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   SAMANFATTNING 

 

Titel: Externa ledamöter – Påverkan på struktur och process i styrelsearbete 

 

Nivå: C-uppsats  

 

Författare: Lovedeep Singh och Simon Nyström 

 

Handledare: Tomas Källqvist och Stig Sörling 

 

Datum: 2015 – Juni 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur de externa ledamöterna påverkar 

strukturen och processen i styrelsearbetet. 

 

Metod: Studiens syfte har besvarats genom kvalitativ undersökningsmetod med abduktiv 

forskningsansats. Studien har hermeneutiskt perspektiv och fenomenet som studerats 

anses vara socialkonstruktivistisk. Det empiriska materialet har samlats in genom tio 

semistrukturerade intervjuer med representanter från åtta olika styrelser.  

 

Resultat & slutsats: Studien visar att uppfattningen om den externa ledamotens 

påverkan fördelas mellan styrelser med formellt aktivt styrelsearbete och informellt 

passivt styrelsearbete. I styrelser med formellt aktivt styrelsearbete har den externa 

ledamoten en påverkan på strukturen genom att förändra sammansättningen. I styrelser 

med informellt passivt styrelsearbete finns uppfattningen om att den externa ledamoten 

skulle påverka styrelsens process genom en kulturförändring.  

 

Förslag till fortsatt forskning: En vidare studie där fenomenet studeras ur ett annat 

perspektiv med ”styrelseproffs” eller inom andra bolag. Dessutom skulle det vara 

intressant med en studie med fokus på skillnaderna mellan olika roller i styrelsen.  

 

Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie med att belysa hur 

styrelsen söker balans utifrån ett kunskapsperspektiv. Ur ett praktiskt perspektiv bidrar 

denna studie med att belysa hur externa ledamotens påverkan skiljer sig i styrelser med 

formellt aktivt styrelsearbete och i styrelser med informellt passivt styrelsearbete. 

 

Nyckelord: Styrelsearbete, styrelse, struktur, process, extern ledamot 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

  

Title: External Board members – Impact on the structure and process of the Board's work 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Lovedeep Singh and Simon Nyström  

 

Supervisor: Thomas Källqvist and Stig Sörling 

 

Date: 2015 – June 

 

Aim: The purpose of this study is to highlight how the external board members affect the 

structure and process of the Board's work. 

 

Method: In order to fulfill the purpose of the study a qualitative research method with an 

abductive research approach has been used. The study has a hermeneutic perspective with 

a base of social constructivism. The empirical data were collected through ten semi-

structured interviews with representatives from eight different Boards. 

 

Result & Conclusions: The study shows that the perception of the external Board 

member's influence is divided between Boards with formal active Board work versus 

informal passive Board work. In the formal active Boards, the external board members 

have an impact on the structure by changing the composition of the board. In informal 

passive boards there is a notion that the external member would affect the board's process 

through a culture change. 

 

Suggestions for future research: A further study where the phenomenon is studied from 

a different perspective with "professional board members" or in other companies. Further, 

it would be interesting to have a study focusing on the differences between the different 

roles of the Board members. 

 

Contribution of the thesis: Out of a theoretical perspective, this study contributes to 

shed light on how Boards seek balance from a perspective of knowledge. Out of a 

practical perspective, this study helps to illustrate how the external board members 

influence differs in boards with formal board work and boards with informal passive 

board work.  

 

Key words: Work of the Board, board, structure, process, external board member. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problematisering 
 

Bolagsstyrelser har uppmärksammats inom forskningen och i affärsmedia (Gabrielsson & Winlund, 

2000). Uppmärksamheten i media har dels riktat berättigande kritik mot bolagens prestation, men 

det har även lyft fram en berättigande kritik mot att bolagsledningen inte tar tillräckligt stort ansvar 

i sitt arbete (Hillvesson, 2013, 30 oktober). Bolagets intressenter har riktat fokus mot styrelsens 

arbete, eftersom styrelsens uppgift är att vara rådgivande, lojala och strategiska för ägarnas 

intressen (Forbes och Milliken, 1999; Carpenter och Westphal, 2001). Leblanc och Schwartz (2008) 

menar att trots uppmärksamheten finns endast ett fåtal empiriska bevis för vad som påverkar 

styrelsens arbete. Vi kommer därmed bidra till forskningen genom att belysa vad som påverkar 

styrelsens arbete. 

 

Brunninge och Nordqvist (2004) antog i deras forskning att styrelsens struktur påverkade 

styrelsearbetet, men fann inga empiriska bevis för deras antagande. Forbes och Milliken (1999) 

menade att styrelseprocess hade en påverkan mellan styrelsestruktur och styrelsearbete. Leblanc och 

Schwartz (2008) menade istället att styrelsens process och struktur hade en likvärdig påverkan på 

styrelsearbetet. I vår studie har vi utgått från forskarnas antagande att styrelsens struktur och 

process har en likvärdig påverkan på styrelsearbete. 

 

Utifrån forskarnas antagande anser vi att det var intressant att studera externa ledamöters påverkan i 

styrelser. Vi valde dem på grund av otillräcklig forskning och eftersom det finns ett begränsat antal 

styrelser med externa ledamöter (Fiegener, Brown, Dreux & Dennis, 2000). Vi ser det som en 

möjlighet att berika forskningsområdet med ett nytt perspektiv på externa ledamöters påverkan. 

  

Även om forskningen är otillräcklig inom området finns en debatt angående hur externa ledamöter 

påverkar styrelser (Gersick, 1997; Neubauer & Lank, 1998; Huse, 2000; Heard, 1987). Ford (1988) 

argumenterade för att externa ledamöter saknar kunskap om bolagen och dess resurser för att 

påverka styrelsens struktur. Å andra sidan argumenterade Fiegener et al. (2000) samt Huse (2000) 

att externa ledamöter kan bidra till styrelsens process med en rådgivande och nätverkande roll. Vår 

studie avser att bidra till denna debatt för att belysa hur externa ledamöter påverkar styrelser, och 

därför fördjupar vi oss i styrelsearbetets struktur och process samverkaan samt vad de består av. 

 

Strukturen i arbetsprocessen kan leda till ökad kommunikation och prestation under styrelsemötena 

(Smith, Olian, Sims Jr, O'Bannon & Scully, 1994). Marons (1997) studie visade på att styrelser bör 
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sträva efter stabil struktur i sitt arbete, men även processen som samverkar med strukturen. Maron 

(1997) menar att styrelser är motvilliga till förändring av processen, eftersom det kan skapa 

konflikter i arbetet. I motsats till konfliktskapandet menar Reger (1997) att både struktur och 

process behövs för en välfungerande styrelse. Det leder oss in på strukturens och processens 

beståndsdelar. 

 

Strukturen består av uppbyggnaden av styrelsers påverkan på arbetet och har därmed ett samband 

med demografin, enligt Johnson, Daily och Ellstrand (1996). Zhang (2012) menar att demografin 

består av olika sociala och etniska bakgrunder som tillsammans förbättrar det strategiska 

beslutstagandet, eftersom styrelser får ett bredare perspektiv av åsikter. Demb och Neubauer (1992) 

samt Huse och Rindova (1995) har en annan uppfattning om vad struktur består av, vilket är 

kompletterande till demografin. Demb och Neubauer (1992) samt Huse och Rindova (1995) menar 

att styrelsers struktur består av rutiner, frekventa möten och utvärderingar. Rutinerna i styrelser 

bidrar till underlag för normgivning och beslutstagande. Frekventa möten är till för att kontinuerligt 

kunna diskutera frågor, och utvärderingar ger struktur och fördelning av uppgifter mellan bolagets 

organ (Gabrielsson & Winlund, 2000). 

 

Styrelseprocessen består av kontext och beteende i styrelsers arbete, vilket kan relateras till 

samverkan mellan styrelsemedlemmarna (Gabrielsson & Huse, 2004). Maharaj (2009) samt 

Hendry, Kiel och Nicholson (2010) menar att kunskap, motivation och integration bygger 

samverkan i styrelser. Leblanc och Schwartz (2008) menar att det finns roller i styrelser som 

processen består av. Forskarna menar att rollerna kan delas in i kontroll- och serviceroller, vilka vi 

kommer att förhålla oss till i denna studie. Carpententer och Westphal (2001) menar att 

kontrollrollen består av de individer som lyfter fram strategiska beslut och är lojala mot bolagens 

intressenter. Styrelsemedlemmarna som har servicerollen är de individer som bidrar som 

stödfunktion och nätverkande till styrelser (Huse, 1998; Carpententer & Westphal, 2001). 

 

Sammanfattningsvis kommer vi förhålla oss till strukturens och processens beståndsdelar samt 

samverkan mellan dem för att förstå hur externa ledamöter påverkar styrelser. Brundin, Johansson, 

Johannisson, Melin och Nordqvist (2012) menar att styrelser påverkas av externa ledamöter. Utifrån 

deras resonemang anser vi att det skulle vara intressant att belysa hur externa ledamöter påverkar 

styrelser. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur externa ledamöter påverkar struktur och process i 

styrelsearbete. 
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2. Metod 

 

2.1 Forskningsansats  
 

2.1.1 Verklighetssyn  

 

I vår studie har vi en verklighetssyn som förknippas med socialkonstruktivismen. 

Verklighetsuppfattningen hos respondenterna skiljer sig åt på grund av tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Dessa erfarenheter och upplevelser överensstämmer med socialkonstruktivismen, 

enligt Bryman och Bell (2013) samt Barlebo Wenneberg (2001). 

 

Barlebo Wenneberg (2001) menar att beteende inte bara kan förklaras av fakta och logik. Även 

sociala aspekter bör tas med. Forskaren menar att sociala aspekter består av olika sociala regler och 

praxis som finns i samhället. Dessa sociala regler och praxis anser Barlebo Wenneberg (2001) kan 

vara ett bevis på ett delvis irrationellt beteende som påverkas av egna intressen och makt. Studier 

inom socialkonstruktivismen vill söka efter faktorer som påverkar valet av teorier (Barlebo 

Wenneberg, 2001). Tillvägagångssättet drivs av att finna det deskriptiva istället för det normativa. 

Det deskriptiva tillvägagångssättet är förenligt med vår studie eftersom vi vill belysa ett specifikt 

fenomen. Socialkonstruktivismen bidrar till ett nytt perspektiv på ett fenomen, istället för den 

befintliga teori som redan existerar. Den generella grundregeln inom socialkonstruktivismen är att 

ifrågasätta det som anses vara naturligt och att verkligheten förändras. 

 

2.1.2 Kunskapssyn 

 

För att kunna tolka och förstå det som har studerats behövdes en forskningsmetod som 

karakteriseras av en subjektiv tolkning. Vi har valt att utgå från en hermeneutisk kunskapssyn för att 

öka förståelsen genom tolkning av betydelse och mening. Arbnor och Bjerke (1994) förklarar att 

hermeneutiker arbetar med att tolka det som har studerats. Bryman och Bell (2013) beskriver denna 

kunskapssyn som ett lämpligt tillvägagångssätt vid tolkning för att öka förståelsen. Vidare menar 

Gummesson (2003) att all forskning har ett tolkande perspektiv. Forskare som utgår ifrån en 

hermeneutisk kunskapssyn färdas genom en spiral från förförståelse till förståelse som forskaren har 

med sig under hela processen. Forskaren tolkar resultaten flera gånger, vilket leder till att 

förståelsen i början av en process i spiralen blir förförståelsen till nästa del. Sedan blir den nya 

förståelsen en djupare förståelse, eftersom forskaren undersöker fenomenet ytterligare och därmed 

når djupare dimensioner. Detta styrks även av Arbnor och Bjerke (1994) som menar att interaktiv 

förståelseutveckling sker genom förförståelse, förståelse och efterförståelse. Det första steget är 

förkunskapen hos forskarna inför en ny studie. I det andra steget utvecklas förförståelsen till ny 
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förståelse under studiens gång. Det tredje steget nämns som efterförståelse och innebär att 

förståelsen under studiens gång har satts i relation till förkunskapen. 

  

Med hermeneutisk kunskapssyn hade vi möjligheten att utifrån kontext och perspektiv tolka det 

empiriska materialet från respondenterna utifrån kontext och perspektiv. Detta har hjälpt oss att nå 

studiens syfte samt göra subjektiva tolkningar av respondenternas svar. Vi har använt den 

hermeneutiska spiralen, eftersom den ackumulerade kunskapen av egna erfarenheter kan ses som 

förförståelsen till studien. Vi fick ökad förståelse genom att fördjupa oss i ämnet och läsa litteratur 

och artiklar som berör fenomenet. Denna förståelse blev förförståelsen för att ackumulera kunskap 

inför den empiriska delen. Varje enskild intervju var en del av förståelseutvecklingen för fenomenet 

som studien berör. Det har inneburit att den hermeneutiska kunskapssynen hjälpt oss belysa 

helheten genom att tolka studiens delar och öka förståelse av fenomenet. 

 

2.1.3 Aktörssynsätt 

 

Arbnor och Bjerke (1994) menar att det finns flera perspektiv att se på den sociala verkligheten, 

eftersom den ständigt förändras. Människan är en social aktör som formar sin omgivning utifrån 

dennes egna uppfattningar och därför studeras som en social aktör. Verkligheten som uppfattas av 

individen är socialt konstruerad genom dennes egna erfarenheter och upplevelser tillsammans med 

andra individer. Arbnor och Bjerke (1994) menar att om forskaren ska kunna förstå andra individer 

måste denne först förstå sig själv. Det är genom språket som aktören kan sprida verkligheten som 

denne själv upplever till andra. Inom aktörssynsättet uppfattas människan som en aktiv aktör som 

reflekterar, handlar och skapar sin omgivning. I detta synsätt kallas de som studerar aktörerna för 

observatörer, och det är dem som får förståelse för aktörernas sociala handlingar. Arbnor och 

Bjerke (1994) beskriver att aktörer och observatörer påverkar och blir påverkade av varandra 

genom att de studerar en social verklighet.  För att förstå hur aktörerna påverkar struktur och 

process har vi genomfört intervjuer. Studien får ett bredare perspektiv av den sociala verkligheten, 

eftersom att vi har intervjuat personer från olika styrelser. Vidare menar de att det inte heller finns 

en lösning på ett problem inom aktörssynsättet utan det beror på vilken verklighet forskaren 

befinner sig i. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är sanningen relativ, vilket innebär att den kan 

förändras över tiden.  

 

Den förståelsen som studien slutligen förmedlar behöver inte vara det enda rätta, utan kan endast 

bidra till att belysa fenomenet som studeras. Arbnor och Bjerke (1994) menar att företagsekonomi 
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är ett exempel på ett fenomen som är konstruerad av människor och därför anser vi att 

aktörssynsättet är förenlig med vår studie. 

 

2.1.4 Abduktion  

 

Carr, Durant och Downs (2004) beskriver att abduktion ligger mellan deduktion och induktion. De 

menar att abduktion är en process för att skapa nya modeller genom att använda sina tidigare 

kunskaper för att förstå erfarenheter. Dubois och Gadde (2002) menar abduktiv ansats är givande 

när forskaren upptäcker nya, andra variabler och relationer. Stewart, Gold, Gold, Walton, Cureton 

och Anderson (2011) menar att deduktion konstruerar, induktion utvärderar och abduktion bidrar 

till att utforma en teori genom att förklara en oväntad upptäckt.  

 

Abduktion handlar om att skapa nya hypoteser av den ackumulerade kunskapen. Dessa hypoteser 

ska ersättas om mer lämpliga kan likställas. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att med en 

abduktiv ansats kan forskarna anpassa metoden efter vad som har upptäckts. Forskarna behöver 

därmed inte utgå från ett problem som baserats på tidigare forskning eller skapa nya teorier genom 

praktiska problem. Blaikie (2004) förklarar att abduktion kan användas i två steg. I det första steget 

beskriver han abduktion i form av aktiviteter som sker i verksamheten och vilken betydelse de har. I 

det andra steget beskriver han hur dessa aktiviteter har sitt ursprung från begrepp, vilket kan ligga 

till grund för att öka förståelsen av ett problem. Fortsättningsvis förklarar han att abduktion används 

för att öka förståelsen för människors agerande. 

  

Abduktion var förenlig med vår studie eftersom den teoretiska referensramen används i samspel 

med den empiriska undersökningen.  Vi kunde aktivt tolka respondenternas svar utifrån nya 

kunskaper och erfarenheter som vi ackumulerat under denna studie. Abduktion bidrog till att belysa 

hur externa ledamöter påverkar process och struktur i styrelsearbete utifrån respondenternas svar. 

Svaren förankras med teorin som presenteras i studien och därmed har förståelsen utvecklats. 

 

2.1.5 Kvalitativ ansats 

 

För att uppnå syftet med denna studie tillämpar vi en forskningsmetod som är flexibel och 

djupgående. Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ forskningsmetod inriktas mot kontext 

och process i undersökningen. Kontexten av undersökningen ska bestå av “fylliga och täta” 

beskrivningar, men även förklaring av sociala miljöer, skeenden och beteenden. Langley (2009) 

förklarar processen som utvecklingen av det sociala livet och att tidsaspekten är en nyckelfaktor i 

detta. För att kunna ha djupgående beskrivningar av process och struktur i styrelsens arbete menar 
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vi att ledamöterna bör ha en uppfattning om förändringar över tid. Den kvalitativa ansatsen gav oss 

möjligheten att kunna göra subjektiva beskrivningar om hur individer uppfattar struktur och process 

i styrelsens arbete. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

För att förtydliga studiens tillvägagångssätt har vi framställt en forskningmodell som illustrerar en 

sammanfattning och beskrivs nedan (se Figur 1). Modellen fördelar studien i olika delmoment som 

vi följer under studiens gång, vilket tolkas utifrån pilarna. Studiens tillvägagångsätt är delat i tre 

huvudmoment som illustreras i modellen med grön färg och dessa är: 

 

- Teoretisk referensram 

- Empiri  

- Analys 

 

Dessa tre huvuddelar är utformade av delmoment som illustreras i modellen med blå färg. Studiens 

teoretiska referensram utformas av en teoriinsamling för att skapa en teoretisk grund kring 

fenomenet och ge läsaren en förförståelse. Teoriinsamlingen ligger även till grund för studiens 

problemdiskussion och syfte, eftersom att det krävs en förståelse för fenomenet samt en överblick 

av tidigare forskning som leder till en frågeställning. Under studiens teoriinsamling upptäckte vi 

Forbes och Millikens (1999) modell som blev utgångspunkten för studiens teoretiska referensram. 

Utifrån studiens teoretiska referensram utformade vi en intervjuguide för att underlätta insamlingen 

av data. Intervjuguiden ligger till grund för studiens empirinsamling. 

 

De empiriska data har samlats in via semistrukturerade intervjuer eftersom att vi anser att det är en 

lämplig metodteknik för studien. Eftersom intervjuerna var fortlöpande började vi 

sorteringsprocessen parallellt för det empiriska materialet, eftersom detta var en pågående process. 

Denna process definiera vi till empirisk sammanställning. I studien har vi ställt den teoretiska 

referensramen mot det empiriska materialet för att uppnå syftet med studien. Därmed kommer vi 

beskriva hur studien förhåller sig till primär- och sekundärdata. Analysen i denna studie grundar sig 

på vår sammanställning av den teoretiska referensramen och den insamlade empirin. Utifrån 

analysen skapas diskussionen som blir grund till att besvara studiens syfte. Denna grund ledde fram 

till en slutdiskussion och bidrag. 
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Figur 1 Tillvägagångsmodell (egen konstruktion) 

2.2.1 Teoriinsamling 

 

Inledningsvis har vi ökat förståelsen inom området genom en insamling av teori. Teorin för studien 

har främst erhållits från Högskolebiblioteket i Gävle. På biblioteket har informationen hämtats från 

relevanta tidskrifter och böcker. De akademiska artiklarna har hämtats via Högskolebibliotekets 

databas Scopus, men även från Google Scholar. De använda sökorden för relevanta artiklar och 

böcker var ord som t.ex. govenrance, board of directors, corporate governance, structure, och 

process. Dessa ord har även använts i olika kombinationer med varandra och även i den svenska 

översättningen. De lagrum och rekommendationer som finns i studien har samlats in via 

Bolagskoden och Sveriges Rikes Lag. 

