaget har haft tillväxt under de senaste åren har mycket inom verksamheten 

ändrats. Respondenten menar på att styrelsen har varit betydelsefull för tillväxten. En faktor i 
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företagets senaste framgång kommer ifrån att företaget har börjat utnyttja 

styrelsemedlemmarnas kontaktnät ifrån andra befintliga, samt föregående, styrelseuppdrag. 

Således har styrelsemedlemmarna tillfört värdefulla kontakter till verksamheten. Dessutom 

har styrelsen utmanat och pressat VD, tillsammans med ledningsgrupp, för att nå bästa 

resultat, samtidigt som styrelsen har bidragit med egna erfarenheter samt kompetens när det 

har saknats i ledningen.  

4.2.2. Styrelsens delaktighet 

Kloutschek förklarar att styrelsen samarbetar tätt ihop med Wiges ledning. Dock sker 

kontakten främst mellan VD och styrelseordförande som kontinuerligt har telefon- och 

mailkontakt. Respondenten betonar samtidigt att det fortfarande är VD som styr 

verksamheten, och att kontakten mellan honom och styrelseordförande framförallt består av 

förmedlande av hjälpsamma råd och förslag. Styrelsen beblandar sig inte i den operationella 

dagliga verksamheten, utan förlitar sig på att VD utför sina uppgifter korrekt.  

 

Enbart en del utav styrelsens arbetsuppgifter är att kontrollera ledningen, men ifall ingenting 

går utanför ramarna för vad som anses acceptabelt för verksamheten agerar inte styrelsen. 

Vidare anser Kloutschek att styrelsen främst istället skall fungera som ett organ som ger 

feedback till ledningen, snarare än att enbart innebära kontroll. Styrelsen skall underlätta för 

VD i de dagliga beslut han står inför. VD är dessutom med på varje styrelsemöte, där han får 

presentera verksamhetens resultat och ingå i styrelsens diskussion kring beslutsfattandet för 

företaget. Vidare inom ämnet beskriver respondenten att det inte har förekommit några 

konflikter mellan styrelse och VD, eller resterande ledning. Några incitamentprogram har 

därför aldrig används för att säkerställa kontroll över ledningen. 

4.2.3. Styrelsens syn på tillsättning 

Kloutschek är tydlig med att styrelsen inte endast skulle finnas till på grund av regleringar och 

krav, utan det är viktigt att Wiges styrelse fyller en meningsfull funktion inom verksamheten. 

Därför är det väsentligt att sammansättningen av styrelseledamöterna är varierande med 

skiftande komptenser och erfarenheter. Styrelsemedlemmarna bör, enligt respondenten, 

komplettera varandra, samtidigt som att det är viktigt att samarbetet sinsemellan fungerar på 

ett tillfredställande sätt.  

 

Vid tillsättandet av en ny ledamot, förklarar respondenten, skapas det en profil över vilken 

kompetens, erfarenhet, samt personlighet som behövs få in i styrelsen. Den viktigaste faktorn 

har tidigare varit att den nya styrelseledamoten ska ha både erfarenhet och kompetens ifrån att 

styra en verksamhet. Branschkunskap har varit meriterande vid tidigare tillsättningar, men 

Kloutschek anser också att det kan vara en fördel för en styrelse att ha ledamöter som har varit 

verksamma inom olika branscher. Han menar på att ifall styrelsen får en bredare kompetens 

kan det främja företaget, eftersom det kan medföra annorlunda synsätt samt olika 

tillvägagångssätt. Avslutningsvis förklarar Kloutschek att även ifall det tidigare har tillkommit 

nya styrelseledamöter på grund av avsaknad av en viss kompetens, har styrelsen inte tidigare 

avsatt någon på grund av bristande kompetens. 
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4.3. Robur Safe AB 

Som ett medelstort, ägarlett företag verksamma inom fysisk säkerhet, tillhandahåller Robur 

Safe olika säkerhetsprodukter samt tjänster inom olika former av säker förvaring. Framförallt 

inom butiksförvaring, av exempelvis kontanter och läkemedel, men även förvaring utav 

lagreglade objekt som sprängmedel. Bolaget är baserat i Slöinge utanför Falkenberg, men har 

dotterbolag runt om i Europa, exempelvis i Polen. Peter Blomdahl, respondenten, är både 

delägare samt ledamot i styrelsen för Robur Safe. En betydande del av respondentens 

bakgrund är inom Robur Safe, då han började arbeta för Robur Safe under tidigt 2000-tal. I 

samband med att Blomdahl började arbeta för familjeföretaget, blev han även ledamot i 

styrelsen. Respondenten har inga tidigare erfarenheter av styrelsearbete.  

 

Sammanlagt består styrelsen utav fem ledamöter, där tre stycken är familjemedlemmar. 

Styrelsen har vanligtvis fyra möten per år, men i sällsynta fall kan extra möten ske. 

4.3.1. Styrelsens funktion 

Blomdahl förklarar att styrelsen alltid tar besluten i de större, mer omfattande frågor som rör 

företaget, exempelvis ifall Robur Safe skall starta upp ett säljkontor utomlands. Således 

ansvarar styrelsen för de strategiska besluten som verksamheten behöver ta. Samtidigt 

ansvarar ledningen för alla beslut som tas i den löpande verksamheten. Respondenten 

uttrycker sig som att styrelsens ansvar är långsiktig, medan ledningens ansvar är kortsiktig. 

 

Robur Safe är ett familjelett företag. Således kan det, enligt respondenten, förekomma en del 

informella möten för styrelsen. Även ifall det är ledningen som ansvarar för den löpande 

verksamheten, förekommer det mycket kontakt mellan ledningen och styrelsen på grund av de 

informella mötena. Blomdahl poängterar dock att styrelsen framförallt försöker fungera i en 

rådgivande funktion till ledningen. Trots att de informella mötena i huvudsak inkluderar de 

interna styrelsemedlemmarna, poängterar respondenten samtidigt att styrelsen alltid är 

informativ gentemot de externa styrelsemedlemmarna. Blomdahl anser också att styrelsen är 

aktiva i sitt beslutsfattande, på grund av alla informella mötena. Vidare förklarar respondenten 

att han anser att styrelsen förfogar över god kompetens, kombinerat med lång erfarenhet inom 

branschen. Det blir därför naturligt att utnyttja styrelsen för råd om det dagliga arbetet.  

