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Sammanfattning 
 
Examensarbete i företagsekonomi, Kandidatuppsats HT 2009 vid Handelshögskolan i Kalmar 
 
Titel: Lika barn leka bäst? 
 
Författare: Cecilia Karlsson och Karin Andersson 
 
Handledare: Thomas Karlsson 
 
Bakgrund: Styrelsen i ett företag är tänkt att utgöra en funktion för övervakning och rådgiv-
ning till den högsta ledningen. Det är styrelsens ansvar att förvaltningen av företaget sköts på 
bästa möjliga sätt. En faktor som påverkar hur bra styrelsens arbete blir är styrelsens samman-
sättning. Företagets framgång kan sägas hänga samman med styrelsens sammansättning och 
kompetens. Det är viktigt att styrelsen kan kommunicera och utbyta erfarenheter. Då en sty-
relse arbetar som en grupp och ansvarar för företagets organisation och förvaltning krävs det 
att denna grupp kan samarbeta och på ett aktivt och effektivt sätt arbeta, för att utveckla och 
förbättra företagets framtid. 
 
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och få en förståelse för hur en styrelse 
sätts samman. Vad det är som ligger bakom valet av styrelseledamöter samt vad styrelsens 
sammansättning har för betydelse för styrelsearbetet. 
 
Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till att undersöka hur en styrelse sätts samman och vad 
denna sammansättning har för betydelse. Vi har därmed inte tittat på företaget som respektive 
styrelse arbetar för. Vi har heller inte undersökt hur styrelsearbetet har påverkat företagets 
verksamhet. 
 
Metod: Vår forskning har bedrivits explorativt och uppsatsen är skriven med en kvalitativ 
ansats. Vi har använt ett induktivt arbetssätt. Vårt arbete har följt den traditionella forsknings-
processen som består av olika steg som tar sin början i en frågeställning och slutligen mynnar 
ut i ett resultat som grundar sig på tolkningar. Befintliga teorier och en teoretisk referensram 
har används för att analysera det empiriska material som har samlats in genom intervjuer.  
 
Resultat och slutsatser: Vi har kommit fram till att en styrelse sätts samman med hjälp av en 
valberedning eller utan valberedning då ägarna själva väljer ut styrelsemedlemmar. Det är 
bolagsstämman som tar det slutliga beslutet om vilka som ska sitta med i styrelsen. Vår upp-
fattning är att tillsättningen av styrelsen är mer formell i större bolag med fler ägare än i mind-
re och familjeägda bolag. Styrelseledamöterna väljs dels på grund av deras kompetens och 
dels för att de har god branschkännedom. De personliga egenskaperna väger tungt vid valet av 
ledamöter. Eftersom styrelsen arbetar tillsammans som en grupp är det viktigt att de olika 
medlemmarna fungerar tillsammans och kan samarbeta.  
 
Nyckelord: Styrelseledamot, suppleant, corporate governance, svensk kod för bolagsstyrning, 
bolagsstämma, valberedning.



Förord 
 
Efter tio veckor som varit både arbetsamma och lärorika är vi nu glada att kunna presentera 
vår uppsats. Under denna tid har vi fått en stor inblick i vad en styrelse kan ha för roll, inne-
börd och sammansättning. Vi har undersökt olika styrelser genom intervjuer samt genom sta-
tistiska uppgifter för att kunna svara på vår frågeställning och komma fram till en slutsats som 
svarar på uppsatsens syfte. 
 
Vi vill tacka samtliga personer som hjälpt oss med vår uppsats. Först och främst vill vi tacka 
alla respondenter som ställt upp på intervjuer och delat med sig av sina erfarenheter, tankar 
och uppfattningar om styrelsens sammansättning. Uppsatsen bygger till stor del på denna in-
formation. Vi är också mycket tacksamma över att fått tillgång till den databas som givit oss 
statistiska uppgifter om styrelsers sammansättning i sydostregionen och vill därmed rikta ett 
tack till Nils-Erik Persson. 
 
Slutligen vill vi även tacka vår handledare Thomas Karlsson som varit till stor hjälp under 
hela processen av denna uppsats.  
 
Vi önskar en trevlig läsning! 
 
 
Kalmar januari 2010 
 
 
Cecilia Karlsson  Karin Andersson 
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1. INTRODUKTIONSKAPITEL 
 

 detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen. Därefter för vi en diskussion 
kring problemet vi avser att undersöka, vilken sedan resulterar i en frågeställning och ett 

syfte. Kapitlet avslutas med en presentation av centrala begrepp och studiens avgränsningar. 