 

2.2.2 Forbes & milliken modell  

 

Utifrån vår teoriinsamling upptäckte vi Forbes och Millikens (1999) studie. I denna studie var det 

en modell som vi nyttjade som utgångspunkt till den teoretiska referensramen.  Anledningen till att 
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vi valde denna modell var att det fanns en samverkan mellan begreppen styrelsearbete, 

styrelsestruktur och styrelseprocess. I deras studie gav de förslag till förändring och förnyelse av 

deras modell, vilket ledde till att vi anpassa den till vårt syfte. Det som främst förändrades i vår 

modell var att vi la till externa ledamöter som påverkan på struktur och process i styrelsearbete. 

 

2.2.3 Problemdiskussion och syfte 

 

Utifrån insamlingen av teorin och Forbes & Milliken modell upptäckte vi ett problemområde som 

utformade studiens syfte. När syftet fastställdes utformades grunden för den teoretiska 

referensramens fyra huvudområden som är: 

 

- Styrelsearbete 

- Styrelsestruktur 

- Styrelseprocess 

- Externa ledamöter 

  

2.2.4 Urval  

 

Urvalet i denna studie består av ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver 

som att forskarna tar de respondenter, i vårt fall ledamöter, som finns tillgängliga. Vi utgick ifrån ett 

samarbete som Högskolan i Gävle har med näringslivet i Gästrikland. Syftet med samarbetet var 

”Att förena utbildning, forskning, samhällsnytta och arbetsliv”. Vi nyttjade detta kontaktnät på 

Högskolan i Gävle för att komma i kontakt med de respondenter vi sökte. Kriterierna för urvalet av 

bolagen har ställts av en godkänd revisor och presenteras i bilagorna (se Bilaga 2). Eftersom vi 

sökte bolag med ett styrelsearbete sorterade vi bort de som hade mindre än tre styrelsemedlemmar. 

Utifrån resultatet följde vi Healey och Rawlinsons (1993) rekommendationer. Vi började med att: 

 

- Kontakta med bolaget via telefon för att hitta rätt person/er i bolaget 

- Presentera en kort beskrivning av studien, skicka guide och se till att respondenterna har tid 

- Kompromissa till viss mån för personliga intervjuer 

 

2.2.5 Utformning av intervjuguide  

 

Utifrån den teoretiska referensramen formulerade vi en intervjuguide som var grunden till vår 

empiriska insamling. För att få en sammanhängande struktur i studien valde vi att kategorisera 

frågorna i intervjuguiden efter den teoretiska referensramens huvudrubriker (Flinders, 1997). 

Eftersom studien bygger på ett abduktivt angreppssätt har intervjuguiden bearbetats och förnyats i 
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takt med att vi utförde våra intervjuer. Därmed har intervjufrågorna samt strukturen på frågorna 

reformerats under studiens gång för att få ett mer välgrundat underlag till empirin.  

 

2.2.6 Datainsamling 

 

Den empiriska datainsamlingen består av semistrukturerade intervjuer. Arbnor och Bjerke (1994) 

berättar att intervjuer är en förekommande teknik till att samla information inom företagsekonomisk 

forskning. Vi valde att genomföra våra intervjuer i respondenternas arbetsmiljö, eftersom det bör 

ske på en plats där respondenterna känner sig trygga (Olsson & Sörensen, 2011). Vid 

genomförandet av intervjuerna valde vi att dela upp ansvaret i två roller.  En av oss hanterade 

intervjufrågorna och den andra antecknade. Samtidigt fick den som antecknade tilläga följdfrågor 

för att berika intervjun.  

 

Vi har intervjuat tio respondenter i åtta olika styrelser. Efter utförandet av intervjuerna har samtliga 

transkriberats för att underlätta sorteringen av empirin. Intervjuerna är dokumenterade genom 

inspelning som ökar trovärdigheten och ger ett fullständigt material, enligt Yin (2007). Vi utförde 

transkriberingarna direkt efter varje intervju på grund av att kunna beskriva specifika detaljer. 

Utifrån varje enskild transkribering sammanställde vi den information som lyftes fram i empirin, 

vilket vi benämnde till rapporter. För att öka studiens tillförlitlighet har vi valt att ge 

respondenterna möjligheten att kontrollera rapporterna. Dessa skickades till intervjupersonerna för 

få en bekräftelse på att vi uppfattat deras svar på ett korrekt sätt och därmed behålla den verkliga 

kontexten i högsta möjliga mån.  

 

2.2.7 Empirisk sammanställning  

 

Samtidigt som vi befann oss i en transkriberingsfas inledde vi en process att organisera och sortera 

vårt empiriska material. Inledningsvis i empirikapitlet presenteras en sammanställning av 

respondenterna med bolagsnamn, position i styrelsen, ev. position i bolaget samt antal i styrelsen i 

en tabell för att ge läsaren en överblick av respondenterna. Vidare har det empiriska materialet 

sorterats efter olika teman som erhållits genom den teoretiska referensramen. Eftersom 

intervjuguiden var utformad efter identiska teman underlättades sammanställningen av det 

empiriska materialet. Vidare i sammanställningen summerades liknande svar ihop inom varje 

enskild tema och framförde de svar som var unika. Det finns dock risk att kontexten försämras när 

texter lyfts från sitt sammanhang (Bryman & Bell 2013).  
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2.2.8 Primär- och sekundärdata 

 

I denna studie har vi ställt en teoretisk referensram mot det insamlade empiriska materialet för att 

uppnå syftet med studien. Därmed kommer vi att presentera kort hur vi förhåller oss till primär- och 

sekundärdata för att sedan förklara mer utförligt hur vi gått tillväga för att samla in teori och empiri. 

 

Bryman och Bell (2013) skiljer på två typer av data vid datainsamlingsprocessen, primär- och 

sekundärdata. Primärdata är det empiriska materialet som forskaren själv samlar in. Sekundärdata är 

den information som samlats in från andra forskare för tidigare gjord forskning. Våra primärdata är 

det empiriska materialet som vi har samlat in genom semistrukturerade intervjuer med 

styrelseledamöter. De sekundärdata som presenteras i studien är tidigare forskning inom ämnet för 

att ge läsaren en genomgång av vad som har åstadkommits inom ämnet och därmed ge en grund för 

att möjliggöra en påbyggnadsprocess. 

 

2.2.9 Analys 

 

Nästa delmoment i vår tillgångsmodell utgörs av analysen. I denna studie grundar sig analysen på 

vår sammanställning av den teoretiska referensramen och den insamlade empirin för att belysa 

forskningsområdet. Enligt Bryman och Bell (2013) förekommer detta vid analys av kvalitativa 

studier. Merriam (2009) menar att analysen av kvalitativa metoder kan upplevas som en utmaning 

när teori och empiri ställs mot varandra. Forskaren menar att datainsamling och analys är aktiviteter 

som sker samtidigt och inte som en linjär- eller ”steg-för-steg”-process. Vi har insett vikten av att 

inleda analysen i ett tidigt skede av studien, eftersom processen är tidskrävande.  

 

Analys handlar om att få fram det mest relevanta för läsarna samt uttrycka det mest väsentliga som 

forskarna kommit fram till (Ely, Anzul, Friedman, Gardner, & McCormack, 1993). För att förenkla 

jämförelsen och tydliggöra analysen utforma vi ett system. I systemet tar vi fram olika faktorer ur 

empirin och teorin vilka sedan sorteras i kategorier (se Bilaga 3). Utifrån teorins och empirins 

kategorier drogs pilar för att klargöra likheter och olikheter. För att få struktur i analysen valde vi att 

dela upp den på samma sätt som i föregående kapitel med fyra huvudrubriker.  

 

2.2.10 Slutdiskussion & bidrag 

 

Utifrån vår analys för vi en slutdiskussion som leder närmare studiens syfte. I slutdiskussionen 

diskuteras vilka gemensamma faktorer som styrde externa ledamöters påverkan på struktur och 

process i styrelsearbete. 
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Vidare presenteras studiens bidrag och hur väl studien besvarar syftet. Bidraget fördelades inom 

teoretiskt och praktiskt bidrag för att skilja dem åt. Avslutningsvis redogör vi tre förslag som leda 

kan till vidare forskning inom området av styrelsearbete. Förslagen är baserade på begränsningar av 

vår studie. 

 

2.3 Kvalitetskriterier och metodkritik 
 

2.3.1 Kvalitetskriterier 

 

Det finns en diskussion om kvalitativ forskning ska tillämpa validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet, enligt Bryman och Bell (2013). De menar att det inte finns något intresse av 

mätbarhet (validitet) i kvalitativa studier. I denna studie kommer vi att förhålla oss till fyra andra 

kvalitetskriterier. Bryman (2002) refererar till Guba och Lincolns (1982) som menar att kvalitativa 

studier bör utgå ifrån: 

  

- Tillförlitlighet 

- Överförbarhet 

- Pålitlighet 

- Konfirmering 

 

De menar att dessa kriterier är bättre lämpade för en kvalitativ studie eftersom en sådan studie inte 

kommer fram till en absolut sanning. Bryman (2002) menar att tillförlitlighet är väsentligt för att 

kunna avgöra om forskaren har presenterat den information som samlats in på ett korrekt sätt. Han 

menar att ett sätt för forskaren att öka tillförlitligheten är att ge respondenterna möjlighet att 

kontrollera att transkriberingarna som utförts är korrekta och ge möjligheten att validera forskarens 

beskrivning efter intervjuerna. Samtliga respondenter har fått möjligheten att kontrollera 

rapporterna utifrån transkriberingarna och bekräfta att vi uppfattat dem på ett korrekt sätt. 

  

Kvalitativa studier karaktäriseras av att undersöka på djupet av ett fenomen och att det bör sker i en 

mindre grupp individer där kontext är väsentligt. Bryman (2002) beskriver överförbarhet som ett 

kriterium där forskaren bör redogöra detaljer som varit av avgörande karaktär för att erhålla djup i 

studien. Det bidrar till att läsaren lättare kan avgöra om resultaten kan överföras till andra miljöer. 

  

Nästa kriterium som Bryman (2002) nämner är pålitlighet, vilket kan ses som motsvarigheten till 

reliabilitet. För att uppfylla kriteriet ska forskaren förklara hur denne har gått tillväga under studiens 
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alla delar. Vi har i metodkapitlet förklarat samtliga delar av processen och hur vi har gått tillväga 

för att uppnå syftet med denna studie. 

  

Det sista kriteriet som Bryman (2002) nämner är konfirmering som visar om studiens resultat går att 

styrka. Forskarens bör sträva efter att hålla dess personliga åsikter utanför studien. I denna studie 

har vi strävat efter att ta avstånd ifrån egna värderingar och åsikter. Vi har varit väl medvetna om att 

det kan vara svårt i analysen och slutsatsen eftersom dessa delar konstrueras av forskarens 

uppfattningar och tolkningar. 

 

2.3.2 Källkritik 

 

Vid litteraturinsamling ska man vara kritisk till litteraturen. För att pröva trovärdigheten hos 

källorna finns det ett antal tekniker att tillämpa. Eriksson och Hultman (2014) föreslår att man kan 

kontrollera samtidighet, beroendeförhållande och tendenser. Samtidighet handlar om att forskaren 

använder sig av källor som är aktuella. 

 Beroendeförhållandet innebär att forskaren gör en överensstämmande kontroll med andra källor för 

att få balans mellan vad som skrivs. Det kan vara problematiskt att fastställa dess kontroller, men att 

skapa en subjektiv uppfattning av källorna kan anses vara tillräcklig. Vi har i första hand tillämpat 

Eriksson och Hultman (2014)  tekniker och i andra han förhållit oss till den subjektiva 

uppfattningen. 

 

2.3.3 Metodkritik 

 

Bryman och Bell (2013) menar att kritiken mot den kvalitativa forskningen består av fyra delar:  

 

- Subjektivitet 

- Replikering 

- Generalisering 

- Bristande transparens 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är den subjektiva nackdelen med kvalitativa studier är att forskaren 

skapar en personlig kontakt med det respondenterna. Forskaren har från börjar en öppen uppfattning 

av resultatet och preciserar sig i efterhand, vilket kan leda till svårigheter för läsaren att förstå vad 

det specifika syftet är. Replikering av kvalitativa studier är komplicerade, eftersom att det är många 

faktorer som påverkar undersökningen.  Kvalitativa studier berör forskarens egenintresse, vilket 

leder till att det även är komplicerat att generalisera forskningen. Med generalisering kan studier 
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tillämpas i andra miljöer, men eftersom kvalitativa studier är situationsbaserade är det 

ogenomförbart. Transparens kan vara otydlig i kvalitativa metoder eftersom studier inte framhäver 

hur de konkret planeras och genomförs. I denna studie har vi förhållit oss medvetna om kvalitativa 

studiers brister och strävat efter att inte bli påverkade av dem. I vår litteratur- och empiriinsamling 

har vi beskrivit en förklaring till vårt tillvägagångssätt samt studiens synsätt och uppfattning. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att semistrukturerade intervjuer är en lämplig undersökningsmetod 

för att få förståelse för individens djupgående perspektiv och uppfattningar av den sociala 

verkligheten. De menar att denna undersökningsmetod kan manipuleras genom att respondenter kan 

bete sig rationellt och ge en bild av en positiv social verklighet. Ett annat problem som kan uppstå 

vid semistrukturerade intervjuer är att forskaren blir alltför djupgående i studie och viker ifrån 

syftet, så kallat ”going native” (Bryman & Bell, 2013). Vi har förhållit oss medvetna om 

semistrukturerade intervjuers brister och strävat efter en social verklig bild av respondenternas 

perspektiv och uppfattning. 

 

2.3.4 Etiska krav 

 

Vår studie kommer angränsa till styrelsens uppgifter, vilket direkt påverkar konfidentiell 

information. Bryman och Bell (2013) rekommenderar att man följer etiska krav och vi har valt ut 

följande: 

 

- Informationskravet 

- Samtyckekravet 

- Anonymitetskravet 

- Nyttjandekravet 

- falska förespeglingar 

 

Vi kommer att erbjuda ledamöterna att vi anpassar oss efter dessa krav eftersom vi anser det är 

viktigt att ta hänsyn till styrelsemedlemmarnas integritet.  

 

För att uppfylla informationskravet har vi skickat ut intervjuguiden och en beskrivning av studien 

för att informera om syftet samt vilka moment som ingår i studien. Innan vi påbörjar intervjuerna 

informerar vi respondenter om deras rättigheter. Vi har strävat efter att vara tydliga i 

informationskravet för att för att inte ge respondenterna falsk eller vilseledande information om 
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studien. De har även blivit informerade om att deras deltagande är frivilligt och har rätt att avbryta 

intervjun om så önskades. Genom detta uppfyller vi även samtyckeskravet i studien. 

För att uppfylla anonymitetskravet har samtliga respondenter fått möjligheten att vara anonyma. 

Vidare kommer den information som samlats in endast användas för forskningsändamålet för att 

uppfylla nyttjandekravet. 
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Forbes och Millikens modell 

 

Forbes och Millikens (1999) studie utgick ifrån Pettigrews slutsats till vidare forskning. I deras 

studie använde de board demography, board process och task performance för att förklara deras 

modell. För att relatera dessa begrepp till vår studie förändrar och översätter vi begreppen till 

styrelsestruktur, styrelseprocess och styrelsearbete. Pettigrew menade att forskning om 

styrelsestruktur och styrelsearbete saknade en mellanliggande påverkan. Tidigare forskning har 

kommit fram till att det är styrelseprocessen som kan påverka sambandet mellan dem (Walsh, 1988; 

Melone, 1994). De menar att det finns ett behov av styrelseprocess för att öka förståelsen hur 

styrelsestruktur påverkar styrelsearbete. Denna modell figurerar som en utgångspunkt av vår teori. 

 

 

Figur 2 Styrelseprocess påverka (Forbes & Milliken, sid. 11, 1999) 

I deras utformning av modellen definierar de styrelsen som “ett socialt system som utför en eller 

flera uppgifter inom en organisatorisk kontext”. De gör ett antagande att alla styrelsen förhåller sig 

inom denna definition (Forbes & Milliken, 1999). Denna typ av modell har fokuserat på ett ”input-

process-output”-angrepp av modellens karaktär. Enligt deras antagande kommer det vara 

styrelseprocess som bidrar till sambandet mellan styrelsestruktur och styrelsearbete. Syftet med 

denna modell är att fungera som en utgångspunkt för framtida forskning samt att göra nya 

ställningstaganden genom att utveckla förslag till flera konstruktioner som påbyggnad eller 

förnyelse, enligt Forbes och Milliken (1999). 

 

I vår studie kommer vi att använda denna modell som utgångspunkt för att belysa styrelsearbete, 

styrelsestruktur och styrelseprocess. Utifrån utgångspunkten kommer vi övergå till förnyelse av 
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modellen för att anpassa den efter vårt syfte av studien. I och med förnyelsen kommer vi belysa 

externa ledamöter som påverkar styrelsen struktur och process. Vi kommer även ha en jämförelse 

mellan de styrelserna med externa ledamöter och de utan externa ledamöter. 

 

3.2 Styrelsearbete 

 

Förväntningarna av styrelsens arbete kan variera beroende på vem det är som utvärderar det. 

Bolagen kan ha olika intressegrupper som styrelsen måste ta hänsyn till när de formulerar deras 

strategier (Freeman & Reed 1983). Från ägarnas perspektiv förväntas det att styrelsen övervakar 

bolagets prestation, men å andra sidan förväntar sig VD och verksamhetschefer att de finns som 

stöd i deras arbete (Zahra & Pearce 1989). Hur styrelsen förhåller sig till ansvaret i deras arbete 

beror på om de är aktiva eller passiva i deras arbete. 

 

En passiv styrelse, s.k. ”papperstyrelse” är mer förekommande i mindre bolag (Huse & Rindova, 

1995). De arbeten och beslut som fattas i styrelsen sker fortlöpande i den dagliga verksamheten. 

Definitionen ”pappersstyrelse” innebär att de endast uppfyller den legala rollen på ”pappret” och 

uppfyller de krav som lagstiftningen kräver (Brundin et al. 2012). Nielsen och Lekvall, (1996) 

menar de passiva styrelserna saknar ambitionen att ta dess arbetande roller i bolagsstyrningen. De 

menar att de styrelserna som har aktivt arbete har en starkare arbetande roll i bolagsledningen samt 

tar ansvar för bolagets och ägarnas intressen. I mindre bolag med färre anställda är det svårare för 

bolaget att hitta motivationen till att utföra ett aktivt arbete. I takt med att bolaget växer leder det till 

högre förväntningar på bolagsledningen, vilket leder till ett aktivare arbete. Brundin et al. (2012) 

förespråkar att de aktiva styrelserna ska ha en eller flera externa ledamöter, vilket Nielsen och 

Lekvall (1996) samtycker till. De menar att det leder till ny kompetens och fler sammanträdanden. 

 

3.3 Styrelsestruktur 
 

Blom, Kärreman och Svensson (2012) diskuterar struktur som en del i styrelsens arbete. De menar 

att struktur består av sammansättningen, ledamöternas kompetens, ålder, bakgrund och externa 

ledamöter i styrelsen. De ses som fundamentala att det även nämns i Aktiebolagslagens och 

Bolagskoden. Blom et al. (2012) menar att forskning inte har kunnat påvisa ett samband mellan 

struktur och bolagets resultat. Detta väcker nya frågor kring om andra faktorer än struktur skulle 

kunna påverka styrelsens arbete. 
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Brandinger (2011) menar att det finns tre faktorer som bestämmer hur bra styrelsens arbete blir. Två 

av dessa berör vår syn på styrelsestruktur och är följande: 

 

- Styrelsens sammansättning – om den samlade kompetensen matchar de frågor som hanteras. 

- Är styrelsens arbete effektivt – väl förberedda möten under bra ledning. 

 

Brandinger (2011) fortsätter med att belysa att ett bra styrelsearbete bygger på mångfald. Det 

handlar om att styrelseledamöterna har olika profiler och bakgrunder som bidrar till flera olika 

synvinklar till frågorna som hanteras. De egenskaper som nämns är olika utbildningar, 

yrkeserfarenheter och branschkännedom. Om styrelsen är sammansatt på korrekt sätt enligt de ovan 

nämnda egenskaperna är förutsättningarna för konstruktiva diskussioner och bra beslut uppfyllda. 

Samtidigt får urvalskriterierna inte styra att de endast består av specialister i styrelsen. Blom et al. 

(2012) menar istället att mångfald kan ha negativ effekt på mindre grupper. För stor mångfald kan 

istället innebära för många aspekter och synvinklar, vilket bidrar till det drar ut på styrelsens arbete. 