 

Enligt respondenten fokuserar styrelsearbetet kring långsiktig planering, vilket resulterar i att 

det uppkommer många reflektioner under styrelsemötena om nya tillvägagångssätt och 

strategiska val. Därför kretsar mycket utav det praktiska styrelsearbetet till att ta fram svar och 

underlag till de funderingar samt frågor som har uppkommit. Blomdahl uttrycker sig även 

genom att säga att styrelsen är en självklarhet, i bemärkelsen att styrelsen till stor del bara 

finns där. Samtidigt tvingar styrelsen de olika ledamöterna till att ta itu med uppgifter som 

vanligtvis ligger utanför det vanliga arbetet, men som fortfarande är viktigt för verksamheten. 

Respondenten berättar även att han anser att styrelsearbetet fungerar bra, och att styrelsen inte 

fungerar som någon koppling mellan företaget och externa parter.  
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4.3.2. Styrelsens delaktighet 

Eftersom styrelsen har till uppgift att ansvara för den långsikta planeringen, medan ledningen 

sköter de kortsiktiga uppgifterna, blir ledningen tämligen självgående. Styrelsen blir oftast 

mest informerad om affärshändelser som ledningen tar sig an, förklarar Blomdahl. Samtidigt 

måste ledningens beslut följa de långsikta direktiv som styrelsen tidigare har beslutat om. 

Respondenten förklarar att styrelsen kontrollerar att företaget uppnår godtagbara resultat, 

genom att säkerställa att olika nyckeltal är till belåtenhet, som exempelvis soliditet och 

kassaflöden. Ifall nyckeltalen, samt den övergripande blicken av verksamheten, är till 

belåtenhet förblir styrelsen nöjd. 

 

Eftersom företaget är ägarlett, uppkommer det vanligtvis inte några problem med att 

säkerställa kontroll, förklarar Blomdahl. Vidare förklarar han att samma risker inte uppstår, 

som det kan göra i icke ägarledda företag. Därför har styrelsen aldrig haft några problem med 

förlorad kontroll över verksamheten, och således aldrig heller haft några behov av 

incitamentprogram. Blomdahl tillägger att det delvis beror på att det har gått bra för företaget 

under en längre tid. Samtidigt beror det framförallt på att företaget är familjeägd, vilket gör de 

långsiktiga resultaten viktigare än de kortsiktiga. Därmed minskar behovet av 

incitamentprogram. 

4.3.3. Styrelsens syn på tillsättning 

Robur Safe söker efter en, eventuellt två, nya ledamöter för tillfället. En styrelseledamot har 

informerat om att det, på grund av ålder, numera börjar bli dags för pension. Anledningen till 

att Robur Safe eventuellt skall tillsätta två nya ledamöter, när enbart en ledamot ska avgå, är 

på grund av att det är svårt att ersätta ledamotens, enligt Blomdahl, exceptionellt breda 

kompetens. Vanligtvis kommer styrelsens i kontakt med de potentiella ersättarna genom 

nätverkande. De annonserar inte offentligt, utan rekryteringen sker internt.  

 

I de potentiella ersättarna letar Robur Safe framförallt efter en bred kompetens. Styrelsen ser 

gärna att ersättaren inte är någon form av specialist, istället värdesätter styrelsen en mångsidig 

bakgrund där ersättaren har många olika kunskapsområden. Samtidigt är det dessutom en 

fördel ifall ersättaren har bakgrund inom deras bransch. Respondenten förklarar att det inte 

finns några särskilda krav på ålder eller kön. 

 

Blomdahl avslutar med att berätta att styrelsen, vid ett tidigare tillfälle, har avsatt en ledamot. 

Den avsatta ledamoten hade ett gediget CV med rätt typ av kompetens, och verkade vara en 

utmärkt ledamot för Robur Safe. Dock hade samarbetet med ledamoten inte fungerar på ett 

tillfredställande sätt, där han i slutändan inte tillförde särskilt mycket av sin kompetens till 

styrelsen. 

4.4. Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB 

Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB (SHS) bedriver personlig assistans till människor med 

olika former av handikapp. Företaget är en del utav en koncern, med en ekonomisk förening 

som moderbolag. Koncernförhållandet innebär att vinsterna ifrån dotterbolagen går tillbaka in 

i verksamheten igen. Huvudkontoret är belagt i Borås, men verksamheten är sprid över hela 
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Sjuhärad-området. Respondenten, Peter Springer, är ledamot i styrelsen sedan slutet av 90-

talet, och är med i både SHS såväl som moderbolagets ledning. Respondenten har framförallt 

bakgrund inom ett större företag i Göteborg, där han tidigare har innehaft flera olika 

positioner i ledningsgruppen. Trots mycket erfarenhet ifrån ledningspositioner, har Springer 

inga tidigare erfarenheter av styrelsearbete. 

 

Totalt består styrelsen av fem ledamöter. Styrelsesammanträden hålls kontinuerligt en gång 

per månad. Vid behov kallas även extra möten. 

 

4.4.1. Styrelsens funktion 

Springer förklarar att styrelsen främst beslutar i stora frågor, och delegerar de dagliga besluten 

till ledningen. Cheferna inom ledningsgruppen sköter den löpande verksamheten, och ifall 

ledningen inte överstiger deras befogenheter beblandar sig inte styrelsen i det löpande arbetet. 

Springer poängterar att styrelsen inte bör gå in och styra i mindre frågor, och således 

underminera ledningen. Istället bör styrelsen fungera som en rådgivare och stöd till ledningen, 

om behovet skulle finnas. Styrelsen försöker snarare arbeta ur ett större, mer långsiktigt 

perspektiv med företagets visioner, framtida överlevnad samt verksamhetens långsiktiga 

utveckling. Springer menar på att det är viktigt för styrelsen att tänka långsiktigt samt försöka 

hjälpa verksamheten att effektivisera och genomföra förbättringar i det dagliga arbetet. 