 
1.1 Inledning 
 
På senare tid har styrelsen på olika sätt varit ett återkommande tema i media. Orsaken har 
varit allt från höga styrelsearvoden till hur många styrelseuppdrag en person lämpligen klarar 
av att sköta. Grunden har ofta legat i styrelsens ansvar och senast detta fick stort medialt fokus 
var under våren 2009, då Wanja Lundby-Wedin hamnade rejält i blåsvädret i samband med att 
det uppdagades att styrelsen godkänt otroliga summor i pensionsutbetalningar till AMF:s förre 
VD. (expressen.se) Vari består styrelsens ansvar och hur många styrelseuppdrag kan en leda-
mot som mest ha, var två frågor som fick stor uppmärksamhet. Det är även en annan aspekt av 
styrelsen som har fått stort fokus i media. Debatten handlar till stor del om diversifiering, in-
tegration och mångfald i styrelsen. Framförallt har könsfrågan varit något som diskuterats 
senaste tiden. Efter Norges införande av kvotering av kvinnor i styrelsen har frågan även dis-
kuterats i Sverige.   
 
Coles et al. (2008) diskuterar förhållandet mellan företagets värde och styrelsens sammansätt-
ning. Styrelsen i ett bolag är tänkt att utgöra en funktion för övervakning och rådgivning till 
den högsta ledningen. De menar att traditionell visdom föreslår att en högre grad av styrelsens 
oberoende möjliggör en effektivare övervakning och förbättrar företagets resultat. En annan 
faktor som också uppfattas påverka styrelsens förmåga att fungera effektivt är antalet styrel-
semedlemmar. De beskriver hypotesen att större styrelser skulle vara mindre effektiva än 
mindre styrelser på grund av samordningsproblem. (ibid.) Styrelsens sammansättning och 
dess inverkan på företagets beteende är en av de i dag mest omdebatterade frågorna inom cor-
porate governance, men det finns relativt lite forskning om vilka faktorer som påverkar styrel-
sens sammansättning. (Linck et al. 2008)  
 
Vi fick förmånen att närvara vid styrelsedagen den 22 oktober, en eftermiddag med föreläs-
ningar om styrelsefrågor, anordnad av Styrelseakademien Sydost. Under denna eftermiddag 
upptäckte vi att vi inte har någon större kunskap om vad en styrelse egentligen gör och vad en 
styrelse har för funktion. De olika föreläsarna talade om olika aspekter på styrelsen och styrel-
searbete, och en fråga som berördes var styrelsens sammansättning. Vilket var något som 
väckte vårt intresse och vi tycker skulle vara intressant att veta mer om.  
 
Genom att läsa olika tidningsartiklar har vi blivit mer insatta i ämnet och vårt intresse har 
ökat. I artikeln ”Fler kvinnor i styrelser skulle dämpat krisen” av Fredrik Nyberg berättar Carl 
Bennet att han förespråkar mångfald i styrelser. Både när det gäller kön, etnicitet och kun-
skap. Bennet påstår att mångfald ökar kreativiteten vilket är bra för företaget. Den här artikeln 

I 
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gjorde oss mer intresserade av styrelsens sammansättning och huruvida mångfalden har bety-
delse för styrelsearbetet. Mångfald är en av de egenskaper gällande styrelsens sammansätt-
ning som kan ha betydelse för det arbete som styrelsen bedriver. Det ska nu bli spännande att 
vidare få undersöka vilka fler egenskaper angående sammansättningen som påverkar styrelse-
arbetet. 
 
1.2 Bakgrund  
 
Corporate governance handlar om hur ett bolag bör styras. En god bolagsstyrning innebär att 
säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Det är viktigt att 
allmänheten har ett förtroende för näringslivet och dess aktörer på så sätt att det har betydelse 
för investeringsviljan och samhällsekonomin i stort. En väl utvecklad modell för ägar- och 
bolagsstyrning är en grundsten för förtroendet på kapitalmarknaden, och i Sverige har denna 
förstärkts i samband med den bolagsstyrningspraxis som utvecklats i form av svensk kod för 
bolagsstyrning. (God sed med koden, 2008) Koden för bolagsstyrning vill förändra och preci-
sera styrelsens ansvar och arbetssätt. Coporate governance i Sverige bygger på en tydlig roll- 
och maktfördelning mellan ägare, styrelse och företagsledning. Dessa ska inte blandas ihop 
och i aktiebolagslagen beskrivs fyra bolagsorgan; bolagsstämman, styrelsen, VD och reviso-
rerna.  
                 Ägare 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. De fyra bolagsorganen (bolagsstyrning.se) 
 
Det är ägarna som ytterst bestämmer och det högsta beslutande organet är bolagsstämman där 
ägarna gör sin röst hörd och fattar beslut. Det är sedan styrelsen som ska förverkliga ägarnas 
vilja. Ägarnas främsta sätt att påverka företagets styrning är genom sammansättningen av sty-
relsen. Ägarna ska inte blanda sig i själva styrelsearbetet. Skulle det vara så att inte styrelsen 
handlar enligt ägarnas intresse är det upp till ägarna att byta ut styrelsen, helt eller delvis. 
(Brandinger, 2004) 