 

Bradinger (2011) menar att det är en komplex fråga att bestämma antalet styrelsemöten under året, 

eftersom det påverkas av händelseutvecklingen i bolaget. En grundläggande regel är att man har 

fyra möten som är jämt fördelade under året. Vid varje möte förutbestäms ett tema utöver de 

obligatoriska återkommande punkterna. Teman bestäms efter bolagets situation och målsättning. 

Styrelsen ska först prioritera att arbeta med rätt frågor och i andra hand hur styrelsearbetet går till. 

En styrelse kan ha bästa ambitioner när det gäller valet av frågor, men drivas bort av bristande 

förberedelser, undermåligt styrelsematerial och dålig ledning av styrelsemötena. 

  

Enligt Brandinger (2011) ska årlig utvärdering av styrelsens arbete utföras.  

Utvärdering av styrelsen ska utföras för att ge underlag till förbättringar av nästkommande år. 

Områden som ska utvärderas är: 

 

- Om styrelsen arbetar med rätt frågor 

- Hur styrelse mötena har fungerat 

- Sammansättningen av styrelsen  

- Rutiner och frågor som berör bolagets strategi 

 

Som vi tidigare nämnde menade Demb, Neubauer (1992), Huse och Rindova (1995) att 

styrelsestruktur består av rutiner, frekventa möten och utvärderingar. Bolagskoden (Svernlöv, 2005) 

3.1.2 skriver att “styrelsen skall se till att dess arbete årligen utvärderas genom systematisk och 
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strukturerad process”. Denna bestämmelse är likartad med EU-kommissionens rekommendation 

och bör innehålla: 

 

- Styrelsens sammansättning 

- Hur de fungerar som grupp 

- Varje enskild ledamots effektivitet och kompetens 

- Uppfyllande av mål  

 

Frekventa möten bestäms i bolagsstyrelsens sammanträdande, 8 kap. 18-20 §§ ABL (Munck, 2015). 

I den 18 § ska sammanträdande hållas när det behövs, om en ledamot eller om den verkställande 

direktören begär det. Bestämmelserna i 19-20 §§ behandlar verkställande direktörs rättigheter och 

frånvaro vid sammanträdanden. Rutinerna kan tolkas av bestämmelserna i 8 kap. 24-26 §§ ABL att 

föra protokoll om vad som ska genomföras, undertecknas och justeras. 

  

Enligt bolagskoden 3.2.1 bestämmelse ska styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, 

utvecklingsskede och förhållande till målsättning. Det ska präglas av mångsidighet på avseende av 

ledamöters kompetens, erfarenhet och bakgrund samt eftersträva en jämn könsfördelning. Styrelsen 

ska bestå av ett ömsesidigt urval av personer med kompletterande kunskaper och erfarenheter. De 

ska även finnas expertis i styrelsen för att effektivt fullgöra deras plikter och uppgifter. Bolagets 

styrelse och ordning regleras av ABL om dess funktioner och arbetssätt. Lagens främsta funktion är 

att skydda bolaget, ägarna och intressenterna (Sevenius, 2007). Struktur och sammansättning av en 

bolagsstyrelse ska bestå av en eller flera ledamöter, enligt 8 kap 1 § i ABL. Antalet för högst och 

lägst antal ledamöter och suppleanter ska tas fram i bolagsordning. Blom et al. (2012) nämner att 

styrelsen måste bestå minst av en ledamot och en suppleant i privata aktiebolag, vilket stöds av 

bolagskoden 3.2.2 (Svernlöv, 2005) och 8 kap. 3 §. Suppleantens främsta uppgift är att 

sammanträda styrelsen om en ledamot inte kan närvara eller som representant i hans städ, vilket 

beskriv i 20 § ABL och bolagskoden 3.2.2. 

 

3.4 Styrelseprocess 
 

Huse (2005) beskriver att process formas av kulturen i styrelsearbetet. Kulturen i sin tur består av 

engagemang, kreativitet och kritisk inställning. Forskningen kring styrelseprocess är ett nytt 

perspektiv inom styrelsens arbete. Denna typ av forskning har visat att beteendeorientering har 

betydelse i styrelseprocess. Roberts, McNulty och Stiles (2005) menar att det var 

styrelseledamöternas beteende som skapar styrelsens uppgiftsutformning, dvs. dynamiska processen 
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för att ta sig an ansvar. De kom fram i deras slutsats att styrelsen måste hantera komplexa processer. 

De måste vara engagerade, men inte exekutiva och ifrågasättande, men även stödjande. 

  

Ledamöter bör sträva efter att nyttja sina unika kunskaper i deras arbete, men även ta del av 

bolagets kunskap, s.k. läroprocessen. Denna läroprocess kombinerad med deras unika kunskaper 

ska vara grunden för deras beslut. I denna del ska även styrelsen ha en nödvändig balans mellan att 

följa och ha kritisk attityd i styrelsens arbete. I den kritiska attityden ska de vara engagerade i 

frågeställningar och vara konstruktiva i dess kritik. Det krävs att de har eftertanke, erfarenhet och 

gott omdöme i denna roll. I läroprocessen ska de ta del av kunskapen om bolagets övergripande och 

ta distans från vardagsfrågor. Det ska bygga grunden för relevanta frågor och utmana 

bolagsledningens omdöme (Blom et al., 2012). 

 

Inom styrelseprocess har det fokuserats på styrelsens förmåga att uppfylla dess uppgifter, som 

beskrivits genom att ange dess aktiviteter och roller. Blom et al. (2012) har kategoriserat styrelsens 

aktiviteter i en modell. 

 

 
Inriktning mot nutid och 

historiskt 

Inriktning på 

framtid 

Utåtriktad aktivitet 
Ge legitimitet åt och vara det 

yttersta ansvaret för bolaget 
Strategiformulering 

Aktivitet riktade 

inåt i företaget 
Övervakning och rådgivning 

Formulera interna 

riktlinjer 

Tabell 1 Kategorisering av styrelseaktiviteter (Blom et al., sid. 82, 2012) 

Detta kan tolkas till att styrelsens aktiviteter är grundade på ”strategiformulering” och ”rådgivning”. 

Modellen är förenlig med stewardshipteorins syn på styrelsens huvuduppgifter. Enligt denna teori 

agerar styrelsen som ”goda förvaltare” för både bolaget och ägarnas intressen (Donaldsson & 

Davies, 1991). Davis, Schoorman och Donaldson (1997) menar att det inte finns en intressekonflikt 

mellan styrelsen och bolagsledningen, eftersom att parterna har ett gemensamt intresse för 

målsättningen. Styrelseprocess skapar olika uppgifter för ledamöterna. Uppgifterna leder till att de 

kategoriseras i roller, vilket benämns som kontroll och service. Inom olika studier kan rollerna ha 

olika benämningar (Jonsson, 2013), men Zahra och Pearce (1989) använder sig av dessa två 

definitioner. Dessa två roller ska anses som kompletterande av varandra, och inte ömsesidigt. 
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Kontrollrollen i de privata aktiebolagen skiljer sig ifrån de publika aktiebolagen. Blom et al. (2012) 

menar att det beror på att det inte finns någon intressekonflikt mellan bolagsledningen och 

styrelsen. De menar att det beror på att det kan vara svårt att tillämpa en kontrollerande roll på 

grund av att ägarna, styrelsen och bolagsledningen kan vara samma individer. I dessa fall inom 

stewardshipsteorin infaller styrelsens roll inte längre som representant för ägarnas intresse (även om 

ABL menar detta). Istället är deras kontrollroll mot bolagets verksamhet (Moberg & Svensson, 

2008). Blom et al. (2012) menar att styrelsen ska kontrollera att den ekonomiska planeringen i 

verksamheten är effektiv. Detta leder till att styrelsen och ägarna får kontroll över bolagets 

ekonomiska läge och utveckling. Stewardshipteorins syn på styrelsen överensstämmer med den 

empiriska undersökningen i denna studie. I de flesta styrelserna i vår studie är de samma individer 

som i bolagsledningen. Därför förhåller vi oss till denna teori för att förstå relationen mellan dessa 

”stewards”.  

 

Styrelsens uppgift inom servicerollen är att upprätthålla förbindelser med företagets omgivning 

samt finnas som stöd för bolagsledningen (Blom et al. 2012). Sevenius (2010) menar att deras 

uppgifter inom servicerollen kan delas in i interna och externa funktioner. I denna roll sätts 

ledamotens kompetens och kunskap i fokus och i mindre och medelstora bolaget är de en viktig del 

av bolaget (Huse, 2005). Det är styrelsen som ska fungera som nätverk till de externa resurserna för 

t.ex. kapital, kompetens och kontakter. Enligt stewardshipsteorin styrs deras uppgifter av andra mål 

än finansiella. Muth och Donaldsson (1998) menar att det kan handla om pliktkänsla och lojalitet 

till bolaget och ägarnas intressen. Det är även viktigt att nämna att styrelsens roller och aktiviteter 

styrs av bolagets storlek, enligt Blom et al. (2012).  

 

De börsnoterade 

storbolagen med 

spritt ägande 

De börsnoterade, 

konsoliderande 

bolagen 

De växande 

bolaget 

Entreprenörs- 

bolagen 

Karaktäristisk 

Finns få i Sverige. 

Ägarna kan göra 

exit 

Dominerande 

ägare som ej kan 

göra exit 

Verksamheten 

expanderar. Nya 

ägare tillkommer 

Dominerande 

ägare och VD 

Praktiskt motiv 

för styrelsens 

existens 

Styrelsen är 

ägarnas 

kontrollorgan 

gentemot 

bolagsledningen 

Ägarintentioner 

genomförs genom 

styrelsen 

Styrelsen kan 

tillföra kunskap, 

kontakter och 

kapital 

Styrelsen är ett 

”nödvändigt ont” 

för bolaget 

Styrelsens 

kontrollroll 
Dominerande roll 

Kan vara viktig 

beroende på 

företags storlek 

Kan vara viktig i 

företag med mycket 

kraftfull VD. Nya 

ägare ev. 

intresserade av 

kontroll 

Underordnad roll, 

beroende på 

ägarens 

intentioner 

Styrelsens 

serviceroll 

Betrodde ledamöter 

skapar legitimitet 
Expertledamöter 

Styrelsen kan 

förmedla kunskap 

och kontakter 

Styrelsen kan ev. 

förmedla kunskap 

och kontakter 

Tabell 2 Exempel på hur roller kan skilja sig åt i bolag (Blom et al., sid. 90, 2012) 
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För att kunna förstå olika styrelser i praktiken är det nödvändigt att ha förståelse för de olika 

skillnaderna i bolagen (Blom et al. 2012). Denna tabell illustrerar skillnaderna mellan rollerna, 

karaktärerna och de praktiska motiven i bolagsfördelningarna. Det är ägarkretsen som främst skiljer 

sig inom de olika bolagen, vilket leder till att det är tämligen olika styrelsearbeten. Det finns flera 

påverkande faktorer mellan bolagen, som ägarstruktur, storlek, komplexitet, osv. Det kan även ske 

förändringar över tid och i olika utvecklingsfaser. 

 

Bolagskodens (Svernlöv, 2005) 3.1 inledande ord menar att styrelsens främsta uppgift är att förvalta 

bolaget på ett sådant sätt som leder till långsiktig avkastning för intressenterna. Detta kan även 

tolkas från 8 kap. 4-5 § ABL (Munck, 2015). I dessa paragrafer framgår det att styrelsens uppgift är 

att förvalta bolagens angelägenheter, göra bedömning av bolaget och kontrollera dess ekonomiska 

förhållande. Vid bedömning av bolaget ska styrelsen även sammanställa skriftliga instruktioner om 

när och hur styrelsens uppgifter ska utföras. De går även in på styrelsens uppgift i inledningen 3.1, 

men utvecklas i 3.1.1 Bolagskoden. I paragrafen står det att styrelsen ska ha ett övergripande ansvar 

och förvaltningen ska behandlas som: 

 

- Fastställa de övergripande målen och besluta om bolagets strategi för att uppnå målen 

- Fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning och vid behov tillsätta en verkställande 

direktör 

- Framställa effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och 

ekonomiska ställning mot de fastställda målen 

- Se till att bolagets externa informationsgivning präglas av öppenhet och saklighet samt hög 

relevans för den målgrupp som informationen riktas mot 

- Se till att tillfredställande kontroll av bolagets efterlever av lagar och andra regler som gäller 

för verksamheten 

- Erfordliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande 

 

De tre första punkterna av bolagskodens sammanställning av styrelsens uppgifter anses vara direkt 

kopplade till 8 kap. 4 § ABL. Vidare kommer det implementeras att bolagets etiska riktlinjer ska 

presenteras. Vid bedömning av bolaget har det dock understuckits att styrelsens ansvar bör 

genomföras med särskilda bestämmelser (Prop 1997/98:99 s. 206). 
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3.5 Externa ledamöter 
 

Det finns ett flertal olika definitioner av externa ledamöter eller oberoende ledamöter, som Svernlöv 

(2005) och Brandinger (2012) benämner dem. Zahra och Pearce (1989) menar att externa ledamöter 

är individer som inte är aktiva, varit aktiva eller har anhöriga i styrelsen. De anhöriga får samtidigt 

inte heller vara anställda i bolagens koncerner. Brandinger (2012) beskriver att oberoende 

styrelsemedlemmar inte är anställda i bolaget eller har varit det under de senaste tre åren. De ska 

inte heller få några ersättningar för konsulttjänster eller motsvarande från bolaget. Dessutom får de 

inte heller tillhöra ledningen eller styrelsen i något bolag som har en god affärsrelations med 

bolaget. Blom et al. (2012) förhåller sig till en förenklad definition av externa ledamöter. De menar 

att de inte ska vara anställda i bolaget. Externa ledamöter definieras som oberoende 

styrelseledamöter i bolagskoden 3.2.4-5 (Svernlöv, 2005) och anger de bestämmelser för vad som 

anses vara extern ledamot. En styrelseledamot ska inte anses oberoende om ledamoten: 

 

- är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i 

bolaget eller närstående företag, 

- är anställd eller under tre senare åren varit anställd i bolaget eller närstående företag, 

- erhåller icke obetydlig ersättning för råd och tjänster utöver styrelseuppdrag från bolaget 

eller ett närstående företag eller någon person från bolagsledningen 

- har under det senaste året haft affärsförbindelser eller ekonomiska mellanhavanden med 

bolaget eller närstående företag antingen genom själv eller genom att tillhöra 

företagsledningen eller styrelsen 

- är eller under de senaste tre åren har varit delägare eller anställd, anställd hos bolaget eller 

närstående företag 

- tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i det företag till 

bolagsledningen i bolaget 

- har varit styrelseledamot i bolagsledningen i mer än 12 år, eller 

- står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller annan person 

som nämns ovan 

 

Det framgår vidare i nästa bestämmelse att minst två av styrelseledamöterna ska vara oberoende i 

förhållande till bolagets större aktieägare (3.2.5). Denna bestämmelse grundas i Stockholmbörsens 

krav på likabehandling av aktieägarna och är lämpade för noterade bolag. 
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3.5.1 Styrelser med externa ledamöter 

 

Enligt Leach (2011) är den långsiktiga framgången en avgörande faktor för en välfungerande 

styrelse i mindre bolag. Styrelsen och styrelsens arbete blir mer formaliserat med externa ledamöter 

och kan bidra med regler och struktur. Vidare kan extern ledamot fungera som en källa till kunskap 

och information som inte fanns i bolaget tidigare. En extern ledamot kan även bidra till ett större 

kontaktnät. Även Fiegener et al (2000) och Huse (2000) har ett likartat synsätt. De menar att externa 

ledamöter kan bidra till den rådgivande och nätverkande rollen med deras externa influenser.  

  

Fortsättningsvis menar Leach (2011) att externa ledamöter endast är involverade i bolaget som 

styrelseledamot. Det leder till att de kan bidra med objektivitet och tillspetsad rådgivning i bolagets 

strategier och konflikter. En bra externa ledamot kan även fungera som en pådrivare för 

förändringar i bolagets långsiktiga strategi. Dessutom kan de också fungera som ett neutralt 

bollplank vid känsliga frågeställningar som berör bolagsledningen. Enligt Voordeckers, Van Gils 

och Van den Heuvel (2007) uppskattar styrelsen externa ledamöters rådgivning och medlande vid 

ägarskiften. 

 

3.5.2 Styrelser utan externa ledamöter 

 

Trots positiva faktorer är det bolag som är emot tillsättande av externa ledamöter. Ford (1988) 

menar att externa ledamöter saknar kunskap och förståelse om bolaget och dess resurser. Leach 

(2011) menar att bolagen inte inser vad de har att vinna om de anlitade en extern styrelseledamot. 

Han fortsätter med att belysa över den största bakomliggande orsaken till att inte ta in externa 

styrelseledamöter. Det handlar om att ägarna ofta är oroliga över att deras beslut kommer 

ifrågasättas och att de därmed riskerar att förlora kontrollen över bolaget. Dessutom är bolagsägarna 

inte villiga att dela konfidentiell bolagsinformation med utomstående parter. Enligt Leach (2011) 

ska detta inte anses som ett problem eftersom ett avtal om hantering av bolagsinformation kan 

uteslutas vid tillsättandet av externa ledamöter. Johannisson och Huse (2000) belyser svårigheterna 

i att hitta externa ledamöter till mindre bolag, eftersom det är en lång och tidskrävande process. 

 

3.6 Sammanfattning av teoretiska referensramen  
 

I den teoretiska referensramen framgår det vad den externa ledamoten kan påverka inom struktur 

och process i styrelsearbete. Inom styrelsearbete har vi lyft fram hur ansvarsområdet kan skilja sig 

utifrån vilken aktör man förhåller sig till. Vi belyser även skillnaden mellan begreppen aktivt och 

passivt styrelsearbete. Externa ledamöter är ett annat centralt begrepp och innefattas av ett flertal 

olika definitioner. Vi har i denna studie förhållit oss till Blom et al. (2012) beskrivning att den 
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externa ledamoten är en oberoende ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare belyser vi de 

argumenten om hur externa ledamöter kan påverka styrelsen.  

 

Genomgående av den teoretiska delen har det avspeglats att det inte finns ett direkt svar om hur 

externa ledamöter påverkar struktur och process i styrelsen, eftersom att det består av flera delar. I 

vår sammanfattning av den teoretiska delen framställer vi en modell som knyter samman hur 

styrelsearbete, struktur, process och externa ledamöter förhåller sig till varandra.  

 

 

Figur 3 Teoretisk sammanfattning (egen konstruktion) 

Modellens utgångspunkt är Forbes och Millikens (1999) modell som förhåller sig till att process är 

den mellanliggande påverkan av styrelsearbete och styrelsestruktur. Vår studie grundas i att det 

finns ett samspel mellan ledamöterna, vilket vi benämner till styrelsearbete. Detta styrelsearbete 

består av två områden som vi benämner till styrelsestruktur och styrelseprocess. Det som främst 

förändras från Forbes och Millikens (1999) modell är att vi förhåller oss till Leblanc och Schwartz 

(2008) antagande om att struktur och process är likvärdiga i vår modell. Vi tar även hänsyn till 

Maron (1997) som menar att dessa två områden samspelar med varandra, men kan påverkas av 

andra faktorer. Den påverkan i vår studie är externa ledamöter. Vidare kommer vi även jämföra 

styrelse med externa ledamöter med de som är utan externa ledamöter. 

 

Vi kommer även att förhålla oss till den svenska lag- och normreglering i Forbes och Millikens 

(1999) modell för att anpassa oss efter det svenska förhållandet. De lag- och normregleraringar 

studien förhålla sig till är Aktiebolagslagen (ABL) och bolagskoden (Koden), eftersom att det finns 

en koppling mellan teoretikernas uppfattning och vad som är grundat i lag- och normstadgar. Dessa 
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lag- och normregleraringar förhåller sig inom varje del av modellen förutom styrelsearbete, 

eftersom består av styrelseprocess och styrelsestruktur. Denna modell ska figurera som en ingående 

modell för utformningen av den empiriska delen av studien. 

 

Det som denna studie har belyst är hur externa ledamöter påverkar styrelsens struktur och process. 

Dessa två begrepp består av ett flertal olika beståndsdelar och med denna anledning har vi belyst 

dessa begrepp i vår teoretiska referensram. 