 

Respondenten berättar att det är styrelsen som beslutar om verksamhetens strategier, samt bär 

ansvaret över att säkerställa att strategierna sedan genomförs av ledningen. Grundtanken är att 

styrelsen skall fungera som ett forum dit VD och ledning är välkomna att vända sig till för 

hjälp i olika situationer. Eftersom styrelsemötena sker kontinuerligt, möjliggör det att även 

mindre frågor och beslut vanligtvis kan tas upp på styrelsenivå. På grund av de regelbundna 

styrelsemötena, där även mindre frågor adresseras, anser respondenten att styrelsen är relativt 

aktiv då styrelsen ständigt håller sig uppdaterad samt engagerad i vad som händer i 

verksamheten. Springer tillägger dock att det endast inträffar när det finns ett uttalat behov av 

diskussion från ledningens sida, styrelsen går aldrig självmant in och inskrider i övriga 

anställdas arbetsuppgifter utan anledning. Det ska finnas en tydlig gränsdragning mellan 

styrelsen och ledningen, där ledningen bär ansvaret över att det dagliga arbetet är 

välfungerande. Respondenten menar dock på att ifall en situation kräver att styrelsen agerar, 

är det styrelsens ansvar samt skyldighet att ingripa och ta över mer kontroll för verksamhetens 

bästa. 

 

Springer anser att deras styrelsearbete fungerar bra. Den främsta anledningen, fortsätter 

respondenten, beror på att kompetensen i styrelsen är varierande samt att ledamöterna 

kompletterar varandra på ett bra sätt. Springer påpekar att styrelsen kan fungera som en 

koppling mellan verksamhet och externa parter, i de fall då det kan underlätta för 

verksamheten. Exempelvis, förkommer det mycket juridiska frågor inom branschen som 

verksamheten måste ta hänsyn till, förklarar respondenten. Då en av styrelseledamöterna är 

jurist, och har således ett stort kontaktnät inom den sektorn, faller ansvar över att vägleda 

verksamheten i juridiska frågor på den ledamoten.  
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4.4.2. Styrelsens delaktighet 
Respondenten konstanterar att ledningen är självgående. Ansvaret för den löpande 

verksamheten ligger hos ledningen. Samtidigt förklarar Springer att styrelsen, på grund av de 

regelbundna mötena, är tämligen delaktig i det löpande arbetet. Styrelsens funktion, i den 

dagliga delaktigheten, kretsar enbart kring att ge råd till ledningen inför olika beslut. Springer 

förklarar också att det är vanligt att det förekommer samtal med individerna i ledningen, i 

samband med de regelbundna styrelsemötena. Styrelsen kontrollerar även att de strategier 

som sätts upp följs av ledningen, samt kontrollerar att vissa nyckeltal når uppsatta mål. 

  

Springer menar på att det generellt inte har förekommit några problem med kontroll över 

ledningen, eller några konflikter mellan ledning och styrelse. Respondenten fortsätter dock 

med att berätta om en större incident som inträffade för några år sedan, där VD blev 

okontrollerbar. Dock berodde inte incidenten på någon direkt förlorad kontroll, där VD inte 

längre följde styrelsens direktiv eller önskemål. Snarare berodde incidenten på att VD började 

grovt missköta sitt arbete. Dessutom, berättar Springer, medförde personens uppförande 

missnöje bland resterande ledningsgrupp samt övrig personal till den grad att det blev 

nödvändigt att avsätta personen. Därför blev inte något incitamentprogram aktuellt, för att 

återfå förlorad kontroll över VD. Springer förklarar att det inte har uppkommit några andra 

tillfällen där styrelsen har haft problem med att upprätthålla kontrollen över ledningen. 

Därmed har aldrig några incitamentprogram varit aktuella. Dels beror det på, förklarar 

respondenten, att Sjuhärads Assistansservices moderbolag är en ekonomisk förening som inte 

för någon vinstdrivande verksamhet. Överskottet från bolaget går tillbaka in i verksamheten 

igen, vilket innebär att det inte finns några ägare som vill maximera sin utdelning. Således 

uppstår inga konflikter mellan ledning och styrelse angående vinstmaximering. 

 

4.4.3. Styrelsens syn på tillsättning 

Springer förklarar att det är genom nätverkande som styrelsen rekryterar ledamöter vid 

tillsättning. Respondenten förklarar att faktorer som ålder eller kön inte är intressant för 

bedömningen av en ny ledamot, utan att det istället är helhetsbilden av ledamoten som är det 

väsentliga. Helhetsbilden består av att personen skall passa in i deras styrelse, samtidigt som 

branschkompetens är den viktigaste kompetensen, förklarar Springer. Det är viktigt för den 

nya ledamoten att känna till branschen, och personen får gärna även ha kunskap om liknande 

typ av verksamhet. Samtidigt är det dessutom är viktigt att personen är engagerad av att hjälpa 

människor. Erfarenheter ifrån att vara i kontakt med myndigheter som exempelvis 

försäkringskassan och kommuner är meriterande, då mycket kontakt förs mellan de tre 

parterna. Ett för verksamheten bra personligt nätverk är således önskvärt. 

 

Respondenten förklarar att den tidigare VD, som styrelsen tvingades att avsätta, även var 

ledamot i styrelsen. På grund av att personen misskötte sitt arbete grovt, var han dessutom 

ovillig att samarbeta samt saknade nödvändiga egenskaper som behövdes för att inneha 

positionen som styrelseledamot. Därmed var personen inte bara olämplig som VD utan även 

okvalificerad för sin position som styrelsemedlem, och tvingades således att avgå ifrån 

styrelsen vid samma tidpunkt som han avsattes som VD. 
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5. Analys 
 

Kapitlet inleds med en förklaring av analysens uppbyggnad, samt en illustration av 

analysmodellen. Genom kategorierna som har valts ut, kommer våra empiriska data ställas 

mot varandra för att sedan jämföras med den teoretiska referensramen. Upplägget möjliggör 

diskussion och resonemang om mönster, samt skillnader och likheter, mellan teori och empiri. 