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av företaget. Styrelsen ska som tidigare nämnt genomföra 
de beslut som bolagsstämman fattar och styrelsearbetet ska ha sin grund i ägardirektiv. Styrel-
sen tar beslut i principiella och strategiska frågor och delegerar sedan ansvar och befogenheter 

Bolagsstämma 

Styrelse 

VD 

Revisor 
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vidare till VD eller enskilda ledamöter. (Gustafsson, 2008) Enligt Brandinger (2004) finns det 
tre faktorer som är avgörande för hur bra styrelsens arbete blir; 

• Hur styrelsen är sammansatt 
• Vilka frågor styrelsen arbetar med 
• På vilket sätt frågorna arbetas med 

 
Även Gustafsson (2008) skriver att företagets framgång hänger samman med styrelsens sam-
mansättning och kompetens. Det är viktigt att styrelsen kan kommunicera och utbyta erfaren-
heter och han menar att det inte är en fördel om alla styrelseledamöter är stöpta i samma form. 
Är ledamöterna för lika begränsas synfältet genom den gemensamma referensramen. Men det 
måste finnas en fungerande personkemi mellan styrelsemedlemmarna, då styrelsearbetet kan 
liknas vid ett lagarbete. Därför är social kompetens en viktig egenskap i detta sammanhang. 
(ibid) 
 
Björkmo (2008) skriver att kompetensen i styrelsen är viktig men att den bör innehålla något 
mer utöver summan av kompetenserna. Hon menar att personligheter har stor betydelse i sty-
relsearbetet. En styrelse som består av enbart ja-sägare kan vara en stor risk för företaget och 
dess ägare. Likaså tvärtom, en styrelse som består av försiktiga nej-sägare kan vara till nack-
del för bolaget. Då styrelsen är en grupp, krävs det att dynamiken i gruppen fungerar för att 
kunna uppnå ett effektivt styrelsearbete. För att arbetet ska bli effektivt krävs även att ledamö-
terna har förtroende för varandra. Utifrån detta kan det tyckas att en styrelse bestående av 
ledamöter som är likasinnade, känner varandra väl och har liknande bakgrund skulle vara en 
bra styrelsesammansättning. Men det är inte självklart att en homogen styrelse är ett fram-
gångskoncept. En styrelse med mångfald kan innebära att olika ledamöter har olika kompe-
tenser, bakgrund och erfarenheter där personer vågar ifrågasätta, vilket kan bidra till att nya 
infallsvinklar skapas samt bidra till en bättre problemlösningsförmåga. (ibid) 
 
Det är troligt att formen för styrelsens sammansättning för ett effektivt arbete kan bero på 
bolagets situation. Då det är mer oroliga tider och bolaget har stora påfrestningar kanske en 
homogen styrelse är att föredra medan det i lugna tider är mer fördelaktig med en heterogen 
styrelse. (Björkmo, 2008)     
 
Linck et al (2008) menar att det finns tydliga skillnader mellan stora och små företag gällande 
de faktorer som påverkar styrelsens sammansättning. En styrelse väljs med hänsyn till kostna-
der och fördelar med övervakning och rådgivning. Genom att styrelsen övervakar företaget 
och ledningens arbete bidrar det till att risken för skadligt beteende minskar och genom styrel-
sens rådgivning ges förslag till strategiutvecklingen. (ibid.) 
 
1.3 Problemformulering 
 
En styrelse arbetar som en grupp och har ansvar för företagets organisation och förvaltning. 
Det krävs att denna grupp kan samarbeta och på ett aktivt sätt arbeta för att utveckla och för-
bättra företagets framtid. En enskild individ som har bred kompetens och lång erfarenhet kan-
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ske har vad som krävs för att platsa i en styrelse, men det kanske inte räcker, utan individen 
måste också fungera i grupp och kunna samarbete med andra individer. Det är viktigt att sty-
relsens medlemmar tillsammans bidrar med den kunskap som krävs för att arbetet ska gynna 
företaget. Det är ett lagarbete som görs bäst om personkemin mellan ledamöterna fungerar för 
annars blir resultatet av styrelsens arbete inte särskilt bra. Det finns många tillfällen då styrel-
sen har avgörande betydelse för företagets framtid och därför tror vi att det fordras en styrelse 
som är sammansatt på ett så bra sätt som möjligt för att kunna bedriva ett betydelsefullt arbe-
te. 
 