 

I den teoretiska referensramen framgår det att struktur består av två faktorer som är 

sammansättningen och effektivitet (Brandinger, 2011). Sammansättningen består av mångfald av 

profiler och bakgrunder, könsfördelning samt storlek. Effektiviteten består av hur påläst och 

förbredda de är, arbetsordning, konstruktiv kritik, diskussioner och beslutstagande. Det som vi tar 

med från Gabrielsson och Winlund (2009) studie är deras definition av struktur. De menar att 

struktur är rutiner, frekventa möten och utvärderingar, vilket samstämmer med ABL och 

bolagskodens lagstiftningar och normer. I en sammanställning av dessa beståndsdelar får vi fram 

följande modell.  

 

Figur 4 Styrelsestrukturmodell (egen konstruktion) 

Modellen visar de beståndsdelar som struktur består av i Figur 4. I modellen tydliggörs också vad 

sammansättningen och effektiviteten består av. 

 

Process är det andra begreppet belysts i vår studie. Huse (2005) menar att det är kulturen som 

formar process i styrelsen. Han menar att kulturen i sin tur består av engagemang, kreativitet och 
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kritisk inställning i styrelsens arbete. Ett annat perspektiv på process är den ansvarstagande rollen 

av styrelsen (Robert et al., 2005). De menar att den ansvarstagande rollen består av att nya 

styrelsemedlemmar få ta del och nyttja kunskap, även kallad läroprocessen. Inom den 

ansvarstagande rollen ska styrelsen ta distans från vardagliga frågor och förhålla sig till de 

övergripande. Inom rollerna har Blom et al. (2012) delat in dem i kontroll- och serviceroll. 

Kontrollrollen i styrelsen består av övervakande och exekutiva uppgifter. Servicerollen är den som 

har de nätverkande och rådgivande uppgifterna i styrelsen. Det som vi har tagit med oss från AB 

och Bolagskoden är fastställande av målsättning och utformning av etiska riktlinjer. I 

sammanställningen av dessa beståndsdelar får vi fram följande modell. 

 

Figur 5 Styrelseprocessmodell (egen konstruktion) 

Modellen visar de beståndsdelar som process består av i Figur 5. I modellen tydliggörs också vad 

som kultur och läroprocess består av. 

 

I Figur 4 och 5 fastställs struktur och process beståndsdelar. Dessa beståndsdelar är återkommande i 

empirin och analysen avsnitt styrelsestruktur och styrelseprocess. För att klargöra dessa delar i 

empirin och analysen kommer vi hänvisa åter till dessa två figurer. 
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4. Empirin 

 

I vår empiriska undersökning har vi haft intervjuer med tio respondenter som sitter i åtta olika 

styrelser. Samtliga intervjuer har utförts via personligkommunikation. Nedan kommer vi göra en 

sammanställning över respondenterna med bolagsnamn, position i styrelsen, position i bolaget samt 

antal i styrelsen.  

 

Bolagsnamn Position i styrelsen Position i bolaget Antal i 

styrelsen 

Ramudden AB Ordinarie ledamot VD 3 

Brinc Relations AB Ordförande VD 3 

Servicechaufförerna AB Inofficiell Ledamot Medarbetare 3 

EOT Konsult AB Ordförande VD 4 

EOT Konsult AB Ordinarie ledamot Vice VD 4 

LM Maskin AB Ordinarie ledamot Delägare 4 

Smart Visitors AB Ordinarie ledamot VD 5 

Gävle Alltransport AB Ordinarie ledamot VD 4 

Jotib AB Ordinarie ledamot Vice VD 3 

Jotib AB Ordförande  VD 3 

Tabell 3 Sammanställning av respondenter (egen konstruktion) 

Vi kommer vidare att benämna respondenterna efter deras styrelseposition i respektive bolag. 

Respondenterna som vi har intervjuat tillhör både styrelser med och utan externa ledamöter. Vi 

kommer i vår analys att jämföra dem mot varandra.  

 

4.1 Styrelsearbete 
 

Utifrån vårt empiriska material om styrelsearbete får vi överblick av respondenternas uppfattning. 

Frågan om styrelsearbete ger ett brett perspektiv på deras uppfattning av det. Flera av 

respondenterna kopplar styrelsearbete med formellt och informellt. Ordinarie ledamot och 

ordförande i EOT Konsult AB:s uppfattning är att det arbete som sker i styrelsen kopplas till de 

frågor som ställs i verksamheten. Utifrån dessa frågor anser de att styrelsens arbete är av informell 

art. De menar att deras styrelsearbete består av en förenklad art. Det som både respondenterna från 

EOT Konsult AB och Servicechaufförerna AB betonar är hur många styrelsemöten de har. 
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Ordförande i Jotib AB relaterar styrelsens arbete till mötena de har. Han menar att de försöker ha 

möte en gång i månaden.  Ordinarie ledamot för Jotib AB menar att under dessa möten utvärderar 

de föregående möte och framtida prognoser. Brinc Relations AB:s ordförande har en annan 

uppfattning och menar att de inte har styrelsemöten som är av formell art. Styrelsen nyttjar istället 

deras kontakter i näringslivet för att hantera bolagets strategier och beslut. Han menar denna syn på 

bolagsstyrning kan vara annorlunda från den traditionella. Ordföranden för Brinc Relations AB 

sammanfattar och menar: 

 

”Styrelsearbetet sköts på ett annat sätt eftersom vi inte har formella styrelsemöten. Strategin och 

planeringen för bolagets räkning har vi tagit hjälp av vårt kontaktnät bestående av bankmän, 

revisorer och andra relationerna vi har. Det är främst dem vi har utnyttjat.” 

 

Ordinarie ledamoten i Smart Visistor AB ser arbetet i styrelsen som ett beslutstagande organ. Han 

menar att största delen av arbetet sker utanför styrelserummet. Det är främst han och ordförande i 

styrelsen som förbereder underlaget och bearbetningen inför mötena som sedan tas till beslut av 

styrelsen. Gävle Alltransport AB:s ordinarie ledamot relaterade styrelsearbetet till individerna i 

styrelsen. Han presenterade deras position och tidigare erfarenheter som var relevanta. 

 

Ett annat bolag som sticker ut i mängden är ordinarie ledamoten från Ramudden AB. Bolaget har 

genomgått en stor förändring de senaste åren som har påverkat deras styrelse, enligt honom. Från 

och med juni 2014 avyttrade de en del av bolaget till ett riskkapitalistbolag. Bolagsledningen ansåg 

att det fanns ett behov av spetskompetens i styrelsen för att leda bolaget framåt. Styrelsearbete i 

bolaget har inte förändrats, utan bara de individerna i styrelsen. Ordinarie ledamoten från 

Ramudden AB betonar att de externa ledamöterna från riskkapitalistbolaget har en begränsad roll 

till styrelsen. Han menar att: 

 

”Dessa ledamöter har även roller i andra större och mindre bolag. De är så kallade 

”styrelseproffs” och vi har varit med i processen av rekryteringen av dem till vår styrelse” 

 

Ett annat bolag som även har en extern ledamot är Servicechaufförerna AB. Deras inofficiella 

ledamot menade att deras styrelse hade en likartad anledning för tillsättningen. Styrelsen saknade 

viss kompetens, men i detta fall var det ett krav. Vidare om de externa ledamöternas påverkan på 

styrelserna kommer vi hantera i följande avsnitt 4.4.1-2.  
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Sammanfattningsvis får vi en likartad uppfattning av samtliga respondenter som samtycker till att 

styrelsearbete rent praktiskt innebär att det finns diskussioner, strategier, planeringar och bokslut. 

Diskussioner ser majoriteten av respondenterna som ett försteg till deras beslutstagande, men även 

utformning och framställning av bolagets strategier. Boksluten förknippas med mötesordningen och 

revisorn. Detta möte blir en avstämning mellan bolaget och revisorn om hur verksamhetsåret har 

förändrats. Revisorn sammanställer siffror av verksamheten som sedan presenterar vid detta möte. 

Utifrån styrelsens perspektiv får de en uppfattning om hur bolagen ligger till i förhållande till 

numerisk målsättning. 

 

4.2 Styrelsestruktur  
 

För att få en uppfattning om styrelsestrukturen började vi med att ställa en övergripande fråga om 

sammansättningen i styrelsen (se Figur 4 inom sammansättning).  Vi var medvetna om att vi skulle 

få ett numeriskt svar, vilket skulle underlätta jämförelsen mellan styrelserna. Sammansättningen av 

bolagen är likartad. De flesta bolag har mellan tre till fem styrelsemedlemmar. Det kan bero på att 

samtliga bolag befinner sig i en utvecklingsfas. Smart Visitors AB har flest styrelsemedlemmar och 

vi anser att det beror på att de har kommit längst i sin utveckling. Inofficiella ledamoten från 

Servicechaufförerna AB menar att sammansättningen och mångfalden i styrelsen är en komplex 

fråga (se Figur 4 inom mångfald). Han menar att en välfungerande styrelse och bolag som inte har 

för avsikt att bryta mark inte behöver ta hänsyn till mångfalden. 

 

Vidare i intervjun frågar vi respondenterna om hur effektivt styrelsearbetet är i bolagen (se Figur 4 

inom effektivitet). Ordförande från Jotib AB anser att effektiviteten i styrelsearbetet kan förbättras 

genom att vara mer förberedd och påläst till mötena (se Figur 4 inom förberedd och påläst). Gävle 

Alltransport AB:s ordinarie ledamot menar att diskussionerna ofta svävar iväg, vilket leder till att 

styrelsen tappar fokus och därmed blir mindre effektiv (se Figur 4 inom konstruktiva och 

diskussioner). Ordinarie ledamot för Jotib AB anser att anledningen till varför de inte är pålästa och 

förberedda inför mötena beror på att de är tillräckligt insatta i verksamheten för att vet vad som är 

aktuellt.  Inofficiella ledamoten från Servicechaufförerna AB berättar att det främst är deras VD 

som sköter och vill sköta verksamheten. 

 

”I princip är det ordförande som vill veta hur det ligger till i bokslutet, vilket leder till att han 

kallar till möte.” 
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Ordförande från EOT Konsult AB tycker att styrelsearbetet kan bli mer effektivt genom att träffas 

kontinuerligt och fatta beslut (se Figur 4 inom beslutstagande). EOT Konsult AB:s ordinarie 

ledamot och ordförande anser att de inte är pålästa eller förberedda till deras möten. Vi anser att det 

beror på att det som diskuteras på mötena är det som är aktuellt för bolaget. Vidare berättar 

ordinarie ledamoten från EOT Konsult AB att de har ett möte innan bokslutet och ett efter 

bokslutet. Ordföranden från EOT Konsult AB lägger till att: 

 

”Till dessa möten brukar vi vara förberedda. Vid dessa tillfällen finns det rutiner och struktur”.  

 

Ordinarie ledamoten från LM maskin AB tycker att de har ett effektivt styrelsearbete, eftersom 

samtliga styrelseledamöter är pålästa och förberedda. Det skapar en grund för diskussioner och 

konstruktiv kritik under mötena. Vi får en uppfattning om att styrelsearbetet i Ramudden AB har en 

struktur i form av rutiner och frekventa möten samt följer de direktiv och regler som ska tillämpas 

till styrelser (se Figur 4 inom rutiner och frekventa möten). Detta leder till ett effektivt 

styrelsearbete, enligt deras ordinarie ledamot. Han menar att bolaget är välutvecklat och har 

expanderat under de senaste åren och har ställt krav på ett effektivare styrelsearbete med goda 

förberedelser. Ordinarie ledamoten från Ramudden AB säger: 

 

”Alla handlingar ska finnas tillgängliga sju dagar innan. Agendan som sker är standardiserad till 

hälften av föregående mötesprotokoll med justeringsmän, som bolagsordningen kräver.” 

 

Ordinarie ledamoten från Smart Visitors AB anser att det har ett effektivt styrelsearbete med en 

dagordning som han och ordförande utarbetar inför varje möte. Materialet skickas ut två veckor 

innan mötet som leder till att samtliga ledamöter är förberedda och pålästa till mötena. Brinc 

Relations AB:s styrelse är utmärkande, eftersom deras ordförande tillsammans med sitt kontaktnät 

står för styrelsearbetet. Därmed blir det inga riktiga diskussioner med de övriga 

styrelsemedlemmarna.  

 

”Det blir inte speciellt stora diskussioner i styrelsen, eftersom jag har främst diskussioner med den 

andra delägaren om framtid och strategi än vad jag har med min styrelse.” 

 

De flesta respondenter anser att de har rörliga rutiner, men som tidigare nämnt finns det rutiner hos 

Ramudden AB. En annan respondent som beskriver att de har bestämda rutiner är Smart Visitors 

AB. De har en förutbestämd arbetsordning som styrelsen följer under mötena, enligt deras ordinarie 

ledamot (Se figur 4 inom arbetsordning). Han menar att arbetsordningen ser likartad ut vid alla 
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mötena. Inledningsvis går de igenom punkterna från det tidigare protokollet. Deras rutiner under 

styrelsemötena är grundade från ordförandes erfarenhet. Det har lett till bolagets utformande av 

fasta rutiner. Även Jotib AB har fasta rutiner i form av att arbetet sköts utifrån en dagordning, enligt 

deras ordinarie ledamot. 

 

Ordinarie ledamoten från Gävle Alltransport AB beskriver att de har rörliga rutiner i styrelsen, men 

anser att de skulle kunna förbättras. Inofficiella ledamoten från Servicechaufförerna AB beskriver 

styrelsens rutiner som ostrukturerade. Han menar att det är revisorn som utformar dagordningen och 

det är endast han som är förberedd och påläst till mötena. 

 

Vi ser en variation i respondenternas svar om hur många möten de har per år (se Figur 4 inom 

frekventa möten). Jotib AB, Gävle Alltransport AB och Ramudden AB har flest möten per år av 

våra respondenter. Ordförande från Jotib AB berättar att styrelsens har som mål att träffas varannan 

månad. Mötenas teman utformas utifrån vad som är aktuellt i bolaget, menar deras ordinarie 

ledamot (se Figur 4 inom arbetsordning). Ordinarie ledamoten från Gävle Alltransport AB berättar 

att de har sex möten per år med förutbestämda teman. Vidare berättar han att två av mötena brukar 

hållas innan och efter bokslutet. Vid de andra möten tar de in nyckelpersoner för att diskutera hur 

verksamheten fungerar. Dessa nyckelpersoner kan vara banker, revisorer och leverantörer. 

Ordinarie ledamoten från Ramudden AB berättar att antalet styrelsemöten framkommer av flera års 

erfarenhet av styrelsearbete. Ramudden AB har fyra till sex möten per år, eftersom de anser att det 

är tillräckligt. Han menar att om bolaget är ungt eller om förändringar sker kan det behövas fler 

möten per år. Det kan även leda till att det behövs ytterligare nyckelpersoner i styrelsen för att 

effektiviseras.  

 

”Hjulet snurrar inte så våldsamt fort för vår verksamhet längre.” 

 

Smart Visitors AB har cirka fyra möten per år. Ett möte är när styrelsen går igenom bokslutet och 

det som tas upp på de resterande mötena beror på vilken situation bolaget befinner sig i. De 

resterande mötena består av förutbestämda teman. 

 

De resterande bolagen har cirka två möten per år. Ett av mötena sker vid bokslutet. Inofficiella 

ledamoten från Servicechaufförerna AB berättar att styrelsen samlas cirka två gånger per år och det 

är vid bokslutet och halvårsbokslutet. Vi ser även ett tydligt mönster att styrelserna med färre möten 

har flera informella möten under året.  Dessa informella möten planeras in när det sker något 

aktuellt i bolaget. Ordinarie ledamoten från LM Maskin AB berättar att det planeras in flera 
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informella möten under året när det sker förändringar i bolaget. Även Ordförande från EOT Konsult 

AB samtycker och säger att: 

 

“När viktiga händelserna är på gång för företaget blir det fler frekventa informella möten för att 

diskutera företagets framtid” 

 

Utvärderingar av styrelsearbetet får vi entydiga svar från respondenterna (se Figur 4 inom 

utvärderingar). Det sker inga utvärderingar av styrelsearbetet, men i vissa styrelser sker 

utvärderingar av bolaget. Ordinarie ledamoten från LM maskin AB och ordförande för EOT 

Konsult AB berättar att det inte sker några årliga utvärderingar av styrelsearbetet, men att det sker 

löpande utvärderingar av bolaget för att säkerställa bolagets mål. 

 

En styrelse som vi anser är utmärkande är Smart Visitors AB som inte har några utvärderingar, men 

hyrde in en konsult från Uppsala inom gruppdynamik. Syftet med inhyrningen var att ge styrelsen 

en överblick om hur de ska arbeta i grupp och vad det ska tänka på. Detta skedde före tillsättningen 

av den nuvarande externa ledamöten. 

 

4.3 Styrelseprocess 
 

Inom process i styrelsen finns det en rad olika teoretiska områden som belyses. En av dem är kultur 

inom styrelsen, vilket flera av respondenterna anser är en komplex fråga (se Figur 5 inom kultur). 

Respondenterna har olika uppfattningar om vad deras kultur består av. Det var vår mening att få 

respondenterna resonera kring deras uppfattning av kultur.  

 

Utifrån de styrelser där arbetet cirkulerar kring en person skapas det naturligt en auktoritär ledarstil. 

Servicechaufförerna AB:s inofficiella ledamot förknippar kulturen med styrelsens ledarstil. Detta 

behöver nödvändigtvis inte vara negativt för styrelsearbetet, eftersom han menar att styrelsen är 

eniga angående denna ledarstil. Han fortsätter och menar att:  

 

”Detta beror på att han (VD) bestämmer vilka han vill ha med i styrelsen och i bolaget. Om det är 

någon som ska bytas ut, säger han det.” 

 

Vi får en uppfattning av att det är en god atmosfär i deras styrelse, även om deras arbete cirkulerar 

kring VD auktoritära ledarstil. Ordinarie ledamoten från LM Maskin AB menade att kulturen består 
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av korta beslutsvägar, men i en mer demokratisk atmosfär. Ledamöterna i denna styrelse har en 

valfrihet att fatta egna beslut för bolagets räkning, enligt honom. 

 

Ett antal av respondenterna uppfattar kulturen som detsamma som styrelsearbetet. Brinc Relations 

AB:s ordförande förhåller likartat till svaret för styrelsearbete, dvs. att de har en informell kultur. 

Deras kultur i styrelsen är kontaktnätet runtomkring dem. Vi som intervjuare får en uppfattning att 

EOT Konsult AB:s ordinarie ledamot har en likartad informell syn på kulturen. Han menar att deras 

kultur förknippas med löpande diskussioner under arbetstiden, vilket leder till att de har informella 

möten. Smart Visitor AB:s ordinarie ledamot relaterar kulturen till stämningen i styrelsen. Han 

menar att det är en god ton och positiv inställning som styr deras kultur. Detta kan relateras till 

ordinarie ledamot för Jotib AB:s syn på kulturen. Han menar att även om styrelsekulturen inte var 

som har förväntad sig är det ändå en god atmosfär i styrelsen. Gävle Alltransport AB:s ordinarie 

ledamot anser att deras kultur i styrelsen måste få mer struktur. Han menar att: 

 

”Det ska bli tråkigt och vi ska ha ett välgrundat underlag för våra beslut.” 

 

Vidare i intervjuerna styr vi respondenterna in mot kreativitet och engagemang (se Figur 5 inom 

kreativitet och engagemang). Gävle Alltransport AB:s ordinarie ledamot menar att 

styrelsemedlemmar är entreprenörer. Utifrån olika ledarstilar skapas det även olika uppfattningar. 

Inofficiella ledamoten för Servicechaufförerna AB riktar engagemanget och kreativiteten direkt mot 

deras VD. Inofficiella ledamoten menar att: 

 

“VD är en entreprenör och orädd i utvecklingen av hans bolag. Han är innovativ i sitt tänkande. 

Går något som han inte har tänkt sig har han inget problem att släppa det.” 

 

LM Maskin AB styrs av en demokratisk ledarstil som även har god kreativitet och engagemang. 

Ordinarie ledamot i LM Maskin AB menar att deras initiativtagande leder till att de kan upptäcka 

möjligheter på marknaden, vilket ordinarie ledamoten från Brinc Relations AB samtycker till. Deras 

informella styrelsearbete i kombination med deras kontaktnät har en positiv inverkan på styrelsen. 

Han säger att: 

 

”I högsta grad finns det kreativitet. Delägaren och jag som styr är kreatörerna i bolaget. Det har vi 

inget problem med.” 
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Utifrån kreativitet och engagemang skapas det en positiv inställning i majoriteten av styrelserna. 