 
 

 
Figur 3 – egendesignad figur över vår analysmodell 

 

Analysen har delats upp i tre olika delar, för att skapa en struktur med en god överblick. 

Delarna grundar sig i både uppsatsens teoretiska referensram såväl som empiri. De tre delarna 

är styrelsens ändamål, styrelsens funktion och styrelsens delaktighet, där mest fokus ligger på 

styrelsens funktion. Inom styrelsens ändamål analyserar vi respondenternas syn på styrelsens 

ansvarsområden samt vilka arbetsuppgifter en styrelse har för sitt företag. Dessutom för vi 

resonemang om varför det kan tänkas se ut som det gör, för att därefter gå vidare till 

styrelsens funktion. Vi reflekterar över styrelsernas agerande, och för vilken funktion det 

fyller för verksamheten. Dessutom resonerar vi varför respondenterna syn kan tänkas se ut 

som den gör, angående vilken funktion en styrelse bör fylla. Den sista delen analyserar vi 

styrelsens delaktighet. Vi reflekterar över de olika styrelsernas tillförlit till sina 

ledningsgrupper, och analyserar huruvida styrelserna kan betraktas som aktiva eller passiva i 

sitt deltagande i företaget.  

5.1. Styrelsens ändamål 

Aktiebolagslagen reglerar vad en styrelse måste göra för sin verksamhet, men tolkningen av 

reglerna ligger i betraktarens ögon. En styrelse kan anse att en uppgift är mer väsentlig än en 

annan, medan en annan styrelse kan tycka annorlunda. Arlebäck (1997) beskriver hur en 

styrelse har ansvar för sitt företags förvaltning, samt att medelsförvaltning och ekonomiska 

förhållanden hamnar inom acceptabla ramar. Arlebäcks (1997) definition av reglerna 

innefattar övergripande ansvar, vilket samtliga respondenter även intygade. Alla 

respondenterna förklarar att de kontrollerar företagets ekonomiska förhållanden genom 

regelbundna avstämningar med VD och resterande ledning. Dessutom säkerställer alla 
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styrelserna att verksamhetens nyckeltal är till belåtenhet. Respondenternas svar om att 

kontrollera ekonomiska förhållanden ligger ganska nära vad som regleras i ABL. 

 

Samtliga respondenter förklarar att deras styrelser har som ansvar att kontrollera att deras VD 

sköter sina uppgifter. Dock lägger respondenterna olika vikt vid påståendet. Kloutschek 

förklarar att på Wiges lägger styrelsen mycket resurser på att skapa en tydlig och 

genomarbetad VD-instruktion. Nilsson uttrycker att styrelsens största uppgift är att säkerställa 

att rätt person innehar posten som VD, samt att denne sköter sina åtaganden på ett sätt som 

styrelsen finner till belåtenhet, vilket liknar Nowak och McGabes (2003) konstanterande om 

att styrelsen kan utnyttja sin rätt över att avsätta VD för att skapa en mer effektiv 

övervakning. I kontrast klargör inte Blomdahl något om vikten av en VD-instruktion, vilket 

kan förklaras av att Blomdahl arbetar inom en familjelett företag. Blomdahl konstaterar 

genomgående att det är vanligt med informella möten på Robur Safe. Ifall det sker många 

informella möten mellan ledning och styrelse kan det resultera i att en VD-instruktion får 

mindre betydelse, eftersom VD ständigt blir uppdaterad om styrelsens önskemål. Likaså kan 

det vara på SHS, då det kontinuerligt sker styrelsemöten där ledningen ofta deltar. Samtidigt 

visar alla respondenter på en medvetenhet över vilka ansvarsområden som deras styrelse har, 

samt vad som föreligger på ledningen. Respondenternas svar går att liknas med Sevenius 

(2010) beskrivning om styrelsens arbetsordning, om att styrelsen medvetet ska fastställa under 

året vilka deras arbetsuppgifter är. 

 

Blomdahl väljer att definiera styrelsen som långsiktig, medan ledningen istället är kortsiktig. 

Tankesättet går att återfinna hos tre utav fyra respondenter. Både Kloutschek och Blomdahl 

berättar att en uppgift som deras styrelse har, är att sätta upp de långsiktiga strategierna och 

målen som verksamheten ska uppnå. Styrningen av den dagliga verksamheten delegeras till 

VD, samt ledning. Styrelsens ansvar blir att sedan kontrollera att strategierna följs. 

Kloutschek och Blomdahl berättar att ifall ledningen arbetar utifrån styrelsens direktiv och 

mot de långsiktiga målen, ingriper inte styrelsen i styrningen av den dagliga verksamheten. 

Även i SHS förklarar Springer att styrelsen formulerar strategierna och ser till att de följs, 

men att styrelsen även är involverad i den dagliga verksamheten. Demb och Neubauer (1992) 

anser att en styrelse bör ses som en ledpunkt för hela verksamheten, och ska eftertänksamt 

fatta beslut som gynnar hela företaget. För att vara en bra ledpunkt, kräver det att styrelens är 

kompetent, vilket även alla respondenter uppvisar en medvetenhet om genom deras tankar 

bakom tillsättningen av nya ledamöter. Det är viktigt att styrelsen blickar framåt och ser 

företaget ur ett större perspektiv, samtidigt som innovation och utveckling av verksamheten 

prioriteras samt förmedlas av styrelsen (Demb och Neubauer 1992; Zona et al. 2013). 

Springer, Kloutschek och Blomdahl menar på att det är styrelsens uppgift att ta beslut i stora 

frågor, bestämma om strategier samt att värna om företaget ur ett långsiktigt perspektiv. 