En uppfattning kan vara att styrelsen har en relativt central roll i ett företag och ofta har stort 
inflytande och makt att påverka företagets arbete och inriktning, att det är styrelsen som fattar 
de övergripande beslut som kommer att ha en avgörande betydelse för företagets framtid. Hu-
ruvida det är på detta sätt eller inte i verkligheten vet vi inte. Men om det är på detta vis borde 
sammansättningen av styrelsen vara en oerhört viktig fråga och vara något som görs med stor 
eftertänksamhet. Eftersom styrelsen ska representera och företräda ägarna i bolaget borde 
denna väljas med omsorg och noggranna urvalsmetoder. Detta för att styrelsen på bästa sätt 
ska kunna företräda ägarna och utföra ett så bra och effektivt arbete som möjligt, sett ur ägar-
nas perspektiv och efter deras intresse.  
 
När det handlar om styrelsens sammansättning finns det flera frågor och aspekter som påver-
kar. En primär fråga som kanske kan ha en avgörande betydelse är vad företaget har för syn 
på styrelsen och vad de anser att styrelsen har för roll. I vissa fall kanske styrelsen mest har en 
formell karaktär och finns till för att lagen säger det. I dessa fall kan valet av styrelse få en 
helt annan innebörd. Företag som ser styrelsen som en central och betydelsefull del av verk-
samheten har kanske ett större intresse av att se till att styrelsen ser ut på ett visst sätt och 
betstår av människor med olika kompetens och bakgrund. Företagets syn på sin styrelse, före-
taget storlek samt ägarstrukturen skulle kunna vara faktorer som har betydelse för samman-
sättningen av en styrelse. Andra frågor som också kan ställas i sammanhanget är hur det går 
till när en styrelse utses? Vad är det för typ av kompetens som efterfrågas i styrelser idag?  
 
1.4 Frågeställning 
 
Den ovanstående problemformuleringen har lett oss fram till följande frågeställning;   

- På vilka grunder utses en styrelse och hur påverkar sammansättningen styrelsearbetet?  
 
1.5 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och få en förståelse för hur en styrelse sätts 
samman. Vad det är som ligger bakom valet av styrelseledamöter samt vad styrelsens sam-
mansättning har för betydelse för styrelsearbetet. 
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1.6 Avgränsningar 
 
Eftersom avsikten med uppsatsen är att undersöka hur en styrelse sätts samman och vad denna 
sammansättning har för betydelse, granskar vi inte företaget som respektive styrelse arbetar 
för utan det är styrelsen och arbetet inom styrelsen som är i fokus i den här uppsatsen. Likaså 
undersöker vi inte hur styrelsearbetet har påverkat företagets verksamhet.  
 
1.7 Centrala begrepp 
 
Följande begrepp är centrala i denna uppsats. 
 
Styrelseledamot 
Styrelseledamoten är medlem i en styrelse och är skyldig att ge styrelseuppdraget den tid och 
omsorg samt ha den kunskap som krävs för att på bästa möjliga sätt ta tillvara bolagets och 
ägarnas intresse. (Svernlöv, 2006) 
 
Suppleant 
En suppleant är en form av ersättare eller reserv som ska närvara vid styrelsens möten enbart 
om den ordinarie ledamoten är frånvarande. Suppleanten har ingen funktion så länge den or-
dinarie ledamoten kan sköta sina uppgifter. (Gustafsson, 2008) 
 
Corporate governance 
Corporate governance, kallas bolagsstyrning på svenska och handlar om hur ett bolag ska 
ägas och styras. Det handlar om att styra bolaget på bästa sätt så att det uppfyller ägarnas krav 
på avkastning. (Svernlöv, 2006) 
 
Svensk kod för bolagsstyrning 
Svensk kod för bolagsstyrning innehåller regler som syftar till att förbättra styrningen av 
svenska bolag. Koden utgår från aktiebolagsslagen och riktar sig främst till börsnoterade bo-
lag men kan även användas av andra kategorier av företag. Koden bygger på principen följ 
eller förklara, vilket innebär att om bolaget finner att en viss regel inte passar på grund av 
särskilda omständigheter kan bolaget avstå från denna. Bolaget måste då tydligt redovisa det-
ta, vilken lösning som valts i stället samt ge en motivering till valet av denna lösning. En god 
bolagsstyrning är inte bara viktig för företagets ägare och kapitalmarknaden utan också för 
samhället som helhet. Är företagen välskötta skapar det förutsättningar för välstånd och eko-
nomisk tillväxt för medborgarna. (Svernlöv, 2006) 
 
Bolagsstämma 
Företagets högsta beslutande organ är bolagsstämman och det är då ägarna träffas och fattar 
beslut. Beslut som bolagsstämman tar är bland annat tillsättning av styrelse och revisor. Det är 
även bolagsstämman som beslutar om en styrelse eller revisor ska avsättas. (Gustafsson, 
2008) Numera benämns företagets årliga bolagsstämma för årsstämma. Vi har dock valt att 
fortsätta använda begreppet bolagsstämma i uppsatsen, då detta begrepp fortfarande används i 
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dagligt tal. Såväl litteraturen som våra respondenter använder bolagsstämma och inte års-
stämma.  
 