Vidare i vår intervju ställer vi frågan om hur respondenterna förhåller sig kritisk inställning i deras 

strategier och beslut (se Figur 5 inom kritisk inställning). Servicechaufförerna AB:s inofficiella 

ledamot menar att det är VD som för diskussionen och är kritisk i sitt tänkande. 

 

Brinc Relations AB:s ordförande har en kritisk inställning till styrelsens kultur. Han återkopplar till 

kreativitet och engagemang till deras strategi. Ett annat bolag som har en kritisk inställning till 

beslutstagande är LM Maskin AB. Deras ordinarie ledamot menar att det underlättar att föra 

konkret kritik mot beslutstagandet om det finns ett välgrundat underlag. De försöker se 

beslutstagandet ur olika perspektiv, vilket även ordinarie ledamoten från Smart Visitors AB 

samtycker till. Han påstår att: 

 

“Det är viktigt att kolla på för- och nackdelar med flera olika alternativ, men oftast finns det en 

enighet i vad som beslutas.” 

 

Ansvarsgrunden för styrelsen innebär att kunna förhålla sig till interna och externa parter (se Figur 

5 inom ansvar). De flesta bolagen är i tillväxtfasen och har få anställda, vilket leder till att de främst 

förhåller sig till medarbetarna i deras ansvarsgrund. Brinc Relations AB, Jotib AB och LM Maskin 

AB:s respondenter menar att deras styrelser förhåller sig i en nära relation till deras medarbetare. 

Ordförande för Jotib AB menar att det är styrelsens uppgift att se till att bolaget är lönsamt och 

tryggt. Styrelsens ansvar grundas i att medarbetarna strävar efter bolagets målsättning. Deras 

ordinarie ledamot menar att huvudansvaret är mot leverantörerna. 

 

Vidare i dessa intervjuer har vi frågat respondenterna angående transparensen och öppenhet i 

styrelsen. Vi anser att samtliga respondenter är eniga inom denna fråga. I alla styrelserna får 

ledamöterna nyttja deras tidigare kunskaper och erfarenheter i tillförandet till styrelsen (se Figur 5 

inom får nyttja kunskap). De får även ta del av intern informationen i verksamheten (se Figur 5 

inom får ta del av information). Gävle Alltransport AB:s ordinarie ledamot ser detta som själva 

finessen med tillsättning av styrelsemedlemmar samt att det ger ett nytt perspektiv. 

 

Respondenterna ger en variation i svaret om vilka frågor som hanteras i styrelsen (se Figur 5 inom 

frågeställningar). Ordinarie ledamöterna från Ramudden AB, Gävle Alltransport AB och Smart 

Visitors AB hanterar endast övergripande frågor för bolagets verksamhet i styrelsen.  
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Styrelserna i Jotib AB, Servicechaufförerna AB, EOT Konsult AB och Brinc Relations AB förhåller 

sig till största del av verksamhetens vardagliga frågor, enligt deras respondenter. 

Servicechaufförerna AB:s inofficiella ledamot återkopplar de vardagliga frågorna till deras styrelse 

och menar att det har koppling till deras öppenhet och transparens. Respondenterna från EOT 

Konsult AB och Brinc Relations AB menar att deras frågor beror på kulturen och styrelsearbetet. 

LM Maskin AB:s ordinarie ledamot menar att de förhåller sig i en kombination till både 

övergripande och vardagliga frågor i deras styrelse.  

 

Målsättningen och de etiska riktlinjerna är en del av styrelseprocess (se Figur 5 inom målsättning 

och etiska riktlinjer). Inofficiella ledamoten för Servicechaufförerna AB menar att det finns en 

målsättning och etiska riktlinjer i bolaget, men uppföljningarna av dem är något som skulle kunna 

förbättras. De etiska riktlinjerna är utformade utifrån kraven som deras samarbetspartners har. Jotib 

AB:s ordförande menar att deras styrelse är i en utvecklingsprocess inom utvärdering av 

målsättningen. Deras ordinarie ledamot lägger tonvikt på att det är främst tidsaspekten som har 

betydelse. I målsättningen för Brinc Relations AB handlar det främst om att vara uppdaterade om 

marknadens utveckling samt vara konkurrenskraftiga, menar deras ordförande. Deras etiska 

riktlinjer finns inte nedskrivna i stadga. Han menar att: 

 

”Vi försöker förhålla oss till hållbarheten, hur vi uppträder mot andra parter, samt internt. Det är 

en del av kulturen, även om det inte finns nedskrivet som någon form av policy.” 

 

Ordförande från EOT Konsult AB förhåller sig till målsättningen på ett annat sätt. De ser 

målsättningen som en konstant förändring som behöver uppdateras. Deras etiska riktlinjer fokuseras 

mot medarbetarnas bemötande till kunderna. Detta gäller även för LM Maskin AB, enligt deras 

ordinarie ledamot. Som tidigare nämnt sker Smart Visitors AB:s styrelsearbete utanför 

styrelserummet. Deras ordinarie ledamot menar att: 

 

“Det är jag, ordförande och arbetsledningen som utformar den övergripande affärsplanen för 

verksamheten som sedan presenteras till styrelsen för att gå till beslut.” 

 

I våra intervjuer kommer vi sedan in på en övergripande frågeställning. Vi frågar respondenterna 

om hur de ser på deras roll i styrelsen (se Figur 5 inom kontrollroll och serviceroll). Denna 

frågeställning delas främst in i två alternativ, antingen som rådgivande eller kontrollerande roll. 

Respondenterna förhåller sig till ett av alternativen eller övergripande roll av dem båda.  
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Ordinarie ledamoten från Ramudden AB menar att han har en rådgivande roll i styrelsen. Hans 

uppgifter är att vara föredragande inom det operativa samt besvara frågor för verksamheten och 

bolagets affärer.  

 

Även inofficiella ledamoten för Servicechaufförerna AB menar att han och de övriga ledamöterna 

har en rådgivande roll till VD. Det är VD som har den exekutiva rollen i styrelsen. Deras uppgifter 

är att ge råd om förändring och förbättring av underlag till beslut för verksamheten. Inofficiella 

ledamoten ser sig själv som ett “bollplank” för att kunna bromsa eller förändra tillvägagångssättet i 

verksamhetens entreprenörskap. Ordinarie ledamoten för Smart Visitors AB anser att hans 

rådgivande uppgift är att ge styrelsen en lägesrapport av marknaden. Det är även hans uppgift att 

upprätthålla och skapa förbindelser med intressenter samt att finnas som en stödfunktion för 

bolagsledningen. 

 

De övriga respondenterna menar att de har en övergripande roll i styrelsen. Ordförande för Brinc 

Relations AB ser inte detta som en kontrollerande roll, eftersom att han ser sina medarbetare som 

jämlika. Därför finns det ingen hierarki i bolaget, enligt honom. Hans uppgift är att övervaka 

bolaget, eftersom det är han som har det yttersta ansvaret. Gävle Alltransport AB:s ordinarie 

ledamot ser sin roll ur ett investerarperspektiv. Hans rådgivande roll är att finnas som stöd och ge 

åsikt om investeringar och i den kontrollerande rollen har han den exekutiva rollen som 

beslutstagare. Vidare menar ordförande för EOT Konsult AB att hans roll i styrelsen är en 

kombination av att nätverka samt finnas som en stödfunktion för medarbetarna. Han menar att: 

 

“När våra medarbetare är ute hos våra kunder kan det uppstå situationer när de behöver stöd och 

tips om hur de ska hantera vissa situationer.” 

 

Jotib AB:s ordförande menar att det finns en uppdelning mellan styrelsemedlemmarna inom olika 

kundsegment, men att de har ett gemensamt ansvar i styrelsen. Deras ordinarie ledamot menar att 

det beror på antalet i styrelsen. Han säger att: 

 

”Eftersom vi är så få i styrelsen får man ta ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet.” 

 

Ordinarie ledamoten för LM Maskin AB har en likartad syn på den övergripande rollen som 

ordförande för EOT Konsult AB, men betonar att man måste skilja på perspektiven. Ur ett 

styrelseperspektiv har han en kontrollerad roll att övervaka verksamheten, eftersom att det är han 

som är ägare och har det yttersta ansvaret för bolaget.  
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4.4 Externa ledamöter 
 

4.4.1 Styrelser med externa ledamöter  

 

 

För att kunna förstår varför styrelser väljer att tillsätta externa ledamöter och andra inte valde vi att 

ställa en övergripande fråga till motivet för tillsättningen. För styrelserna i Ramudden AB, Smart 

Visitors AB och Servicechaufförerna AB handlade det om behovet av ny kompetens. Ordinarie 

ledamoten från Ramudden AB menar att: 

 

”Vi behövde en högre förmåga, dvs. ett bättre ”know how”.” 

 

Han menar att i och med att bolaget expanderade krävdes ett större ansvar och kompetens från 

styrelsen för att kunna hantera denna förändring. Dessutom anser Ramudden AB:s ordinarie 

ledamot att styrelsearbetet blev mer strikt och professionellt samt att det ställdes större krav på varje 

enskild ledamot. Han påstår att: 

 

”Det är ju inte bara att sitta av tiden i styrelsen. Det gäller att vara med och driva företaget framåt 

genom att tillföra eller påverka på något sätt.” 

 

Ordinarie ledamoten för Smart Visitors AB menade att när bolaget inriktade sig mot ett nytt 

kundsegment insåg styrelsen att de saknade kompetens och kunskap. Därmed bestämde sig 

styrelsen för att tillsätta en extern ledamot som hade den kunskapen. Han menar att: 

 

”Vi tog in extern ledamot på grund av att vi behövde den kunskapen som han hade. Vi ville få in 

information utifrån våra kommunala kunders perspektiv. Den externa ledamoten har tidigare 

erfarenhet inom den kommunala sektorn. Han har haft branscherfarenhet” 

 

Servicechaufförerna AB:s inofficiella ledamot anser att styrelsearbetet inte har blivit mer effektivt 

sen tillsättandet av den externa ledamoten, vilket ordinarie ledamot för LM Maskin AB samtycker 

till. Han menar att de är lika pålästa och förberedda till mötena nu som de var innan. Han påpekar 

även att det inte har skett förändring i styrelsens rutiner. Ordinarie ledamoten från Smart Visitors 

AB berättar att han inte heller anser att styrelsemedlemmarna har blivit mer pålästa eller förberedda 

sen den externa ledamoten tillsattes. Han fortsätter med att berätta om att styrelsen i sig har blivit 

mer effektiv redan innan tillsättningen av den nuvarande externa ledamoten. De har fokuserat på att 

ta snabba och effektiva beslut under mötena. 
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Båda respondenterna från LM Maskin AB och Smart Visitors AB anser att den externa ledamoten 

har en påverkan på styrelseprocess i form av en kulturförändring. Vidare berättar ordinarie 

ledamoten från LM Maskin AB att den externa ledamoten ser styrelsearbete från ett annat 

perspektiv. Det kan leda till att beslutsfattandet tar längre tid. Han menar att det inte är negativt, 

utan anser att det är viktigt med olika synvinklar. Ordinarie ledamoten från Smart Visitors AB 

berättar att den nuvarande externa ledamoten har påverkat kulturen i styrelsearbetet och säger att: 

 

“Det är såklart att kulturen förändras när det kommer in en ny individ i styrelsen. Tidigare kunde 

vi glida ut lite åt olika håll, men i denna styrelse blir det mer formellt med den nuvarande externa 

ledamoten”. 

 

Vidare menar han att den externa ledamoten har en rådgivande roll och får ta det av informationen 

som berör bolaget samt nyttja sina erfarenheter och kunskaper. Han definierar den extra ledamotens 

rådgivande roll på följande sätt. 

 

”Det är ju på erfarenhet och kunskap som hans roll byggs på. Vi behöver ha information om hur vi 

ska komma i kontakt med rätt personer. Där sitter ju han på kunskapen om hur man tänker på en 

kommun. Det finns många bitar som en kommun tänker på som är helt annorlunda gentemot vad 

jag tänker på och det är det vi behöver ha kunskap om.” 

 

Alla bolagen är eniga om att den externa ledamoten får ta del av informationen och nyttja sina 

erfarenheter och kunskaper i styrelsearbetet. De externa ledamöterna har en rådgivande roll i 

samtliga styrelser. Inofficiella ledamoten från Servicechaufförerna AB beskriver den externa 

ledamotens uppgift är att fungera som en stödfunktion för styrelsen i form av rådgivning och 

vägledning, vilket ordinarie ledamot för LM Maskin AB samtycker till.  

 

I dessa intervjuer bad vi respondenterna att fundera över vilka egenskaper de söker hos externa 

ledamöter om de skulle tillsätta flera. Utifrån denna fråga får vi även uppfattning av vad det är för 

egenskaper som fattas i respektive styrelse. Inofficiella ledamoten från Servicechaufförerna AB 

anser att deras styrelse kan behöva en extern ledamot med analytiska egenskaper. Vidare berättar 

han att det skulle gynna styrelsen om den externa ledamoten tillsattes som ordförande med en 

långsiktig strategi för bolaget. Han menar att: 
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”Jag skulle kunna tänka mig en mix med övergripande kunskap av bolaget och värdera dess 

tillgångar. Den ska ha en långsiktig strategi för bolagets verksamhetsgrenar. Det är främst en 

extern ordförande.” 

 

Den ordinarie ledamoten för Smart Visitors AB menar att det handlar om en person med 

branschkännedom, någon som kan ge feedback och underlätta arbetet gentemot kunderna. Det är 

kunskapen om speciella nischade områden som styrelsen behöver. Han jämför det med tillsättandet 

av den nuvarande externa ledamoten, som tillsattes på grund av sin erfarenhet inom den kommunala 

sektorn. Ordinarie ledamoten för LM Maskin AB betonar vikten av att känna till sina brister i 

styrelsearbetet och därefter fylla det tomrummet med externa ledamöter. Vidare tycker han att 

externa ledamöter ska kunna bidra med flera synvinklar, vilket i sin tur har en positiv inverkan på 

styrelsearbetet.  

 

Samtliga styrelser är positiva med sitt beslut av att tillsätta den externa ledamoten. Inofficiella 

ledamoten från Servicechaufförerna AB vill även rekommendera andra bolag att tillsätta externa 

ledamöter i deras styrelser. Han säger: 

 

”Jag tror att externa krafter leder till en friare syn på verksamheten. Man kan få inputs från håll 

som man inte förvänta sig. Det är ett krafttillskott för att stagnera.” 

 

Även Ordinarie ledamoten för Smart Visitors AB rekommenderar andra bolag att tillsätta externa 

ledamöter. Han anser att den externa ledamoten bidrar till förändring i styrelsen. Han anser även att 

det är till fördel att tillsätta extern som inte har koppling till bolaget förutom styrelsearbetet.  Han 

menar att om man vill utveckla sitt styrelsearbete ska man sträva efter att ta in externa ledamöter 

som bidrar till fler synvinklar. Utan externa influenser och synvinklar behövs det ingen styrelse i 

den bemärkelsen, eftersom att det endast blir en ägarfråga, enligt honom.  

 

4.4.2 Styrelser utan externa ledamöter 

 

De var fem bolag som inte hade externa ledamöter i deras styrelser. Därför riktade vi frågorna mot 

deras uppfattning och åsikt om hur den externa ledamoten skulle kunna påverka deras 

styrelsearbete. I den första frågan fick respondenten perspektiv till motivet för tillsättning av externa 

ledamöter. Brinc Relations AB:s ordförande menar att det skulle vara en extern ledamot med 

inriktning mot kundperspektivet och nätverkande. Dennes uppgift skulle främst vara att bidra med 

sin expertis mot kundbemötande. EOT Konsult AB:s ordförande och ordinarie ledamot samtycker 



 
 

41 
 

till att den externa ledamotens uppgift ska vara att nätverka med externa intressenter till bolaget, 

men tillägger att det behövs branschkompetens. Ordförande för Jotib AB menar anledningen för 

tillsättningar är att få tillgång till ett större kontaktnät.  

 

Det som Gävle Alltransport AB sökte hos en extern ledamot var att få professionaliteten och 

formaliteten till deras styrelse, enligt deras ordinarie ledamot. Han ansåg att deras styrelse var 

alltför informell i praktiken och behövde förbättras. Han har en vision om att deras styrelse kommer 

bli mer professionell vid en tillsättning av extern ledamot.  

 

Vidare inom struktur i styrelsen menar Brinc Relations AB:s ordförande att det skulle kunna ske 

förändring i styrelsens sammansättning om det skedde en tillsättning. Jotib AB:s ordinarie ledamot 

tror inte att sammansättningen kommer att förändras. Samtidigt skulle det bli högre krav på att 

ledamöterna i styrelsen är mer förberedda och pålästa till mötena, vilket även ordförande för EOT 

Konsult AB samtycker till. Han menar att: 

 

”Tar man in en extern ledamot som har erfarenhet hade man nog lyssnat på den personen.” 

 

De externa ledamöterna skulle begränsas till att vara rådgivare i deras styrelser. Brinc Relations 

AB:s ordförande har också en uppfattning om att det skulle ställas annorlunda krav på styrelsen 

med tillsättningen. Han fortsätter med uppfattningen av tillsättningen av externa ledamöter: 

 

“Skulle det tillsättas en extern ledamot måste den informera, vilket ställer större krav på 

informationsgivning samt en strukturerad kommunikation. Samtidigt hade det lett till större krav på 

de interna ledamöterna i form av förberedelse.” 

 

Brinc Relations AB, Jotib AB, EOT Konsult AB och Gävle Alltransport AB respondenter är eniga 

om att rutiner, utvärderingar och möten skulle förändras. Brinc Relations AB:s ordförande menar att 

utifrån mer formella rutiner hade det naturligt övergått till fler möten, vilket ordförande för Jotib 

AB samtycker till. Ett bättre underlag i förberedelsen hade lett till att man får ut mer av 

diskussionerna. Deras ordinarie ledamot anser att de även skulle få fler perspektiv och synvinklar i 

diskussionerna. Gävle Alltransport AB:s ordinarie ledamot anser att strukturen inte skulle förändras, 

men att den hade blivit mer formell.  

 

Ordförande för Brinc Relations AB förhåller sig även till att deras tidigare informella kultur hade 

förändrats, men när vi kommer in på engagemang och kreativitet har bolagen olika åsikter. Jotib 
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AB:s ordförande menar att externa ledamöter kan bidra med nya synvinklar och professionalitet. 

EOT Konsult AB:s respondenter har en annan uppfattning av detta. De menar att tillsättning av 

externa ledamöter inte skulle ha en direkt påverkan på deras engagemang och kreativitet. 

Ordförande för Brinc Relations AB menar att styrelsens intresse för engagemang hade utvecklats, 

men om kreativiteten påverkas är han osäker på. Hur det skulle förändras menar han beror på vilken 

person som tillsätts.  

 

I Gävle Alltransport AB:s styrelse har det redan börjat ske en förändring till mer formellt arbete, 

enligt deras ordinarie ledamot. Styrelsen har redan kommit in i fasen för att tillsätta en extern 

ledamot. Han menar att det är viktigt för detta uppdrag att personen har vana av ekonomiskt ansvar 

och passar in i styrelsen.  

 

Vidare är samtliga respondenter eniga om att de externa ledamöterna ska få nyttja deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper, samt att få ta del av informationen i verksamheten för kunna utföra sina 

uppgifter. För Gävle Alltransport AB är detta en förutsättning för tillsättningen, enligt deras 

ordinarie ledamot. Ordförande för EOT Konsult AB hade även en åsikt om detta. Han menade att: 

 

“Tillsättning av en extern ledamot hade lett till större klyftor i bolaget.” 

 

Det kan leda till att de anställda inte kan vara delaktiga i samma utsträckning. Respondenterna är 

eniga om att deras positiva inställning har en inverkan på styrelsens utveckling. De föredrar att ha 

en nära relation med sina mederarbetare före ett mer formellt styrande, vilket ordförande för Jotib 

AB samtycker till. Ordförande för Jotib AB föredrar inte att det blir en ”trappa” i bolaget, men i takt 

med att bolaget växer blir det en naturlig övergång till ett mer strukturerat bolag. I Gävle 

Alltransport AB har det redan skett en hierarkiförändring i bolaget, enligt deras ordinarie ledamot. 

Han menar att diskussionsfrågorna som tidigare togs med de anställda har flyttats till styrelsens 

ansvar. 