Därmed anser vi att de tre respondenterna indikerar på att styrelsen är det organ inom 

verksamheten som styr företaget ur ett längre perspektiv, vilket även är förenligt med Demb 

och Neubauers (1992) poängterande om att en av styrelsens viktigaste uppgifter är att ha en 

långsiktig styrande funktion i företaget. 
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5.2. Styrelsens funktion 

Respondenterna uppvisar en medvetenhet angående vilken funktion de anser att deras styrelse 

bör fylla. Tre utav fyra av respondenterna uttrycker att styrelsen bör fylla en rådgivande 

funktion inom företagen, vilket närmast kan liknas vid den serviceroll som Fields (2007) 

beskriver. Till skillnad anser Nilsson att styrelsens övervägande funktion är att kontrollera VD 

och ledning i deras arbete, vilket mer liknar den kontrollroll som Gabrielsson (2003) återger. 

Alla respondenter uttrycker att kompetens är centralt vid tillsättningen av en ny ledamot, 

vilket förstärker Gabrielsson och Huses (2005) poängterande om att styrelsens egenskaper kan 

utnyttjas för framgång för verksamheten. Springer, Blomdahl och Nilsson nämner 

branschkunskap som en av de viktigaste egenskaperna. Även ifall branschkunskap är 

meriterande, anser Kloutscheks att kunskap ifrån andra branscher också är en fördel, eftersom 

det kan innebära annorlunda, gynnsamma synsätt. 

5.2.1. Kontrollrollen 

Det är viktigt att en verksamhet har en bra strategi att arbeta utifrån. Om styrelsen agerar 

utifrån en kontrollroll som säkerställer att strategin uppfylls, kan det vara gynnsamt för 

verksamheten. Gabrielsson (2003) menar på att det kan vara av betydande vikt ifall styrelsen 

ibland agerar i kontrollrollen, i syfte för att säkerställa att verksamheten har en bra utveckling. 

Alla respondenterna uttrycker att deras styrelser fyller en viktig funktion genom att 

kontrollera sin ledning. 

 

Nilsson hävdar att styrelsens viktigaste funktion är att kontrollera att rätt personer är med i 

ledningen, framförallt på positionen som VD. Kloutschek, Blomdahl och Springer är istället 

mer nedtonade och anser att enbart en viss del av styrelsens funktion är att kontrollera att 

ledningen arbetar på ett godtagbart sätt. Neville (2011) anser att en verksamhet kan gå miste 

om tillväxt och utveckling, eftersom den interna kompetensen i små och medelstora företag 

ibland kan vara bristande. Gabrielsson (2003) betonar att en styrelse kan fungera som ett 

organ med styrelsens samlade erfarenheter och expertis, för att kompensera för eventuell brist 

på intern kompetens samt för att bättre kunna kontrollera att verksamheten fortlöper på ett bra 

sätt. För att motverka bristen på intern kompetens inom små och medelstora företag, anser 

Duchin et al. (2009) att externa ledamöter kan ha väsentlig effekt på styrelsens kompetens. 

Duchin et al. (2009) poängterande om att externa ledamöter kan motverka bristande 

kompetens är tydligt på Wiges, eftersom Kloutschek påstår att Wiges styrelse lägger 

betydande vikt vid att styrelsen ska fylla en meningsfull funktion för verksamheten. Dessutom 

förklarar Kloutschek att deras styrelse gärna rekryterar externa ledamöter ifrån olika 

branscher, för att skapa en bredare kompetens. 

 

Ett tydligt mönster är att alla respondenter anser att det är viktigt att styrelsen fyller 

funktionen av kontrollrollen, eftersom alla respondenter förklarar att deras styrelser 

kontrollerar verksamhetens nyckeltal. Enligt Larraza-Kintana och Pasqual (2003), kan 

styrelsen hållas direkt ansvarig för verksamhetens utveckling, då de anser att styrelsens 

prestation går att mäta genom hur väl verksamhetens resultat och diverse nyckeltal faller ut. 

Alla respondenter förklarar att styrelsen är ansvariga för att säkerställa att bolagets resultat 

faller ut inom godkända ramar, vilket även överensstämmer med Neville (2011) som anser att 
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det kan vara fördelaktigt för en styrelse att kontrollera sin ledning. Samtidigt förklarar 

Springer, Kloutschek och Blomdahl att deras styrelser inte försöker fungera som ett 

kontrollorgan hela tiden. Istället förespråkar Springer, Kloutschek och Blomdahl att styrelser 

bör fokusera på att vara mer rådgivande, men att styrelsen ibland behöver kontrollera 

ledningen.  

5.2.2. Servicerollen 

Istället för att styrelsen agerar i en kontrollroll, kan styrelsen i kontrast agera mer hjälpsamt 

och stödjande. Fields (2007) anser att en av de främsta fördelarna med en styrelse är att 

styrelsen kan tillföra värdefulla åsikter och rådgivande perspektiv på verksamhetens olika 

beslut. Ifall en styrelse ska agera mer i en serviceroll, är det väsentligt att styrelsen innehar 

rätt kompetens för att fylla funktionen av servicerollen. Servicerollen är tydlig hos tre utav 

fyra respondenter. 

 

Att styrelsen försöker ha funktionen av en serviceroll är tydligt hos Wiges, Robur Safe och 

SHS, vilket är en majoritet av respondenterna och ger således medhåll till Neville (2011) som 

anser att servicerollen är mer framträdande i små och medelstora företag. På Pagero är dock 

inte servicerollen påtaglig. Nilsson förklarar förvisso att ledningen är helt självgående, men 

ledningen är dock alltid tvungen att få ett godkännande av styrelsen angående nya 

tillvägagångssätt. En anledning till varför Pageros styrelse inte har funktionen av en 

serviceroll, kan bero på Nilssons uttalande om ägarskap som ledord vid rekrytering. Eftersom 

Duchin et al. (2009) menar på att interna ledamöter kan sakna kompetens, kan det eventuellt 

betyda att Pageros styrelse inte är tillräckligt kompetent för att fylla en rådgivande funktion. 

Pageros styrelses funktion går i det hänseendet att liknas mer vid en kontrollroll, än en 

serviceroll.  