Valberedning 
Valberedningen är bolagsstämmans organ och dess uppgift är att förbereda beslut genom att 
komma med bra underlag i ärendet. Det gäller främst att förbereda inför styrelsevalet genom 
att komma med förslag på lämpliga styrelseledamöter och revisorer. (Svernlöv, 2006) 
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2. METOD 
 

 följande kapitel presenteras de metoder som används i studien för att kunna besvara frå-
geställningen. En beskrivning görs av forskningsinriktning, tillvägagångssätt vid insamling 

av data samt urval. Det följer även en förklaring till varför vi använder oss av metoderna. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring trovärdigheten och tillförlitligheten i uppsatsen. 

 
2.1 Relation mellan teori och empiri 
 
I stora drag handlar forskning om att undersöka förhållandet mellan teori och empiri. Genom 
att göra empiriska undersökningar kan teorier framställas och dessa teorier ska ge en så riktig 
och sann kunskap om verkligheten som möjligt. Det finns olika uppfattningar om hur relatio-
nen mellan teori och verklighet ser ut och på vilket sätt forskaren ska arbeta med detta. De 
olika begreppen är deduktion, induktion och abduktion. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Den deduktiva metoden innebär att forskaren utifrån befintliga teorier drar slutsatser om spe-
cifika händelser. Denna metod brukar ofta kallas för bevisandets väg eftersom det handlar om 
redan existerande teorier som prövas i verkligheten. Ett sätt att arbeta på är, att utifrån teorin 
ta fram hypoteser som sedan prövas i det specifika fallet. Detta arbetssätt kallas ofta för hypo-
tetisk-deduktiv metod. (Patel & Davidson, 2003) Även Bryman och Bell (2005) tar upp hypo-
teser som ett arbetssätt inom den deduktiva metoden. Utifrån vad forskaren vet inom ett visst 
område och den teori som finns tas en eller flera hypoteser fram, som sedan ligger till grund 
för den empiriska undersökningen. När resultatet är framtaget bekräftas eller förkastas hypo-
tesen och det kopplas tillbaka till teorin som eventuellt kan revideras, vilket då kan ses som en 
form av induktion. (ibid.) 
 
Den deduktiva metoden bygger som tidigare sagt på redan befintlig teori vilket leder till att 
teorin bestämmer vad för data som ska samlas in. Därefter tolkas den insamlade data utifrån 
teorin och resultatet kopplas sedan till den befintliga teorin. Detta gör att forskningen antas 
vara objektiv eftersom utgångspunkten finns i redan befintlig teori. En risk med detta är att 
teorin påverkar och riktar forskningen så att nya upptäckter inte kan göras. (Patel & Davidson, 
2003) 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) utgår den deduktiva metoden från teori och sedan görs obser-
vationer och ett resultat tas fram. I den induktiva metoden är kopplingen mellan teori och em-
piri omvänd. Först görs observationer och ett resultat tas fram, utifrån detta tas sedan en teori 
fram. Inom den induktiva metoden dras generella slutsatser med observationerna som ut-
gångspunkt och således blir teorin resultatet av forskningen. Patel och Davidson (2003) menar 
att den induktiva metoden ses som upptäckandets väg eftersom det handlar om att upptäcka 
och komma fram till nya teorier. Forskningen utgår från de objekt som ska undersökas utan 
att ha bundit samman den med tidigare teorier. Detta medför en risk då det inte finns någon 
uppfattning om teorins räckvidd och generalitet, eftersom forskningen grundas på empiriska 

I 
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underlag som är kopplade till den specifika situationen. Forskarens egna idéer och tankar 
kommer, inom den induktiva metoden jämfört med den deduktiva metoden, tydligare påverka 
de teorier som tas fram. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Den induktiva metoden brukar oftast, när det gäller kopplingen mellan teori och empiri, att 
förknippas med det kvalitativa synsättet medan den deduktiva metoden brukar förknippas med 
det kvantitativa synsättet. (Bryman & Bell, 2005) Det finns som tidigare nämnt ytterligare ett 
begrepp när det gäller förhållandet mellan teori och empiri, nämligen abduktion. Detta sätt är 
en kombination av deduktion och induktion och innebär att forskaren ibland arbetar enligt 
deduktivt metod och ibland enligt induktivt metod beroende på forskningens olika steg. I det 
första steget handlar det om att utifrån ett specifikt fall formulera ett mönster som kan beskri-
va fallet och ge förslag till en teoretisk struktur. Detta steg kan jämföras med det induktiva 
synsättet. Det andra steget handlar om att testa denna teori på nya fall vilket innebär ett de-
duktivt arbetssätt. Teorin kan nu utvecklas och bli mer generell. Fördelarna med att arbeta 
enligt det abduktiva arbetssättet är att det inte låser forskaren vilket ibland kan ske om arbetet 
är enbart deduktivt eller induktivt. Dock medför det abduktiva arbetssättet också en del risker. 
De flesta forskare påverkas omedvetet av tidigare erfarenhet och forskning och de arbetar 
således inte förutsättningslöst, vilket riskerar att forskaren väljer undersökningsobjekt utifrån 
tidigare erfarenheter och tar fram en teori som utesluter alternativa tolkningar. (Patel & Da-
vidson, 2003) 
 