 

Brinc Relations AB:s ordförande menar istället att ansvarsgrunden hade förbättras som en naturlig 

följd av tillsättningen. Detta skulle gälla för både interna och externa intressenter. EOT Konsult 

AB:s ordinarie styrelse ledamot har istället en annan åsikt. Han menar att det inte hade haft någon 

större påverkan i styrelsen.  

 

Styrelsernas respondenter är enade om att den externa ledamoten skulle ha en rådgivande roll i 

styrelsen. Brinc Relations AB:s ordförande betonar att de skulle ha som uppgift att skapa och 
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upprätthålla nätverkande med intressenterna samt att agera som stödfunktion i strategifrågorna. 

Ordförande för Jotib AB menar att externa ledamoten skulle fungera som ett stöd för ett visst 

kundsegment. 

 

Avslutningsvis i dessa intervjuer bad vi respondenterna formulera vilka egenskaper optimal ledamot 

skulle ha. I frågan la vi tonvikt på deras fantasi och vad det är för egenskaper som saknas i deras 

styrelse. Ordinarie ledamot i Gävle Alltransport AB ansåg att personen skulle vara ledare med rak 

och konkret inställning till styrelsearbetet, men samtidigt en lagspelare som driver verksamheten 

framåt. Han vill att personen ska göra honom obekväm och pressad i situationer som behövs 

effektiviseras.  

 

Brinc Relations AB:s ordförande svarade att frågan är tidsberoende. Han hade troligen besvarat 

annorlunda för några år sedan. Han ger en återblick i bolagets historia när de hade en grupp som 

kallades för rådgivargruppen. De bestod av individer med expertis inom HR, sälj- och 

affärsmanskap, ledning och organisation samt ekonomi. De skapade nätverkande för bolaget, men 

gruppen upplöstes. Det berodde på att det saknades ett syfte med deras uppgift. Han menar att: 

 

“Ska man ha en formell styrelse är det viktigt att man följer regler och sätter upp ett tydligt syfte.” 

 

Skulle ordförande för Brinc Relations AB tillsatt en extern ledamot hade det varit en person med 

inriktning mot det ekonomiska perspektivet. Ordinarie ledamot för Jotib AB anser att det ska vara 

en drivande kreatör som får bolaget att växa i sin helhet. EOT Konsult AB:s respondenter har en 

konkret bild av deras externa ledamot. Det ska vara en person med kontaktnät och erfarenheter av 

liknande yrke. För att strukturera upp styrelsen är det till fördel om personen har erfarenhet av 

tidigare styrelseuppdrag, menar ordförande för EOT Konsult AB.  Deras ordinarie ledamot menar 

att det ska vara en person med branscherfarenhet i kombination med ekonomisk bakgrund. Jotib 

AB:s ordförande anser att externa ledamöter ska tillför disciplin och ordning i deras styrelse samt ha 

en analytisk förmåga för att förhålla bolaget konkurrenskraftigt. 
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5. Analys 

 

5.1 Styrelsearbete 
 

I vår inledande fråga fick vi förståelse för hur respondenterna uppfattade begreppet styrelsearbete. 

Begreppet har en övergripande och abstrakt term inom teorin och empirin. Vår uppfattning är att det 

finns likheter i teorin och empirin. Vi menar att en koppling finns mellan informellt/formellt 

styrelsearbete i empirin och aktivt/passivt styrelsearbete i teorin. 

 

Ingen av respondenterna benämnde deras styrelsearbete till formellt. Hur respondenterna besvarade 

följande frågor ledde till fördelning mellan respondenternas styrelser. De styrelser som tenderade 

mot det formella styrelsearbetet var Ramudden AB, Gävle Alltransport AB och Smart Visitors AB. 

Vi kopplar dessa formella styrelser till teorins aktiva styrelsearbete. För att bedöma styrelsernas 

aktiva styrelsearbete förhåller vi oss till forskarnas uppfattningar av vad det består av. Ramudden 

AB har en strukturerad styrelse och tillsatt externa ledamöter, vilket ger oss ett professionellt 

intryck av dem. Även Smart Visitors AB:s ordinarie ledamot berättar att de har tillsatt en extern 

ledamot. Det som han betonar inom styrelsearbete är att det finns en bearbetning inför 

styrelsemötena för att effektivisera arbetet. Bolaget är en del av en koncern och ägarna sitter med i 

samtliga styrelser. Gävle Alltransport AB:s ordinarie ledamot menar att styrelsen är huvudfaktorn 

till utvecklingen mot formellt styrelsearbete. 

 

Teorin belyser i huvudsak kriterierna för passivt styrelsearbete. I denna del ställer vi kriterierna 

omvänt för att få en uppfattning om hur väl styrelserna förhåller sig till aktivt styrelsearbete. 

Samtliga ovannämnda bolag är i en utvecklingsfas och har övergått till professionellt styrelsearbete. 

Brundin et al. (2012) menar att styrelser blir mer aktiv om de tillsätter externa ledamöter. Nielsen 

och Lekvall (1996) samtycker till att styrelsen blir mer aktiv, och menar att tillsättning tillför ny 

kompetens. Samtliga ovannämnda respondenter från respektive styrelse betonar att tillsättningen av 

externa ledamöter har tillfört ny kompetens. Tillsättningen visar att styrelsen tar ansvar för dess 

roller och åtaganden för ägarnas intressen. 

 

Vår syn på respondenterna från EOT Konsult AB, Servicechaufförerna AB, Brinc Relations AB, 

LM Maskin AB och Jotib AB är att deras styrelsearbete kan kännetecknas som informellt. 

Ordförande för Brinc Relations AB och ordförande för EOT Konsult AB berättade att deras 

styrelsearbete är informellt. Även LM Maskin AB:s styrelse tendera mot informellt styrelsearbete, 

även om respondenten inte berättade det. Vi tolkade det istället utifrån vad som berättades under 
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intervjun. Den inofficiella ledamoten för Servicechaufförerna AB förklara att styrelsens arbete är 

förenklat. Vi uppfattar att deras styrelse förhåller sig inom definitionen av informellt styrelsearbete. 

 

Empirins informella arbete kopplar vi an till det teoretiskt passivt styrelsearbete. Vår uppfattning är 

att det finns koppling mellan mindre bolag och informellt styrelsearbete. Huse och Rindova (1995) 

menar att passivt styrelsearbete förekommer i små bolag. Enligt respondenterna förhåller sig de 

informella styrelserna till vardagliga frågor i diskussionerna. Vår uppfattning är att de relaterar 

deras styrelse- och äganderoll som densamma. Brinc Relations AB:s ordförande menade att han 

använder sina kontakter som rådgivare, istället för sin styrelse. Vi relaterar detta till Brundin et al. 

(2012) definition av ”pappersroll”. Det betyder att deras uppgift är att uppfylla den legala 

skyldigheten som styrelse. 

 

5.2 Styrelsestruktur 
 

Styrelserna i vår studie har tre till fem styrelsemedlemmar (se Figur 4 inom storlek). Brandinger 

(2011) menar att sammansättningen är en betydande faktor för hur bra styrelsearbetet blir (se Figur 

4 inom sammansättning). Vi tror sammansättningen är en betydande faktor för de bolag som vill 

utveckla och expandera sin verksamhet. Ämnar bolagen att behålla sin marknadsposition och inte 

har för avsikt att expandera saknar sammansättningen betydelse för styrelsen, enligt inofficiella 

ledamoten för Servicechaufförerna AB. Vår uppfattning är att det finns samband mellan 

expanderande bolag och tillsättandet av större mångfald i styrelserna (se Figur 4 inom mångfald). I 

och med större mångfald sker även förändringar av sammansättningen i styrelsen. Smart Visitor AB 

har fokuserat mot ett nytt kundsegment och valde i och med detta att tillsätta en expert inom 

området till styrelsen. Detta är ett exempel på att bolagen ökar mångfalden i styrelsen. Jotib AB är 

ett mindre bolag som har ambitioner att växa. Deras ordinarie ledamot anser att det finns 

möjligheter att växa genom tillsättning externa ledamöter med kontaktnät. 

 

Blom et al. (2012) menar att mångfald kan ha negativ påverkan på styrelser om det innebär för 

många synvinklar och drar ut på styrelsearbetet. Vi anser att fler perspektiv skapar förutsättningar 

för konstruktiva diskussioner och välgrundade beslut (se Figur 4 inom konstriva och diskussioner). 

Flera av våra respondenter samtycker till vårt resonemang. Jotib AB:s ordinarie ledamot menar att 

tillsättning av externa ledamöter bidrar till nya perspektiv. Brandinger (2011) samtycker till att 

styrelseledamöter med olika profiler och bakgrunder skapar förutsättningar för konstruktiva 

diskussioner och ger nya perspektiv.  
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Vidare i vår studie har vi sett att majoriteten av styrelsemedlemmar i styrelserna består av män (se 

Figur 4 inom könsfördelning). Bolagskoden 3.2.1 menar att styrelse ska ämna jämn könsfördelning, 

vilket skapar ett intresse för vårt utfall. Vi anser att denna studie inte är tillräckligt djupgående inom 

könsfördelning och därför förhåller vi oss opartiska. 

 

I utformningen av Tabell 3 upptäckte vi ett samband. De styrelserna med formellt aktivt 

styrelsearbete hade VD för bolaget övergått till ordinarie ledamot från ordförande. De styrelserna 

med informellt passivt styrelsearbete satt VD för bolaget kvar som ordförande. Vi anser styrelsen 

behöver skilja på ägar- och styrelseperspektivet i takt med att bolaget växer och tilldela posten till 

den mest lämpade som Moberg och Svensson (2008) menar. Servicechaufförerna AB är ett exempel 

på detta. Deras inofficiella ledamot menade att om styrelsen hade tillsatt en extern ledamot skulle 

han positioneras som ordförande. 

 

De respondenter som berättar att de har informella möten utanför styrelserummet tenderar att vara 

mindre pålästa och förberedda inför de formella mötena (se Figur 4 inom påläst och förberedd). Det 

leder till att styrelsen blir mindre effektiv (se Figur 4 inom effektivitet). Styrelser som diskuterar 

vardagliga händelser vid informella möten har mindre att ta upp till diskussion vid de formella 

mötena. Vi anser att det beror på att de har diskuterat enstaka händelser, vilket leder till att 

övergripande frågor blir irrelevanta. I och med de spontana informella mötena kan besluten ske 

impulsivt. Ledamöterna behöver inte samla styrelsen till formellt möte för att ta beslut. (se Figur 4 

inom beslutstagande). 

 

Respondenterna som har formella möten och har formellt aktivt styrelsearbete visar på annat 

samband. De formellt aktiva styrelserna är pålästa och förberedda inför de formella mötena, vilket 

leder till effektivt arbete och beslut på välgrundat underlag utifrån konkreta diskussioner. I flera av 

dessa styrelser skickas handlingarna ut i förväg till varje ledamot och är strukturerade med 

dagordning. Vi anser att de bolag som har formellt aktiva styrelser har kommit längre i 

utvecklingsfasen utifrån respondenternas svar. Naturlig följd av det är högre krav på effektivt 

styrelsearbete (Nielsen & Lekvall, 1996). I och med effektivt styrelsearbete ställs det krav på 

rutiner, anser vi (se Figur 4 inom rutiner). Erfarenheten har betydande faktor i hur väl styrelsers 

rutiner är utformade. 

 

Antalet styrelsemöten per år skiljer mellan styrelserna (se Figur 4 inom frekventa möten). 

Brandinger (2011) menar att det är komplicerat att i förväg bestämma hur många möten styrelser 

behöver. Precis som ordinarie ledamoten för Ramudden AB berättade, beror det helt på vad det är 
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som händer i verksamheten. Vi upptäckte att i de informellt passiva styrelserna är det en större 

variation av antalet möten per år. Vi anser att ordinarie ledamot från Ramudden AB kan ha en 

betydande mening i hans antagande om att händelseutvecklingen i bolaget styr hur frekvent 

styrelsemötena är. När det sker förändringar i bolaget är det naturligt att tillkalla möte för styrelsen. 

Ibland kan mötena hållas informellt på arbetstid. Bolagen med formellt aktivt styrelsearbete har 

bestämda antal möten per år med förutbestämda teman utöver obligatoriska återkommande punkter 

(se Figur 4 inom arbetsordning). De formellt aktiva styrelser stämmer mer överens med vad 

Brandinger (2011) anser är en bra utgångspunkt för hur många möten en styrelse ska ha per år. Vår 

uppfattning är att de formellt aktiva styrelserna bestämmer hur många möten de ska ha utifrån 

erfarenhet. De har kommit längre i utvecklingsfasen och har därmed färre händelseutvecklingar.  

 

Vi upptäckte under samtliga intervjuer att det sker ett möte inför bokslut varje år i respektive 

styrelse. Vi anser att det beror på att ABL ställer krav på att ”varje bolag ska inom sex månader 

från utgång av varje räkenskapsår hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen skall presentera 

årsredovisningen”, enligt 7 kap 10 § (Munck, 2015). Vid dessa möten är samtliga styrelser 

professionella och har en formell inställning. 

 

Utifrån samtliga intervjuer fick vi fram att respektive styrelse inte har årliga utvärderingar (se Figur 

4 inom utvärdering). Vi upptäckte istället att bolagets prestationer utvärderades. Brandinger (2011) 

menar att om styrelsearbetet ska förbättras under kommande år bör styrelsen årligen utvärderas. 

Sammansättningen är ett områden som ska utvärderas, enligt forskaren. Vi anser att det sker 

utvärderingar av sammansättningen i ett antal av styrelserna i vår studie, även om de inte definierar 

det som utvärdering. Två exempel är Smart Visitors AB:s och Gävle Alltransport AB:s styrelser 

som valde att tillsätta externa ledamöter. Vi anser att tillsättningen berodde på en utvärdering av 

sammansättningen, eftersom att det sker en förändring. 

 

5.3 Styrelseprocess  
 

I tidigare avsnitt har vi nämnt att kulturen är en komplex fråga (se Figur 5 inom kultur). Huse 

(2005) menade att det var kulturen som formade styrelseprocess. Respondenterna fick utforma sin 

egen tolkning av styrelsens kultur. Vår tolkning av respondenternas svar kategoriseras i ledarstil, 

atmosfär och detsamma som styrelsearbete, men vi vill även lägga tonvikt på att det finns en 

variation inom varje kategori.  
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I vår tolkning såg vi två olika ledarstilar som var auktoritära och demokratiska. Den inofficiella 

ledamoten för Servicechaufförerna AB menar att deras ordförande har en auktoritär ledarstil för att 

kunna ta beslut själv. Ordinarie ledamoten för LM Maskin AB betonar att beslutstagandet påverkas 

av ledarstilen.  

 

Respondenterna anser att atmosfären har betydelse för styrelsearbetet. De menar att atmosfären och 

stämningen i styrelsen reflekterar deras kultur. Det handlar om att ha en god ton och positiv 

inställning i styrelsen, menar ordinarie ledamot för Smart Visitors AB. Brinc Relations AB:s 

ordförande förhåller sig till kulturen och förknippar den med styrelsearbetet, vilket ordinarie 

ledamot för Gävle Alltransport AB samtycker till. Han menar att deras kultur behöver bli mer 

formell. Atmosfären i Jotib AB:s styrelse är att alla får komma till tals, enligt deras ordinarie 

ledamot 

 

Dessa kategorier har ingen överensstämmelse till studiens teoretiska referensram, men vi anser ändå 

att de har betydelse för att få uppfattning av deras kultur. Huse (2005) menar att kulturen består av 

kreativitet, engagemang och kritisk inställning (se Figur 5 inom kreativitet, engagemang och kritisk 

inställning). Respondenterna i vår studie samtycker till att det finns kreativitet och engagemang i 

styrelsearbetet. Även dessa anser vi har en koppling till styrelsernas ledarstilar. Utifrån vår 

uppfattning riktas kreativiteten och engagemanget mot gruppen eller ledaren. Vi anser att det har 

koppling till Robert et al. (2005) resonemang. De menar att styrelsemedlemmarnas beteende har en 

påverkan på uppgifterna i ansvarstagandet. Vår tolkning av Robert et al. (2005) resonemang mot 

respondenternas svar är att styrelserna har ett beteende som antingen riktas mot ledaren eller 

gruppen. Forskarna kom fram till att det bör finnas balans i styrelsen mellan engagemang, men inte 

exekutiv och kritisk, men även stödjande. Även om det inte finns en balans hos varje individ i den 

auktoritärstyrda styrelsen anser vi att det finns en balans i gruppen genom att individerna innehar 

olika egenskaper.  

 

Ordförande från Brinc Relations AB anser att kritiska inställningen behöver förbättras inom 

styrelsen. Kritiska inställningen inom flera styrelser i vår studie riktas mot strategier och 

beslutstagandet. De menar att ett välgrundat underlag är en viktig faktor för att kunna ha kritisk 

inställning till strategi och beslut. 

 

Vår uppfattning av samtliga styrelser är att de har en öppenhet och transparens mellan 

medlemmarna. Nya styrelsemedlemmar får de ta del av informationen i verksamheten samt nyttja 

deras kunskaper och erfarenheter, även kallad läroprocessen (se Figur 5 inom läroprocess, får nyttja 
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kunskap och får ta del av information). Blom et al. (2012) menar att läroprocessen är till för 

välgrundade beslut. De styrelser som framhäver alla medlemmarnas kunskaper och erfarenheter 

skapar förutsättningarna för bättre beslutstagande, anser vi. Det innebär mer kritisk inställning till 

strategier och beslutstaganden. Ordinarie ledamot för Gävle Alltransport AB ser läroprocessen som 

en självklarhet.  

 

Styrelserna bör sträva efter att hålla sig till de övergripande frågorna i styrelsen, enligt Blom et al. 

(2012). Respondenterna i vår studie har delade åsikter om detta (se Figur 5 inom frågeställningar). 

Vår övergripande uppfattning är att de bolag som har formellt aktivt styrelsearbete förhåller sig i 

större grad till övergripande frågor än de som har informellt passivt styrelsearbete. Det bör sträva 

efter att förhålla sig till de övergripande frågorna för att kunna utmana bolagsledningens omdöme 

(Blom et al., 2012). Det kan vara problematiskt i mindre bolag. Moberg och Svensson (2008) menar 

att det beror på att bolagsledningen och styrelsen består av samma individer.  

 

Ett flertal av styrelserna i vår studie representera mindre bolag som har en liten hierarkiordning. 

Ordinarie ledamot för Jotib AB menade att deras bolag ville ha så liten hierarkiordning som möjligt, 

men i takt med att bolaget växer blir det oundvikligt. Rollerna i styrelsen leder naturligt till att de 

har övergripande ansvar, dvs. en kombination av kontroll- och serviceroll (se Figur 5 inom 

kontrollroll och serviceroll). Ordförande för Brinc Relations AB menar att övergripande rollen inte 

är strikt och saknar hierarki. Respondenterna från de mindre bolagen fyllde i samtliga rutor i Blom 

et al. (1990) modell. Vi anser att det att det inte finns en direkt fördelning av ansvaret (se Figur 5 

inom ansvar). Samtliga respondenter som ansåg att de hade en övergripande roll i deras styrelse 

samtyckte till Blom et al. (2012) syn på roller. I kontrollerande rollen betonar respondenterna att 

deras uppgifter är att kontrollera och övervaka bolaget. Ordförande för Brinc Relations AB menar 

att det beror på att han har det yttersta ansvaret. Servicerollens uppgift hos dessa respondenter är att 

upprätthålla och skapa förbindelser samt att finnas som en stödfunktion. Det som skiljde sig från 

Blom et al. (2012) var att stödfunktionen riktades emot medarbetarna och inte verksamhetscheferna. 

Vi anser att det beror på bolagets storlek. Vi upptäckte under intervjuerna att ett flertal av 

respondenterna inte var van med benämningen ”verksamhetschefer”, eftersom satt i styrelsen i 

mindre bolag. Ordinarie ledamot för Gävle Alltransport AB skiljer på perspektiven ur beslutande 

och rådgivande perspektiv av investeringar. 