 

På Wiges, Robur Safe och SHS försöker styrelsen istället att ständigt hjälpa till samt stödja 

ledningen i olika beslut. Kloutschek, Blomdahl och Springer förklarar att styrelsen upprättar 

de långsiktiga mål som ledningen ska arbeta mot, samtidigt som styrelsen kontinuerligt ska 

försöka underlätta för ledningen i det dagliga beslutsfattandet. Springer förklarar att SHS 

kontinuerliga styrelsemöten skapar utrymme för att bemöta mindre frågor på styrelsenivå, 

dock enbart när det finns ett uttalat behov av det ifrån någon i ledningsgruppen. Eftersom 

styrelsen har möjlighet att diskutera mindre frågor kan en naturlig följd bli att styrelsen 

erbjuder sin hjälp, vilket underlättar för användandet av styrelsens expertis. Att styrelsen 

kontinuerligt försöker hjälpa ledningen kan liknas vid Gabrielsson och Huse (2005), som 

hävdar att utnyttjandet av styrelsen egenskaper kan underlätta för att nå framgång för 

verksamheten. Kloutschek förklarar exempelvis att styrelsen försöker samarbeta tätt ihop med 

ledningen, för att hjälpa till i det löpande arbetet. I syfte för att hjälpa till i det löpande arbetet, 

krävs det att styrelsen innehar tillräckligt med kompetens för att kunna bidra på ett gynnsamt 

sätt. Springer och Kloutschek anser också att det är viktigt med god kompetens vid 

tillsättandet av en ny styrelseledamot, vilket visar på både styrelserna på SHS och Wiges 

medvetet försöker att uppnå en rådgivande funktion för verksamheten. Därmed anser vi att 

Springer och Kloutschek ger medhåll till Gabrielsson och Huse (2005) konstaterade om att en 
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kompeten styrelse som värnar om verksamhetens interna resurser kan stärka sin 

konkurrenskraft. 

5.2.3. Resursberoenderollen 

En bra styrelse kan, enligt Hillman och Dalziel (2003), vara en gynnsam tillgång eftersom 

styrelsen kan tillföra viktiga resurser, i form av kompetens och kontakter. 

Styrelsemedlemmarna kan ha kontakter ifrån tidigare styrelsearbete, eller ifrån andra 

befintliga styrelseuppdrag. Vidare menar därför Gabrielsson (2007) och Gabrielsson (2003) 

på att styrelsen kan utnyttjas som en länk mellan verksamheten och nödvändiga resurser.  

 

Kloutschek och Springer betonar att ledningen använder sig av styrelseledamöternas 

kontaktnät för att främja verksamheten. Tydligast är det i SHS, där Springer förklarar att en av 

styrelsemedlemmarna juridiska kontaktnät utnyttjas eftersom SHS har mycket kontakt med 

olika myndigheter. Kloutschek berättar att ledningen har dragit fördel av styrelsens nätverk, 

vilket har bidragit till att skapa tillväxt för Wiges. Både Kloutscheks och Springers svar liknar 

Hillman och Dalziel (2003)  poängterande om att styrelsen kan vara en tillgång eftersom 

ledamöterna kan ha användbara kontakter som fördelaktigt kan användas för att gynna 

verksamheten. Kloutschek förklarar att han har en positiv syn på kompetenser ifrån olika 

branscher, vid tillsättning av nya ledamöter. Kombinerat med att styrelsens kontaktnät 

används för att gynna Wiges i deras utveckling, går Kloutscheks påstående att likna vid Zona 

et al. (2013) som förespråkar att styrelsen ska betona innovation och viljan till förändring i en 

verksamhet. Därmed kan annorlunda erfarenheter ifrån andra branscher vara positivt för att 

förbättra verksamheten. 

 

Nilsson och Blomdahl uttrycker att deras styrelser varken fungerar som en länk, eller utnyttjas 

för sina kontakter. Brandinger (2004) beskriver att det är viktigt att en bra styrelse är allsidigt 

sammansatt, med kompletterande egenskaper och relevanta kontaktnät. Nilsson påstår att 

Pageros styrelse är aktivt sammansatt, där alla ledamöterna är med på grund av deras 

kompetenser. Samtidigt förklarar Nilsson att ena ledordet vid tillsättningen av en ny 

styrelseledamot är ägande, vilket kan jämföras med Gabrielsson och Huses (2005) 

konstaterande om att interna ledamöter ibland inte har rätt kompetens eller erfarenheter för att 

sitta i styrelsen. En anledning till varför Pageros ledning inte skulle utnyttja sin styrelse för 

deras kontaktnät eller för att säkerställa kritiska resurser, kan därför vara eftersom styrelsen 

inte har något särskilt att bidra med. Samma anledning skulle kunna stämma för Robur Safe. 

Blomdahl uttrycker att styrelsen är en självklarhet, samtidigt som Robur Safe är ett familjelett 

företag, vilket kan vara tecken på bristande intern kompetens. Eftersom Robur Safes styrelse 

har flera familjemedlemmar kan det innebära att deras interna styrelse saknar några 

bidragande kompetenser och kontaktnät som, Duchin et al. (2009) anser externa ledamöter 

kan innebära.  

5.3. Styrelsens delaktighet 

Alla respondenter uttrycker att det finns en tydlig gränsdragning mellan styrelse och ledning. 

För den löpande verksamheten är det ledningen som styr självgående, vilket går att likna vid 

både Kuppelwiesers (2011) och Nicholson och Kiels (2007) beskrivning av stewardship-
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teorin. Även om Nilsson förklarar att deras ledning är helt självgående, går ändå inte Pageros 

styrelse att direkt förklaras av stewardship-teorin. Istället är agentteori enklare att använda för 

att beskriva Pageros styrelse.  

 

På Pagero finns det, som hos de andra företagen, en tydlig gräns mellan styrelse och ledning. 