Vår forskning har främst bedrivits enligt den induktiva metoden då vi utifrån vår undersök-
ning gjort tolkningar och dragit slutsatser. För att bli mer insatta i ämnet har vi läst och stude-
rat lämplig information innan vi genomförde vår undersökning för att på så sätt kunna ställa 
väsentliga och betydelsefylla frågor till våra intervjuobjekt. När undersökningen var gjord 
analyserade vi vårt resultat och kopplade samman det till den information och fakta vi samla-
de in innan intervjuerna genomfördes samt därefter gjort egna tolkningar och dragit egna slut-
satser. Vi har dock inte kunnat dra några generella slutsatser eftersom vi inte har haft möjlig-
het att göra tillräckligt många intervjuer för att kunna få en allmän bild. Men vi har tolkat och 
analyserat vår undersökning och kommit fram till slutsatser som berör de företag och organi-
sationer vi tittat på. Våra egna tankar och åsikter har påverkat de teorier och slutsatser vi 
kommit fram till. Detta går inte att undvika när den induktiva metoden används. 
 
2.2 Forskningsinriktning 
 
Forskning kan bedrivas på olika sätt beroende på hur mycket kunskap forskaren har inom 
området innan undersökningen börjar. Om forskaren inte har någon omfattande kunskap inom 
problemområdet eller om området inte har behandlats så mycket tidigare kommer undersök-
ningen att vara utforskande, eller explorativ som det också benämns. Det handlar om att få 
och samla så mycket kunskap och information som möjligt inom det valda området för att 
kunna definiera problemet. Problemet får en större omfattning och blir mer allsidigt behandlat 
ju mer information och kunskap som samlas in. De explorativa undersökningarna syftar ofta 
till att ge en kunskap som senare kan användas till vidare studier vilket gör att det är viktigt 
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med idérikedom och kreativitet. Vid den här formen av undersökningar används ofta flera 
olika tekniker för att samla information. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Om det redan finns en viss kunskap inom problemområdet kommer istället undersökningen 
att vara beskrivande och ha en deskriptiv karaktär. Det som beskrivs kan röra förhållanden 
som redan har ägt rum eller röra förhållande som äger rum just nu. Alltså antingen beskriv-
ningar av dåtid eller beskrivningar av nutid. Vid denna form av undersökning riktar forskaren 
in sig på att undersöka vissa aspekter av det valda problemområdet. Dessa aspekter beskrivs 
på ett detaljerat och grundligt sätt med en stor noggrannhet. Det är vanligt att insamlingen av 
information till de deskriptiva undersökningarna enbart kommer att ske med hjälp av en tek-
nik. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Inom problemområden där det har utvecklats teorier och det finns en stor mängd kunskap är 
det lämpligt att bedriva en undersökning som är hypotesprövande. Forskningen handlar om att 
härleda antaganden från teorin till förhållanden i verkligheten. Sådana antaganden kallas ock-
så för hypoteser. För att hypoteserna ska kunna prövas måste undersökningen bedrivas så att 
andra antaganden, än de som uttrycks i hypoteserna, inte påverkar resultatet. Det gäller också 
att vid insamlingen av information använda en tekning som ger så exakt information som 
möjligt. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Vi har bedrivit vår forskning explorativt då vi sedan tidigare inte har haft speciellt stor kun-
skap inom området och att det heller inte har berörts så mycket tidigare. Genom att vi har ut-
forskat och samlat information om ämnet har vi fått ökade kunskaper som vi sedan har använt 
för att kunna avgränsa vårt forskningsproblem. Den kunskap vi fått har vi haft stor använd-
ning av då vi utförde våra intervjuer eftersom vi då var mer insatta i ämnet. Den insamlade 
informationen och vår nya kunskap har vi sedan använt vid analys samt till att formulera en 
slutsats. 
 