 

De respondenter som ansåg att det endast hade en serviceroll i styrelsen fokuserade på 

stödfunktionen. Deras uppgift inom denna roll var föredragande, “bollplank” och förändring. Vi 

anser att dessa uppgifter och egenskaper kan relateras till denna roll. Vidare i vår studie var det 
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ingen av respondenterna som definiera sin roll som enbart kontrollerande. Moberg och Svensson 

(2008) menar att i mindre bolag kan bolagsledningen och styrelsen bestå av samma individer, och 

därför anser vi att styrelsen inte har en bolagsledning att kontrollera. Ordinarie ledamoten från LM 

Maskin AB var tydlig med att skilja på ägar- och styrelseperspektivet i denna fråga. Vi anser att 

samtliga respondenter kopplar Moberg och Svenssons (2009) kontroll och övervakning till deras 

ägarperspektiv. Även ordinarie ledamoten för Jotib AB menar att perspektiven skiljs när externa 

ledamöter tillsätts. 

 

ABL och Bolagskoden beskriver att styrelsens uppgift är att ansvara och förvalta bolaget (Svernlöv, 

2005; Munck, 2015). Vi anser att styrelsens ansvar och förvaltning sker i form av bolagets 

målsättning utifrån respondenternas svar (se Figur 5 inom målsättning). Respondenterna anser att 

målsättningen gör dem konkurrenskraftiga, men att det är krävs uppföljning. Enligt ordförande för 

Jotib AB prioriterar dem ansvaret för medarbetarna. Svernlövs (2005) Bolagskod menar att det är 

styrelsens ansvar vid utformning av de etiska riktlinjerna som vi anser att styrelserna gör (se Figur 5 

inom etiska riktlinjer). Bolagen skiljer sig i utformningen av etiska riktlinjer. Majoriteten av 

respondenterna betonar att kundbemötandet prioriteras, vilket vi anser beror på att majoriteten av 

bolagen är tjänsteföretag. Styrelserna som förhåller sig formellt aktiva i styrelsearbetet har utformad 

plan för deras etiska riktlinjer. De övriga styrelserna hade inte nedskrivna etiska riktlinjer, men har 

en uppfattning om hur de ska agera. Ordförande för Brinc Relations AB menade att de hade etiska 

riktlinjer, men inte nedskrivet som en policy, vilket vi har sett är vanligare i de mindre bolagen i vår 

studie. 

 

5.4 Externa ledamöter 
 

5.4.1 Styrelser med externa ledamöter 

 

Efter intervjuerna med de respondenter som har externa ledamöter i deras styrelser fick vi en 

uppfattning att tillsättningen berodde på att det saknades kompetens. Enligt respondenterna finns 

behov av ökad kompetens och nytt kontaktnät i takt med att bolaget växer. Leach (2011) menar att 

externa ledamoter kan vara källan till kunskap och information som inte fanns i styrelsen tidigare. 

Fiegener et al. (2000) och Huse (2000) samtycker till behovet av nytt kontaktnät och menar att 

externa ledamöter kan bidra till den nätverkande rollen.  

 

Tillsättningen av externa ledamöter har bidragit till att styrelsearbetet blivit mer strikt och 

professionellt i bolagen som hade ett formellt aktivt styrelsearbete. Leach (2011) menar att externa 

ledamöter bidrar till att styrelsearbetet blir mer formaliserat med struktur och regler. Vi anser att det 
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kan finnas koppling mellan expanderande bolag och större ansvarstagande från styrelsen. Det leder 

till högre krav på varje enskild ledamot. Därmed behöver styrelsearbetet bli strukturerat och 

professionellt. Eftersom externa ledamöter tillsätts när bolag befinner sig i en expansionsfas anser vi 

att förändringen kan tyckas bero på tillsättningen. 

 

Samtliga respondenterna anser att deras externa ledamöter har en rådgivande roll i deras styrelser. 

Fiegener et al. (2000) och Huse (200) samtycker till att den externa ledamoten ska ha en rådgivande 

roll. De externa ledamöternas främsta uppgifter är att nätverka och bidra med nya synvinklar, vilket 

stämmer överens med Fiegener et al. (2000) och Huse (2000) uppfattning. Vi anser att styrelsens 

rädsla av att förlora kontrollen av bolaget kan vara en anledning till varför den externa ledamoten 

begränsas till rådgivande rollen.  Precis som Leach (2011) menar tenderar styrelser att vara oroliga 

att förlora kontrollen över bolaget.  

 

Respondenterna med externa ledamöter i deras styrelser är positiva till att externa ledamöter ska 

nyttja dess erfarenheter och kunskaper samt att ta del av informationen som berör bolaget. Vi anser 

att detta är en förutsättning för att de externa ledamöterna ska kunna uppfylla någon funktion utifrån 

respondenternas svar.  

 

5.4.2 Styrelser utan externa ledamöter 

 

I de styrelser som inte har externa ledamöter har respondenterna en positiv inställning för 

tillsättning. De främsta kunskaper de sökte hos externa ledamöter var nätverkande, 

branscherfarenhet och expertis inom kundbemötande. Leach (2011) menar att det är krav att ha en 

välfungerande styrelse i de mindre bolagen. Forskaren menar att externa ledamöter kan vara en av 

faktorerna till en välfungerande styrelse, men det tillför även krav på styrelsen. Ett exempel på detta 

är ordförande från Brinc Relations AB som menade att det leder till större krav på 

informationsgivning, strukturerad kommunikation och förberedelse. Leach (2011) menar att 

tillsättning av externa ledamöter bidrar med formellt arbete och regler. Vi anser att formellt arbete 

och regler är betydande faktorer för en välfungerande styrelse. Respondenterna menar att styrelsen 

ska övergå till formellt styrelsearbete, men att det även leder till högre krav på regler och syften. 

Ordinarie ledamot för Gävle Alltransport AB anser att det är dessa egenskaper han söker hos en 

extern ledamot. Vår uppfattning är att styrelserna anser att tillsättning av externa ledamöter kan vara 

krävande. Leach (2011) menar att det är en långsiktig framgång för styrelserna. 
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Fiegener et al (2000) och Huse (2000) menar att externa ledamöter ska ha en rådgivande roll i 

styrelser. Externa ledamöters uppgifter är att nätverka och bidra med externa influenser, vilket vi 

anser överensstämmer med respondenternas åsikter. Respondenterna menar att den externa 

ledamotens roll begränsas till en rådgivande roll. Det är främst nätverkande och strategiformulering 

som de anser att den externa ledamoten ska bidra med. Jotib AB ordinarie ledamot menar att 

externa ledamöter bidrar till den rådgivande rollen genom att ge nya perspektiv i stödfunktionen. 

Vår uppfattning utifrån respondenternas svar är att externa ledamöter ska bidra med externa 

influenser i strategiformuleringen. Leach (2011) menar att den interna styrelsen är rädd att förlora 

kontroll över bolaget, vilket vi anser kan förhindras om den externa ledamoten begränsas till den 

rådgivande rollen.  

 

Samtliga respondenter anser att tillsättning av externa ledamöter leder till formellt styrelsearbete. 

Jotib AB:s, EOT Konsult AB:s och Brinc Relations AB:s respondenter menar att styrelsen skulle bli 

mer strukturerade, vilket innebär välgrundade beslut och strategier. Detta anser vi även stämmer 

överrens med Leach (2011) uppfattning. Forskaren menar att styrelser blir mer formella efter 

tillsättningen av externa ledamöter. Gävle Alltransport AB:s ordinarie ledamot anser inte att 

styrelsens struktur behöver förändras, eftersom att han anser att de redan har struktur. Vi anser att 

det beror på att de är i en övergångsfas från informellt till formellt styrelsearbete. EOT Konsult 

AB:s ordinarie ledamot anser att styrelse övergår naturligt till formellt från informellt styrelsearbete 

i takt med bolagets utveckling. Ordförande för Jotib AB anser att externa ledamöter kan bidra med 

professionalitet till styrelsen. 

 

Respondenterna var positiva till den s.k. läroprocessen. Att de externa ledamöterna får nyttja deras 

tidigare erfarenheter och kunskaper samt att ta del av informationen (Blom et al., 2012). Ordinarie 

ledamot för Gävle Alltransport AB ser läroprocessen som en förutsättning. Detta leder även till att 

Fords (1988) argument om saknad kunskap av bolaget och dess resurser inte är relevant i dessa 

styrelser. Det som respondenterna är mer negativa till i läroprocessen är vad som sker efter. De 

menar att det kan skapas klyftor i bolaget. Medarbetarna har inte samma möjlighet att vara 

delaktiga, vilket är vanligt i de mindre bolagen. Ordförande för Jotib AB ser hierarkibildning som 

en naturlig övergång i takt med att bolaget växer. Eftersom Gävle Alltransport AB är inne i en 

övergångsfas har hierarkibildningen redan skapats. 
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6. Slutsats  

 

6.1 Slutdiskussion 
 

Frågeställningen i denna studie grundar sig i hur externa ledamöter påverkar struktur och process i 

styrelsearbete. Vi hade en förutfattad mening att externa ledamöter skulle direkt påverka styrelser. 

Av att bedöma utifrån vår studie fann vi gemensamma faktorer mellan styrelserna, men fann 

företeelser som gjorde styrelserna utmärkande. 

 

Utifrån vår empiri fick vi förståelse för hur respondenterna uppfattade externa ledamöters påverkan 

på struktur och process i styrelsearbete. Vår förutfattade mening var att respondenterna skulle delas 

i de styrelserna med externa ledamöter och de utan. Fördelningen skedde istället mellan vår 

definition av styrelser med formellt aktivt styrelsearbete och de med informellt passivt 

styrelsearbete. Eftersom respondenterna från formellt aktiva styrelser hade en likartad syn på hur 

externa ledamöter påverkar deras styrelser och vice versa. För att förtydliga bidraget till syftet 

fördelade vi dem sedan in i externa ledamöters påverkan på struktur och process. Respondenternas 

styrelser i Ramudden AB, Smart Visitors AB och Gävle Alltransport AB definierade vi som 

formellt aktiva styrelser. Respondenterna från dessa styrelser hade en likartad uppfattning om hur 

externa ledamöter påverkar deras styrelser. I och med att de tillsätter en extern ledamot i styrelsen 

får de en professionell styrelsemedlem. Det som var utmärkande i bolagen var att VD inte satt som 

ordförande i styrelsen. De fick en ny sammansättning i strukturen av deras styrelser. Även om 

Gävle Alltransport AB inte hade tillsatt externa ledamöter ännu, har de gått in i en övergångsfas till 

mer formellt styrelsearbete. När det sker en ny sammansättning tillförs även ny kunskap till 

styrelsen (Leach, 2011). Det krävs en balans av kunskap i styrelsen (Brandinger, 2011) som kan 

vara en naturlig följd till att VD byter post från ordförande till ordinarie ledamot. I takt med att 

bolaget växer kan det leda till att VD måste skilja på sin kontrollroll i styrelsen och sin roll som 

ägare. Denna förändring sker i mindre bolag när bolag växer, menar Moberg och Svensson (2008). 

Ordinarie ledamot i LM Maskin AB sa även i intervjun att man måste skilja på perspektiven som 

ägare och styrelsemedlem. Ramudden AB och Smart Visitors AB har tillsatt externa ledamöter, 

eftersom de sökte professionaliteten till deras styrelse. I och med att styrelsen blir mer professionell 

blir det en naturlig övergång för VD att lämna över ordförandeposten till den mest lämpade 

styrelsemedlemen. 

 

Majoriteten av respondenterna hade informellt passivt styrelsearbete. Dessa hade en annan 

uppfattning om hur externa ledamöter påverkade styrelsens struktur. LM Maskin AB, EOT Konsult 
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AB och Brinc Relations AB har samma åsikt om hur externa ledamöter påverkar strukturen. De 

menar att det är tidskrävande och ställer krav på formellt arbete med bättre informationsgivning, 

vilket Leach (2011) anser kan vara en anledning till att vissa styrelser inte tillsätter externa 

ledamöter. Servicechaufförerna AB och LM Maskin AB som har tillsatt externa ledamöter gör detta 

främst av praktiska skäl istället för dess professionella bidrag till styrelser. Vi anser att deras 

uppfattningar är kortsiktiga, men som Leach (2011) menar är tillsättning av externa ledamöter en 

långsiktig förbättring för bolaget. Det som överensstämde var att inofficiella ledamoten för 

Servicechaufförerna AB ansåg att externa ledamoten skulle tillsättas som ordförande. Precis det 

som skedde i de aktivt formella styrelserna.   

 

När vi undersökte hur externa ledamöter påverkar process i styrelsen hade vi en förutfattad mening. 

Vi ansåg att de formellt aktiva och de informellt passiva styrelserna skulle ha en positiv inställning 

till förändring av process. De formellt aktiva styrelserna överensstämde med våra förväntningar. De 

externa ledamöterna har bidragit med en rådgivande roll, hantera komplexa processer och externa 

influenser samt kunskap. Det som var utmärkande inom externa ledamotens påverkan på process i 

styrelsearbetet var de informellt passiva styrelserna. Flera av dem uppfattade att tillsättningen skulle 

leda till en hierarki i bolaget. Brinc Relations AB:s ordförande ansåg att hans ansvar i styrelsen inte 

var strikt, eftersom han är mitt i bolaget. Vår uppfattning av detta är att tillsättning av externa 

ledamöter skulle leda till att styrelsen får ett mer strikt ansvar som sker övergripande och inte längre 

mitt i bolaget. EOT Konsult AB:s ordförande och ordinarie ledamot menade att tillsättningen av 

externa ledamöter skulle leda till att styrelsearbetet skulle begränsas till styrelsen. De styrelser som 

har en öppen diskussion med deras medarbetare i bolaget skulle förändras. I och med att styrelsen 

blir mer formell måste de interna ledamöterna skilja på ägar- och styrelseperspektivet. Även om 

Leach (2011) menar att det är viktigt med externa ledamöter i mindre bolag, anser vi att det har sina 

för- och nackdelar. Nielsen och Lekvall (1996) menar att i takt med att bolaget växer är det 

fördelaktigt att tillsätta externa ledamöter för aktivt styrelsearbete. Ordförande för Jotib AB menar 

att i samband med att bolaget anställer mer personal, får bolaget en naturlig hierarki.  

 

6.2 Bidrag 
 

Vi har studerat hur externa ledamöter påverkar struktur och process i styrelsearbete. Det som 

utmärktes till bidraget i studien var två faktorer. Inom struktur var de styrelser som hade formellt 

aktivt styrelsearbete som påverkades av externa ledamöter. De ändra sin sammansättning i styrelsen 

vid tillsättning av externa ledamöter. VD för bolaget bytte post i styrelsen från ordförande till 

ordinarie ledamot. Som tidigare nämnt beror det främst på att styrelserna söker professionalitet. I de 
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andra styrelserna var VD fortfarande ordförande och styrde bolaget ur både styrelse- och 

ägarperspektivet.  

 

Det andra som var utmärkande i studien var externa ledamöters påverkan inom process. De 

informellt passiva styrelserna hade en uppfattning att tillsättning av externa ledamöter skulle 

förändra kulturen i styrelsen. De menade att i praktiken var medarbetarna och andra parter delaktiga 

i styrelsens arbete, men i och med tillsättning av externa ledamöter skulle det ske hierarkibildning i 

bolaget. Medarbetarna skulle inte längre kunna vara delaktiga i styrelsearbetet i och med att 

styrelsen övergår till en mer formell kultur.  

 

 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

 

Vi utgick ifrån Moberg, Svensson (2008) och Blom et al. (2012) antagande om att styrelserna 

skiljer sig åt beroende på bolagets storlek. I takt med att bolag växer och utvecklas finns det även en 

övergångsfas mellan stegen (se tabell 2) i styrelserna. Brandinger (2011) och Blom et al. (2012) 

menar att struktur till viss del består av styrelsens sammansättning. Brandinger (2011) ser det ur ett 

kunskapsperspektiv, dvs. att deras samlade kunskap ska fungera tillsammans. När styrelser tillsätter 

externa ledamöter byter VD post från ordförande till ordinarie ledamot. Det innebär en förändring i 

sammansättningen och ny kunskap tillförs (Leach, 2011). Utifrån Brandinger (2011) och Blom et al. 

(2012) stöd från teorin skulle det bero på att styrelsen söker en balans utifrån ett 

kunskapsperspektiv. 

 

Huse (2005) menade att kulturen formar process i styrelsen. Han menar att kultur består av 

engagemang, kreativitet och kritisk inställning, men belyser inte vad som sker vid 

kulturförändringar. Robert et al. (2005) menade att beteendet styrde dess uppgiftsutformning och 

komplexiteten i styrelsens ansvar. I takt med förändring till mer formell styrelse och tillsättande av 

externa ledamöter (Nielsen & Lekvall, 1996) sker en uppfattning att styrelsens ansvar förhåller sig 

begränsat till styrelsen. Styrelsen måste skilja på sin roll som styrelse och bolagsägare, vilket är 

problematiskt (Moberg & Svensson, 2008). Det skapas en hierarkibildning i bolaget och ny formell 

kultur som formas av process i styrelsen. 

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

 

Vi fördelar in det praktiska bidraget i struktur och process. Externa ledamöters påverkan på struktur 

är det främst de informellt passiva styrelserna vi riktar bidraget till. I takt med att bolagen växer, 

ställs det högre krav på styrelsearbeten. Det leder till att styrelserna måste övergå till formellt arbete 
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för att kunna hantera komplexa situationer på ett professionellt sätt. För att kunna hantera detta 

behövs det balans i styrelserna ur ett kunskapsperspektiv. I vissa styrelser kan det krävas förändring 

av sammansättningen för att uppnå denna balans. 

I den andra delen om hur externa ledamöter påverkar strukturen riktar vi bidraget mot de formellt 

aktiva styrelserna. Det är viktigt att hierarkiordningen i styrelseren endast tillämpas för att nå 

professionaliteten i styrelsen. Det är viktigt att man inte har total toppstyrning i bolaget, utan att 

medarbetarna får den information som kan bidra med åsikter till förändringar. Ett alternativ är att 

man tillåter medarbetarna ha en representant i styrelser som kan lyfta deras åsikter. 

6.3 Förslag till vidare studier  
 

Eftersom vår studie har varit begränsad av flera faktorer finns det möjligheter till vidare studier 

inom externa ledamöters påverkan på styrelser. Ur vår studie har följande förslag framkommit: 

 

1. Ett förslag till vidare studier är att studera fenomenet ur ett annat perspektiv eller med 

andra individer. Med våra förkunskaper vet vi att det finns s.k. ”styrelseproffs”. Dessa 

individer kan ha ett annat perspektiv på samma faktorer som oss. 

2. I vår studie är processen en del av externa ledamöters påverkan. Vi har diskuterat hur 

rollerna i styrelserna ser ut. Det skulle vara intressant med en studie som fokuserar på 

skillnaderna mellan olika roller i styrelsen.  

3. Utöver detta hade det varit intressant att studera större bolag som till exempel publika, 

börsnoterade eller marknadsnoterade bolag. I denna studie hade det blivit en uppfattning 

av olika formellt aktiva styrelser.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1. Frågeställningsguide 

 

Inledning 

Berätta kort om dig  

- Om förtaget  

- Akademisk utbildning  

- Yrkeserfarenheter  

- Branschkänndedom 

Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag  

Har du varit med i styrelsen sen början eller kommit in efteråt? 

- Ifall efteråt, hur gick det till när ni kom med i styrelsen? 

Hur länge har du suttit med i styrelsen? (Alternativfråga) 

Är ni delägare av bolaget?  

- Har ni majoriteten i bolaget? 

- Vilka är delägarna i bolaget? 

Ledamot 

Styrelsearbete 

Hur ser styrelsearbetet ut för dig rent praktiskt?  

Struktur 

Hur ser sammansättning ut i styrelsen? 

Hur många sitter i styrelsen? 

Är det stort mångfald i styrelsen? 

- Ifall ja, är det positivt eller negativt för arbetet? 

Är ni effektiva i styrelsearbetet?  

- Är ni pålästa till varje möte? 

- Är ni förberedda till varje möte? 

- Hur ser arbetsordningen (agendan) ut i styrelsen? 

- Ger ni/får ni konstruktiv kritik vid mötena? 

- Blir det diskussionerna vid mötena? 

- Fattas bra beslut, enligt dig? 

Har ni för rutiner i styrelsen? 

- Ifall ja, anser ni att det är fasta eller rörliga rutiner? 

Hur ofta träffas styrelsen för möten? 

- Vid dessa möten, finns det förbestämda teman som tas upp (agenda)? 

Sker utvärderingar av styrelsens arbetet och ledamöterna? 

- Ifall nej, anser ni att det skulle vara bra? 

- Ifall ja, anser ni att det förbättrar arbetet? 

Är du aktiv i verksamheten utöver styrelsearbetet? 