Till skillnad från de tre andra respondenterna anser Nilsson att ledningen även ska ansvara för 

den långsiktiga planeringen. Pageros styrelse kan förklaras med hjälp av agentteori med sin 

övervakning, och kan beskrivas, enligt Hendry och Kiel (2004), som mer passiva. Det är en 

tydlig skillnad gentemot de tre andra respondenterna. Förvisso förklarar Nilsson att ledningen 

behöver redogöra i förväg för styrelsen innan större beslut tas, men den stora skillnaden 

mellan Pagero och övriga respondenter är att förslagen kommer ifrån ledningen istället för 

ifrån styrelsen. Därmed är det mindre aktivitet ifrån Pageros styrelse, gentemot de tre andra 

företagen. En anledning till varför Pageros styrelse är mindre aktiva kan förklaras med att 

Nilsson anser att styrelsens roll i små och medelstora företag inte bör överdramatiseras, vilket 

kan tolkas som att Pageros styrelse till stor del enbart finns till på grund av lagtvång. Wiges, 

Robur Safe och SHS styrelser försöker agera mer i en rådgivande funktion, vilket leder till att 

deras styrelser är mer verksamma och insatta i den dagliga verksamheten, än vad Pageros 

styrelse är. Dessutom upprättar styrelserna verksamhetens strategier. Därmed kan Wiges, 

Robur Safe och SHS styrelser liknas mer vid stewardship-teori, och kan beskrivas, enligt 

Hendry och Kiel (2004), som aktiva. 

 

Karns (2011) anser att stewardship-teori möjliggör ledningen som pålitliga förvaltare av 

verksamheten, vilket alla respondenter även betonar. Nilsson, som anser att ledningen 

dessutom ska upprätta företagets strategier, visar på störst tillförlitlighet till sin ledning. En 

anledning till varför Pagero framstår som mindre aktivt, än de övriga respondenterna, kan 

eventuellt förklaras genom deras större tillförlitlighet till sin ledning. Pagero aldrig har haft 

någon incident med sin ledning. De tre andra respondenterna beskriver att deras styrelser är 

relativt engagerade i det dagliga arbetet, trots att det är ledningen som styr. Springer förklarar 

att deras styrelse behövde ingripa och avsätta sin VD vid ett tidigare tillfälle, på grund av att 

VD blev okontrollerbar. Blomdahl berättar också om en styrelsemedlem som slutade att 

samarbeta. Incidenter där samarbetet längre inte fungerar eller där VD blir okontrollerbar, 

medför naturligt misstro för framtiden. Enligt Nilsson har Pagero aldrig haft några incidenter, 

vilket kan vara en anledning till den höga tillförlitligheten till sin ledning. 

 

Ingen respondent uttrycker att det brukar förekomma, vad Ligon och Thistle (2013) beskriver 

som problem med förlorad kontroll mellan styrelsen och företagets ledning. Således visar 

ingen respondent på att de agerar på ett sätt som kan liknas vid agentteori, i bemärkelsen med 

incitamentprogram för att motverka förlorad kontroll. Nilsson anser att incitamentprogram i 

små och medelstora företag är ovanligt, men vi tror att en primär anledning till avsaknaden av 

incitamentprogram hos våra respondenter kan bero på att flera medlemmar i styrelsen även är 

aktiva inom verksamhetens ledning. Dessutom beskriver Hillman och Dalziel (2003) att ett 

vanligt incitament är att göra ledningen till ägare, vilket redan är uppfyllt hos Nilsson, 

Kloutschek och Blomdahl. Springer är inte delägare, men han är både styrelseledamot och 

med i ledningen i ett aktiebolag som är en del av en koncern med en ekonomisk förening som 
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moderbolag. Eftersom den ekonomiska föreningen inte har något vinstsyfte, tror vi därmed att 

det saknas motiv för några incitamentprogram inom SHS. Samtidigt kan SHS situation liknas 

vid Muth och Donaldson (1998), som anser att individerna i ledningsgruppen vill arbeta för 

icke ekonomiska motivationsfaktorer, vilket styrks av Springers svar om att de framförallt 

söker efter engagerade personer som drivs av att hjälpa människor när de ska tillsätta nya 

styrelseledamöter. 

 

 

 

  



33 
 

6. Slutsats 

I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi har dragit ifrån vår analys, i syfte för att 

besvara vår frågeställning. Vi kommer att avslutningsvis redogöra för studiens bidrag, samt 

våra förslag tillfortsatt forskning. 

 

Uppsatsens syfte är att försöka skapa en ökad förståelse över vilken funktion en styrelse 

försöker fylla i små och medelstora företag. Med utgångspunkt ifrån resursberoende-, 

kontroll-, och servicerollen ämnar vi att få en djupare inblick i vilken funktion som styrelsen 

uppfyller gentemot sitt företag, samt huruvida styrelsen enbart är övervakande eller betraktas 

som en användbar resurs. Uppsatsen har därmed frågeställningen; 

 

- Vilken funktion fyller styrelsen i små och medelstora företag? 

6.1. Slutsatser 

Genomgående visar respondenterna på en medvetenhet, där de har en tämligen klar bild över 

vilken funktion deras styrelsearbete bör fylla. Alla respondenter svarar att en av styrelsens 

viktigaste uppgifter är att kontrollera verksamhetens nyckeltal. Tre utav fyra respondenter 

svarar även att en annan av styrelsens viktigaste uppgifter är att upprätta de långsiktiga målen. 

Att kontrollera nyckeltal och att upprätta långsiktiga mål följer vartannat, eftersom kontrollera 

nyckeltal är en följd av att säkerställa att de långsiktiga målen uppnås. Därmed tolkar vi att tre 

utav respondenternas syn på styrelsens ändamål ligger utanför vad aktiebolagslagen uttrycker.  

 

De undersökta företagen visar på olika synsätt för vilken funktion en styrelse bör fylla för sin 

verksamhet. Likt Neville (2011) som anser att servicerollen är mest förekommande bland små 

och medelstora företag visar även vår studie på liknande resultat. Dessutom visar vår studie på 

en medvetenhet bland respondenterna angående hur styrelsen skulle uppnå deras tilltänkta 

funktion. Överlag förklarar alla att branschkompetens är det övergripande kriteriet vid 

tillsättningen av en ny ledamot, men alla respondenter ger också specifika förklaringar till hur 

deras styrelser resonerar för att uppnå deras funktion. Samtidigt visar tre respondenter på att 

styrelsen inte enbart skall agera i en serviceroll, utan att styrelsen ibland måste fylla även 

andra funktioner. Därmed drar vi slutsatsen att styrelserna inte går att fastställa i en roll, 

eftersom deras funktion är varierande. 