2.3 Forskningsmetod 
 
Forskningsarbete utgår alltid från att forskaren ställer sig en fråga, har ett problem eller en 
fundering. Alla problem som är möjliga att utforska kan kartläggas genom två olika perspek-
tiv, kvalitativ forskning eller kvantitativ forskning.  Det som har en avgörande betydelse för 
valet av forskningsmetod är vad forskaren vill veta. (Olsson & Sörensen, 2001)   
  
I den kvantitativa metoden frågar sig forskaren oftast något som har med mängd och kvantitet 
att göra. Metoden syftar till att beskriva och förklara genomförda mätningars utfall. Forskaren 
har en objektiv roll och ska anta ett utifrånperspektiv. Vid studierna ska forskaren hålla en 
distans till undersökningsobjektet och kontakten med försökspersoner är ofta kortvarig. 
Forskningen är väl strukturerad med i förväg entydigt formulerade frågeställningar. Metoden 
har en hypotesprövande karaktär där relationen mellan teori och forskning bygger på bekräf-
telse. Forskningens resultat grundar sig på ett stort antal individer och ett begränsat antal vari-
abler. Det är viktigt att så långt det är möjligt neutralisera det subjektiva inslaget i forskningen 
och göra informationsinsamlingen på ett objektivt sätt. Detta för att kunna göra en kvantitativ 



15 

bearbetning och analys. En kvantitativ forskning ska kunna upprepas, vilket är ytterligare ett 
argument för att det subjektiva inslaget måste hållas under kontroll. (Olsson & Sörensen, 
2001) 
 
Vid studier som har syftet att undersöka vilken karaktär en företeelse har, hur företeelsen ska 
identifieras eller något liknande är den kvalitativa forskningsmetoden bäst lämpad. Vid kvali-
tativa studier ser forskaren mer till vad det är för faktorer som påverkar det valda forsknings-
problemet och metoden handlar till stor del av att tolka de observationer som görs i ett teore-
tiskt sammanhang. Detta för att sedan kunna finna karakteristiska drag och kunna fastställa 
vad det är för slags fenomen det rör sig om. Den kvalitativa metoden är fördelaktig i de fall 
forskningen behandlar sådant som är vagt och mångtydig eller subjektiva upplevelser och 
känslor som inte direkt kan mätas. (Wallén, 1996) 
 
Den kvalitativa metoden handlar mer om ord och syftar på forskningsprocedurer som ger be-
skrivande data. Forskaren vill observera beteenden och karaktärisera något. Vid denna metod 
har forskaren en mer subjektiv roll och har en närhet till undersökningsproblemet, som kan 
liknas vid ett inifrånperspektiv. Det finns en större öppenhet mellan informant och forskare 
och kontaktrelationen har en mer långvarig karaktär. Informanten ska ge ord åt handlingar och 
ge sitt perspektiv på händelser. Det är vanligt att forskaren själv deltar i insamlandet av data. 
Forskningen i den kvalitativa metoden är mer flexibel och frågeställningarna fördjupas suc-
cessivt. Hela forskningen bygger på ett successivt framväxande där fenomenet tydliggörs och 
upptäcks. Till motsats mot den kvantitativa metoden grundar sig resultatet här på ett litet antal 
individer och ett stort antal variabler. Händelser kan endas förstås om de ses i sitt samman-
hang och i undersökningssammanhangen är inget förutbestämt eller givet. Forskaren ska be-
trakta upplevelser som helheter och inte som skilda variabler. (Olsson & Sörensen, 2001)   
 
Vår undersökning har grundat sig på en kvalitativ ansats, då vårt syfte är att få en förståelse 
för hur det resoneras när en styrelse sätts samman. Vår undersökning handlar om att karaktäri-
sera en företeelse. Vi har tittat på vad det är för faktorer som påverkar val av styrelseledarmö-
ter och därefter har vi försökt tolka vår undersökning i ett teoretiskt sammanhang vilket är i 
enlighet med den kvalitativa metoden. Vi anser att vår undersökning till stor del har inslag av 
subjektiva värderingar i de intervjuer och observationer vi har genomfört vilket gjorde att den 
kvalitativa metoden blev fördelaktig för oss att använda. Våra respondenter har gett sin bild 
av problemområdet och vår relation till dessa har varit mer långvarig och djupare än den som 
tillåts enligt den kvantitativa metoden.  
 