Nu har vi diskuterat om vår uppfattning av vad strukturen är, dvs. sammansättning, 

effektivitet, rutiner, utvärderingar.  

- Anser du att strukturen är viktig i ert styrelsearbete 
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- Kan det finnas andra variabler som också är viktiga? I så fall, vilka? 

Processen 

Hur skulle du beskriva kulturen i styrelsearbetet? 

- Finns det engagemang och kreativitet i styrelsen? 

- Har styrelsen en kritisk inställning till strategier och beslut? 

Vilket ansvar har ni i styrelsen mot andra parter som t.ex. (beroende av storleken på bolaget) 

- Interna intressenter (verksamhetschefer, managers, ledning, medarbetare osv.) 

- Externa intressenter 

- Bolagstämma  

Läroprocessen 

- Använder sig ledamöterna av sin erfarenhet och kunskap? 

- Får de ta del av information från verksamheten? 

- Hanterar ni frågor i den vardagliga verksamheten i styrelsen? 

o Ifall nej, hanterar ni endast övergripliga frågor? 

ABL och Bolagskoden 

- Är det styrelsens ansvar att fastställa de övergripande målen för bolaget? 

- Gör ni uppföljningar och kontroller av bolagsverksamheten för de fastställda målen? 

- Utformer ni etiska riktlinjer för bolagets uppträdande? 

Vilken roll i styrelsen skulle du anse att du har, som t.ex.  

- Rådgivande roll, eller  

- Kontrollerade roll  

Rådgivande rollen 

- Upprätthåller ni förbindelser och nätverkande med intressenter? 

- Anser ni att ni har en stödfunktion för bolagsledningen och verksamhetschefer? (beroende 

på storlek) 

- Hur skulle du förklara stödfunktionen? 

Kontrollerade rollen 

Är de som sitter i styrelsen och bolagsledningen samma personer? 

Ifall ja, anser ni att er uppgift är att övervaka och kontrollera verksamheten? 

- Ifall ja, skulle du kunna utveckla detta. 

Ifall nej, anser ni att er uppgifter är att övervaka och kontrollera bolagsledningen? 

- Ifall ja, skulle du kunna utveckla detta. 

Har ni externa ledamöter i styrelsen? Om nej – fortsätt till ”har inte externa ledamöter” 

Vi kommer nu att ställa samma övergripande frågor igen, men rikta dem mot de externa 

ledamöterna i er styrelse, men vi börjar inledande med öppna frågor om valet till externa ledamöter. 

Styrelsearbete 

Varför tog ni in en extern ledamot i styrelsen? 

Hur såg företagets styrelsearbete ut innan den extern styrelseledamot? 

Struktur  

Har sammansättningen förändrats sen extern ledamot tillsattes, dvs. har den externa ledamoten haft 

åsikter om andra personer i styrelsen.  
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- Ifall ja, är det positivt eller negativt för arbetet? 

Har arbetet blivit mer effektivt sen extern ledamot tillsattes? 

- Är ni mer pålästa och förberedda till varje möte? 

- Har arbetsordningen (agendan) förändrats? 

- Får ni mer ut av diskussionerna under mötena nu? 

Har rutinerna förändrats? 

Har ni fler eller mindre möten sen externa ledamoten tillsattes? 

Övergick ni till utvärderingen efter tillsättningen? (om ni inte hade utvärdering tidigare) 

Processen 

Har kulturen i styrelsearbetet förändrats? 

- Finns det ett större engagemang och kreativitet i styrelsen efter tillsättningen? 

- Finns det en mer kritisk inställning till styrelsen? 

Har ni börjat tagit större ansvar för…………….efter tillsättningen? 

- Interna intressenterna (ledning, managers, verksamhetschefer, medarbetare osv.) 

- Externa intressenter 

- Bolagstämma  

Läroprocessen 

- Använder de sig av sina erfarenheter och kunskaper? 

- Får de ta del av information från verksamheten? 

Vilken roll i styrelsen skulle du anse att externa ledamoten har, som t.ex.  

- Rådgivande roll, eller  

- Kontrollerade roll  

Rådgivande rollen 

- Upprätthåller den förbindelser med intressenter? 

- Anser du att externa ledamoten har en stödfunktion för bolagsledningen och 

verksamhetschefer? (beroende på storleken) 

Kontrollerade rollen 

Är de som sitter i styrelsen och bolagsledningen samma personer? 

Ifall ja, anser ni att externa ledamotens uppgift är att övervaka och kontrollera verksamheten? 

- Ifall ja, kan du utveckla vad du menar. 

Ifall nej, anser ni att externa ledamotens uppgifter är att övervaka och kontrollera bolagsledningen? 

- Ifall ja, kan du utveckla vad du menar. 

Avslutning 

Är ni nöjd med ert beslut? 

Kan ni rekommendera andra bolag att tillsätta externa ledamöter? 

- Om ni skulle ta in ännu en extern ledamot, vad letar ni efter hos den personen? 

Har inte externa ledamöter  

Denna del handlar om spekulationer om vad som skulle kunna ske i styrelsearbetet om ni hade 

tillsatt en extern ledamot. Vi förväntas oss endast att ni svarar vad ni tror. 

Styrelsearbete 

Anser ni att extern ledamot skulle kunna bidra till styrelsearbetet? 
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Känner ni till något annat aktiebolag som valt att tillsätta en extern ledamot?  

- Om ja, hur har det gått för dem? 

Struktur  

Tror ni att sammansättningen skulle förändras om ni tillsatte extern ledamot? 

- Hade mångfalden förändrats? 

Hade arbetet blivit mer effektivt om extern ledamot tillsattes? 

- Hade ni varit mer pålästa och förberedda till mötena? 

- Hade arbetsordningen (agendan) förändrats 

- Hade ni fått mer ut av diskussionerna i mötena? 

Hade rutinerna förändrats? 

Hade ni haft mer eller mindre möten? 

Om nej till utvärdering vid fråga under ”Ledamoter” 

- Hade ni övergått till utvärderingar om ni hade tillsatt en extern ledamot? 

Process  

Hade kulturen i styrelsearbetet förändrats? 

- Hade det funnits ett större engagemang i styrelsen efter tillsättningen? 

- Har kreativiteten förändrats efter tillsättningen? 

Hade ni börjat tagit större ansvar för…………….efter tillsättningen? 

- Interna intressenter (verksamhetschefer, ledning, medarbetare, managers, osv.) 

- Externa intressenter 

- Bolagstämma  

Läroprocessen 

- Använda sig av sina erfarenheter och kunskaper?  

- Få ta del av information från verksamheten? 

- Skulle ni övergå till övergripande frågor? (om det var vardagliga frågor tidigare) 

Vilken roll i styrelsen skulle du anse att externa ledamoten skulle ha, som t.ex.  

- Rådgivande roll, eller  

- Kontrollerade roll  

Rådgivande rollen 

Skulle den personen upprätthålla och skapa förbindelser med intressenter? 

Anser du att externa ledamoten skulle ha en stödfunktion för bolagsledningen och 

verksamhetschefer? (beroende på storlek) 

Kontrollerade rollen 

Är de som sitter i styrelsen och bolagsledningen samma personer? 

Ifall ja, anser ni att externa ledamotens uppgift skulle vara att övervaka och kontrollera 

verksamheten? 

- Ifall ja, kan du utveckla vad du menar.  

Ifall nej, anser ni att externa ledamotens uppgifter skulle vara att övervaka och kontrollera 

bolagsledningen? 

- Ifall ja, kan du utveckla vad du menar. 

Avslutning 

Om ni skulle ta in en extern ledamot, vad letar ni efter hos den personen? 
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Bilaga 2. Kriterier för bolag 

FRAMFÖR GÄSTRIKLAND 
Kriterier för urval 

- aktiebolag som är verksamma, har säte, i Gästrikland 

   Kommunerna Hofors, Sandviken, Ockelbo och Gävle 

- företagen skall ha varit verksamma i minst 5 år 

- företaget skall ha minst 4 anställda det senaste året 

- företaget skall ha minst 4 MSEK i nettoomsättning 

Steg 1 

Rating efter bästa ekonomin (MM-klass). Försäljningstillväxt, resultat, soliditet, avkastning  

på investerat kapital, ökning av antal anställda mm. Vi använder oss av en samarbetspartner som 

heter PAR (Postens adressregister) som är ett företag som arbetar med att sammanställa ekonomisk 

information. Det finns andra bolag som arbetar på samma sätt t ex UC, Kreditfakta, Dun & 

Bradstreet m fl.  

Steg 2 

Rating efter mjuka värden. Affärsidé, strategi, marknadsanpassning, personalpolitik, kontakter med 

skola, sponsring mm. Intervjuer genomförs med hjälp av Högskolan i Gävle. Intervjuerna 

genomförs med hjälp av fastställda frågeformulär som bedöms och poängsätts efter en modell 

framtagen av Uppsala Universitet. Studenterna genomför företagsbesöken som en del i sin 

utbildning och redovisar även arbetet för sina lärare.  

Vi är även med på dessa seminarier och kan på så sätt få del av företagens reaktioner för att 

förbättra framtida arbete.   

Steg 3 

Rating efter ekonomi (steg 1) och intervjuer (steg 2) sammanvägs, viktas och en slutlig lista med de 

50 främsta företagen tas fram. Innan den slutliga listan presenteras görs en sista genomgång av de 

utsedda företagen för att se att det inte finns företag som har betalningsanmärkningar, gjort konkurs 

eller av andra anledningar är olämpliga exempel på framgångsrika företag.  

Syftet med utmärkelsen FRAMFÖR (Framgångsrika företag) är: 

- att öka intresset för framgångsrikt företagande 

- att skapa goda exempel 

- att lyfta fram företag och företagande i samhällsdebatten 

- att förbättra attityden till företag och företagande 

- att stärka företagens entreprenörsanda 

- att skapa lärande nätverk 

- att ge studenter en inblick i olika företag 

- att studenter introduceras i verktyget enkätundersökning 
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Bilaga 3. Metodapparat 

Styrelsearbete 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Empiri 
Förknippar styrelsearbete med 
formellt informellt 

- EOT konsult – förknippar 
med frågorna i styrelsen 
som de anser är av 
informell art. 

- Servicechaufförerna – 
förenklad art, mindre 
formell, men formell 

- Brinc relations – ingen 
styrelse av formell art, 
nyttjar kontakter istället. 
Annorlunda syn än det 
vanliga 

Förknippar med antal 
styrelseledamöter och möten (som 
behövs förbättras) 

- EOT konsult 

- Servicechaufförerna 
Arbete 

- Smart Visitors – sköts 
utanför rummet. 
Förberedelse och 
bearbetning 

- Ramudden – nya individer 
(externa), inte förändrat 
styrelsearbete 

Likartade komponenter som nämns 

- Diskussioner – försteg till 
beslutstagande 

- Strategier – utformning och 
framställning 

- Planering och bokslut – 
mötesordning och revisor 

 

Teori 
Förväntningar 

- Beroende på vem som ser 
på styrelsen 

- Intressegrupper – strategier 

- Ägarna – övervakar 
prestationen 

- VD/chefer – stöd 
Förväntningar beror på aktiv/passiv 
Passiv 

- Pappersstyrelse, vanligt i 
mindre bolag. 

- Arbete/beslut inom 
vardaglig verksamhet, ingen 
större roll i styrelsen. 

- Följer lagen och 
dokumenterar enligt lag 

- Saknar arbetande roller i 
styrelsen 

-  Svårt att hitta motivationen 
Aktiv 

- Stark arbetande roll och tar 
ansvar 

- Högre förvätningar 

- Ska ha extern ledamot – ny 
kompetens och fler 
sammanträdande 
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Styrelsestruktur 

 
 

 

 

 

Empiri 
Sammansättningen  

- 3-5 stycken 
o Utvecklingsfas 

- Komplex fråga  
o Inte relevant efter 

förhållanden 
Effektivitet  

- Kan förbättras  
o Genom förberedd och 

påläst 
o ”svävar iväg” 

- Ordförande sköter 
o Bristande intresse 

- För bättras genom att  
o Träffas kontinuerligt 

- Effektiva  
o Genom förberedd och 

påläst 
 Skapar 

diskussioner och 
kritik 

- Genom kontaktnät 
o Inga diskussioner i 

styrelsen 
Möten 

- Skiljer sig 
o Många möten 

 Teman 
 Erfarenhet 

o Få möten 
 Informella  
 Styrs av aktuellt 

- Skapar rutin och struktur 
o Frekventa möten och 

rutiner  
o Skapar effektivitet 

- Bokslut – gemensamt  
Rutiner  

- Förutbestämd dagordning 
o Kommer från erfarenhet 

- Rörligt, men kan förbättras 
o Revisor har struktur på 

rutin  
Utvärderingar  

- Inte av styrelse, men bolaget 
- Gruppdynamik 

 

Teori 

Sammansättning  

- Kompetens 

- Experter 

Effektivitet  

- Förberedelse och pålästa 

- Mångfald  

- Diskussioner och konstruktiv kritik 

Mångfald  

- Koppling till sammansättning 

- Utbildning, erfarenhet och 

bransch 

- Bakgrund och profiler  

Möten 

- Komplex fråga  

o 4 stycken HR 

o Förutbestämda teman 

o Jämna mellanrum 

Utvärderingar av styrelse 

- Hur arbete utförs 

- Underlag för nästkommande år 
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Styrelseprocess del 1 

 
 

 

Empirin 
kulturen  

- komplexitet  

- ledarstil - beslutstagande  
ledarstil  

- diktatur - god och 
vänskaplig atmosfär 

- demokratisk - korta 
beslutsvägar  

styrelsearbete = kultur  
- informell 

stämningen  
- god ton och positiv 

inställning 
engagemang och kreativitet  

- god kreativitet och 
engagemang, “entreprenör 
och orädd” 

- ledarstiler 
o diktatur 
o demokrati 

- allmänt positiva mot 
kreativitet och 
engagemang – kreatörer  

kritisk inställning  
- för det bättre och sämre - 

beroende av ledarstil  
- förbättringsmöjligheter  
- förknippas med strategi 

och beslutstagandet 
(välgrundat underlag) 

Ansvar 
- förhålla sig till internt och 

externt 
- anställda stort fokus  
- nära relation mellan 

styrning och styrelse  
o bolagets 

målsättning uppfylls  
Läroprocessen  

- öppenhet och transparens  
nyttja tidigare kunskaper och 
erfarenheter  

- ta del av information  
Frågor i styrelsen  

o övergripande 1 
o vardagliga 3 
o kombination 2 

 

Teorin 
Process  

- formas av kultur  
o består av 

engagemang, 
kreativitet och kritisk 
inställning 

Beteende 
- skapar uppgifter 
- dynamiska processen för 

ansvar 
Komplex process 

- engagerad, men inte 
exekutiv 

- ifrågasättande, men 
stödjande 

Läroprocessen  
- unika kunskaper och 

erfarenheter 
- ta del av bolagets 

kunskaper 
o grunden för beslut 
o balans mellan att 

följa och leda 
o inom leda: 

engagerad och 
kritisk 

o inom att följa: 
eftertanke, 
erfarenhet och 
omdöme 

o ta distans från 
vardagsfrågor 

 utmana 
bolagsledning
ens omdöme 
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Styrelseprocess del 2 

 
 

 

 

Teori 
Roll och aktivitet  

- förmåga att uppfylla 
uppgifter  

o ange styrelsens 
aktiviteter och roller 

o Blom et al. modell  
 grundat på 

strategiformul
ering och 
rådgivning 

 stewardshipst
eorin  

roller  
- kan ha olika benämningar - 

kompletterande, inte 
omsesidigt  

kontroll  
- består av samma personer  
- övervaka och kontrollera 

ekonomiska planeringar  
- kontroll över verksamhet, 

inte ledning 
service  

- upprätthålla och skapa 
förbindelser 

- stöd för bolagsledningen  
- kompetens och kunskap i 

fokus 
- nätverkande  

ABL och koden  
- förvalta bolaget som leder 

till långsiktig avkastning 
KODEN 

- förvalta bolagets 
angelägenheter, göra 
bedömning av bolaget och 
kontrollera dess 
ekonomiska förhållande 
ABL  

- sammanställa skriftliga 
instruktioner för uppgifter 
som behövs 

- övergripande ansvar och 
förvaltningen KODEN  

- etiska riktlinjer KODEN 

 

Empiri 
Målsättning  

- klar målsättning  
- uppföljning kan förbättras 
- uppdaterad och 

konkurrenskraftig 
- konstant förändring  
- övergripande affärsplan 

som presenteras till 
styrelsens och beslutas 

Etiska riktlinjer  
- samarbetspartners krav  
- hållbarhet  
- uppträdande mot parter, 

inte ned skriven policy 
- medarbetarnas 

bemötande 
Roller  
kontroll  
rådgivande  

- föredragande samt 
besvara frågor  

- bollplank till exekutiva 
roller 

- bromsa och förändra 
tillvägaggångssätt 

- upprätthålla och skapa 
förbindelser  

o stödfunktion 
- kombination 

o ej strikt, eftersom 
del i bolaget 

o saknas hierarki 
o övervaka, pga. 

ytterst ansvar  
o stödfunktion för 

medarbetarna 
o nätverka  
o skilja på perspektiv 

 styrelse: 
övervaka 
och 
kontrollera 

 ägare: 
ytterst 
ansvar  
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Externa ledamöter 

Har externa ledamöter i styrelsen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiri 
Motiv till tillsättningen  

 Kompetens och ansvar 

Effektivt  

 Ingen förändring  

o Ingen koppling 

Kultur  

 Nytt perspektiv  

o Beslutstagande 

o Tidskrävande 

Rådgivande roll 

 Läroprocessen  

 Stödfunktion och vägledande 

Tillsättning 

 Analytisk 

 Extern ordförande 

 Branschkännedom 

 Andra synvinklar än bransch 

Teori 
Positivt 

 Mindre bolag 

o Välfungerande styrelse 

o Externa ledamöter 

 Styrelsearbete 

o formaliserat 

o bidra till regler och 

struktur 

o kunskapskälla 

o nätverk 

 Rådgivande roll 

o externa influenser  

o tillspetsad 

 Objektivitet  

o förändra strategier  

o annat perspektiv 

 Opartisk 

o neutral  

o känsliga frågeställningar  

o meldare  

Negativt 
• saknar kunskap för bolag 

• inte anser vad extern kan tillföra 

• beslutstagande och kontroll 

• ifrågasättande 

• inte dela information om bolaget  

• kan utesluta 

informationsgivning  

• tidskrävande  
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Har inte externa ledamöter i styrelsen 

 
 

Empiri 
Motiv till tillsättning  

- kundperspektiv  
o expertis till 

kundbemötande  
- nätverkande och 

branschkompetens och krav  
o förberedelse och pålästa 

o tillsättning  
o annat än internt 

 informationsgivni
ng 

 strukturerad 
kommunikation 

 förberedelse 

 regler och syfte  
- begränsas till rådgivande roll 

Rutiner möten och utvärderingar 
- eniga  

o mer strukturerade och 
bättre underlag  

o mer utav diskussioner  
- mer formella rutiner  

Engagemang och kreativitet  
- olika åsikter  

o inte tillföra  
o tillföra: engagemang och 

intresse hade utvecklats, 
osäker på kreativitet 

Läroprocess 
- eniga  

o skapa klyftor i bolaget  
o hierarki 

Ansvar  
- förbättras naturligt  
- interna och externa 
- ingen påverkan 

Roll 
- rådgivande  
- skapa och upprätthålla 

nätverkande 

- stödfunktion i strategi  
o begränsas 

Val av extern ledamot  
- ekonomiska perspektivet med 

dialog 
- kontaktnät med erfarenhet av 

liknande yrke  
- erfarenhet styrelseuppdrag för 

struktur  
- branscherfarenhet  

 

Teori 
Positivt 

 Mindre bolag 

 Välfungerande styrelse 

 Externa ledamöter 

 Styrelsearbete 

 formaliserat 

 bidra till regler och 
struktur 

 kunskapskälla 

 nätverk 

 Rådgivande roll 

 externa influenser  

 tillspetsad 

 Objektivitet  

 förändra strategier  

 annat perspektiv 

 Opartisk 

 neutral  

 känsliga frågeställningar  

 meldare  
Negativt 

 saknar kunskap för bolag 

 inte anser vad extern kan tillföra 

 beslutstagande och kontroll 

 ifrågasättande 

 inte dela information om bolaget  

 kan utesluta 
informationsgivning  

 tidskrävande  

 