 

Samtidigt visar alla respondenter på en medvetenhet om att det är viktigt för styrelsen att även 

fylla funktionen av en kontrollerande roll. Respondenterna svarar entydigt om att det är 

väsentligt för styrelsen att kontrollera att ledningen sköter verksamheten på ett godtagbart sätt, 

vilket vi anser inte är särskilt förvånande då det nästan är ett måste på grund av 

aktiebolagslagens regleringar. Även ifall alla respondenter förstår vikten av funktionen av en 

kontrollroll, är det enbart en respondent som anser att styrelsens enda funktion att fylla är den 

av kontrollrollen. Vi anser att Pageros styrelse kan tolkas som att den enbart finns på grund av 

lagtvång, eftersom hela styrelsen är intern och styrelsen uppgifter sträcker sig inte längre än 

vad lagen kräver. 
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Utfallet är varierande huruvida de undersökta företagens styrelser kan liknas vid en 

resursberoenderoll. Två respondenter uttrycker att ledningen utnyttjar styrelseledamöternas 

kontaktnät för att främja verksamheten, medan två respondenter förklarar att styrelsen inte 

utnyttjas för externa parter. Vi tror att en primär anledning till varför de två ledningsgrupperna 

inte drar nytta av sina styrelser är på grund av deras styrelser inte har något att direkt bidra 

med. Ena styrelsen består av enbart interna ledamöter, medan den andra styrelsen domineras 

av familjemedlemmar, vilket talar för brist på intern kompetens och relevanta kontaktnät.  

 

Angående styrelsens delaktighet i verksamheten finner vi också diversifierade svar. 

Genomgående visar det sig att inga styrelser behöver använda sig av incitamentprogram. 

Dock uttrycker respondenterna på att de har en viss övervakning av sina styrelser. Alla 

respondenter uttrycker tillförlitlighet gentemot sina ledningar, vilket istället är yttringar som 

kan ge stöd åt stewardship-teorin. Därför drar vi slutsatsen att agentteori inte är direkt 

förekommande i våra undersökta små och medelstora företag, då övervakningen går att 

relatera till lagkrav. Istället är perspektiv som går att förknippa med stewardship-teorin 

rådande. 

6.2. Studiens bidrag 

Resultaten ifrån vår studie är helt baserade i uppsatsens undersökta företag, och vi är 

medvetna om uppsatsens slutsatser inte går att applicera i andra små och medelstora företag. 

Trots det hoppas vi att våra resultat kan bidra till att andra individer kan öka sin kunskap inom 

styrelsearbete för små och medelstora företag. Studiens bidrag är: 

 

 Utöver att enbart uppfylla de krav som aktiebolagslagen kräver av en styrelse, visar 

flera respondenter i vår studie på ansvarsområden som sträcker sig längre än lagen. 

 Det finns en tydlig vilja om att fylla en rådgivande funktion bland flera av de små och 

medelstora företagen i studien, snarare än enbart fylla en kontrollerande funktion. 

 Även om flera respondenter anser att funktionen av en serviceroll är att föredra, borde 

inte en styrelse negligera värdet av att ibland fylla funktionen av en kontrollroll. 

 Styrelserna i vår studie visar på en tillförlitlighet till sin ledning, som går att förknippa 

med stewardship-teori. Förutom övervakning, visar vår studie inte något direkt stöd 

för agentteori i små och medelstora företag. 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Genom uppsatsens process har vi kommit i kontakt med respondenternas syn på styrelsearbete 

i små och medelstora företag. Ett intressant hänseende är att en majoritet av respondenterna 

uttrycker att styrelsen bör formulera verksamhetens långsiktiga strategier. En respondent 

konstanterar i kontrast att ledningen är mer lämpade att formulera strategier eftersom 

ledningen är mer insatta i verksamheten. Övriga respondenter ger medhåll till att ledningen är 

mer insatta i verksamheten. Därmed hade det varit intressant att undersöka: 

 

 Skillnad i utveckling av små och medelstora företag där ledningen respektive styrelsen 

utformar strategin. 
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Ytterligare en aspekt som vi anser hade varit intressant att undersöka är huruvida det finns 

tydliga skillnader mellan styrelsearbete i små och medelstora företag i olika branscher. Ett 

ytterligare förslag till fortsatt forskning är: 

 

 Skillnad i styrelsearbete mellan små och medelstora producerande- och tjänsteföretag. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

A – Inledning 

 Berätta lite kort om Ert företag, och om Er plats i styrelsen? 

 Vilken är Er bakgrund, och hur gick det till när Ni kom med i styrelsen? 

o Hur länge har Ni suttit i styrelsen? 

 Hur ser Er styrelsesammansättning ut? 

 Hur ofta har styrelsen möte per år? 

B – Styrelsens funktion 

 Vilken roll har Er styrelse för Ert företag? Vilken är Er funktion? 

 Hur bör en styrelse arbeta för att skapa framgång för sitt företag? 

 Fungerar styrelsen som en koppling mellan företaget och externa parter (exempelvis 

kreditgivare)? 

 Hur ser styrelsearbetet ut rent praktiskt för Er/övriga ledamöter? 

o Anser Ni att styrelsearbetet fungerar bra? 

C – Styrelsens grad av delaktighet 

 Arbetar Ni nära ledningen, eller är ledningen mer självgående? 

 Anser du att Ni som styrelse är passiva eller aktiva i Ert företag?  

 Har det uppkommit problem med att säkerställa kontroll över ledningen? 

 Om ja – Använder Ni någon form av incitamentprogram för att motverka det? 

D – Styrelsens syn på tillsättning 

 Hur går tillsättningen av en ny ledamot till? 

 Finns det tankar på särskilt kompetens bakom tillsättningen (exempelvis befintligt 

nätverk, ålder, erfarenhet)? 

o Om ja – Vad letar Ni främst efter hos en ny ledamot? Vad för kompetens anser 

Ni är särskilt viktigt? 

 Har det hänt att en ledamot har ersatts på grund av bristande kompetens? 

o Om ja – Vad berodde det på? 
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