2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Det finns olika vetenskapsteoretiska traditioner, vilka har en filosofisk bakgrund. Två huvud-
sakliga förhållningssätt är positivism och hermeneutik. Inom positivismen är tilltron till ve-
tenskaplig rationalitet stor. En vetenskaplig sats anses meningsfull endast om den kan bekräf-
tas empiriskt. Kunskapen ska kunna verifieras empiriskt och uppskattningar och bedömningar 
ska ersättas med mätningar. Inom positivismen ska forskaren inta en objektiv roll. Det positi-
vistiska förhållningssättet är vanligt inom naturvetenskapen. (Wallén, 1996) 
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Vår forskning har antagit en hermeneutisk vetenskapsinriktning. Ett hermeneutiskt forsk-
ningsperspektiv innebär att försöka fånga upplevelser vilka sedan tolkas och förstås i sitt 
sammanhang och ges en möjlighet att förklaras. I tolkningsarbetet försöker forskaren nå en 
djupare förståelse med hjälp av frågor som; vad, var, hur och varför. I hermeneutiska forsk-
ningsprocesser framträder förståelsen genom det språk och de handlingar forskaren använder. 
Hermeneutiken handlar om språket som ett medium för kommunikation. I hermeneutisk 
forskning betonas vikten av att se helheten och handlar om delarna och helhetens förhållande 
till varandra. För att kunna förstå en del krävs tillgång till helheten för att kunna göra en rim-
lig tolkning. Vi har gjort intervjuer som vi sedan har tolkat, det vill säga vi tolkade innebörden 
och vid tolkandet växlade vi mellan del- och helhetsperspektiv på så sätt att det skedde en 
växling mellan den aktuella del vi arbetade med och den framväxande helheten. Detta är ty-
piska karaktärsdrag inom den hermeneutiska ansatsen. (Olsson & Sörensen, 2001)   
 
2.5 Datainsamling 
 
Det finns olika metoder för att samla information under en forskningsprocess och vanligtvis 
talat man om att dela in informationskällorna i primärdata och sekundärdata. Primärdata be-
står av information som uppkommer under forskningens gång. Vilken insamlingsmetod av 
primärdata som används kan bero på om forskningen har en kvalitativ eller kvantitativ ansats. 
Sekundärdata består av information som redan finns insamlad av tidigare forskare. Sekundär-
data kan exempelvis vara register- och bokföringsdata som Statistiska centralbyrån presente-
rar men också sammanställningar av publicerade vetenskapliga artiklar. (Olsson & Sörensen, 
2001)   
 
I vår forskningsprocess har vi använt oss av både primära såväl som sekundära källor. Till att 
börja med undersökte och granskade vi vad som redan skrivits om vårt valda ämnesområde. 
Dessa sekundära källor består av litteratur och vetenskapliga artiklar. Genom att vi studerade 
dessa sekundära källor fick vi en uppfattning av vad som redan framkommit gällande vårt 
problemområde, vilket gjorde att vi fick större kunskap om ämnet, vilket i sin tur gav oss möj-
lighet att avgränsa oss och veta vad vi skulle fokusera på i vårt val av primära källor. Härefter 
övergick undersökningen mer till insamling av primärdata. Vår insamlingsmetod av primärda-
ta har bestått av intervjuer med lämpliga personer som vi ansåg vara relevanta informanter för 
vår forskning. 
 
2.6 Intervju 
 
I vår undersökning har vi genomfört intervjuer med utvalda personer för att på så sätt få in-
formation om hur det förhåller sig i verkligheten när det gäller styrelsens sammansättning och 
val av styrelseledamöter. 
 
Inom den kvalitativa forskningen är intervjuer den vanligaste metoden. I en kvalitativ intervju 
är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter och det är vanligt att intervjun rör sig i 
olika riktningar, vilket kan vara önskvärt då intervjuaren får en större uppfattning och kun-



17 

skap om vad intervjupersonen tycker är viktigt och relevant. Intervjuaren kan i kvalitativa 
intervjuer i stor utsträckning avvika från den intervjuguide och det frågeformulär som i förväg 
formulerats. Kvalitativa intervjuer tenderar att vara flexibla och kan följa den inriktning som 
intervjupersonens svar går mot, det finns en större möjlighet att anpassa intervjun efter de 
frågor som kan dyka upp under intervjuns gång. (Bryman & Bell, 2005) 
 
Det finns två huvudsakliga former av intervjuer inom den kvalitativa metoden, den ostrukture-
rade intervjun och den semi-strukturerade intervjun. Den ostrukturerade intervjun lämnar 
forskaren stort utrymme till intervjupersonen, exempelvis genom att endast ställa en enda frå-
ga och låta intervjupersonen svara och associera fritt. En ostrukturerad intervju kan mer liknas 
vid ett samtal. Den semi-strukturerade intervjun innebär att forskaren har en lista över specifi-
ka områden som ska beröras under intervjun, men även här lämnas plats för intervjupersonen 
att svara fritt. Innan intervjun förbereds en intervjuguide, och frågorna ställs oftast i stort i den 
förberedda ordningen, men det finns ändå möjlighet att anpassa intervjun och avvika från in-
tervjuguiden genom att ändra ordning på frågorna och ställa frågor som anknyter till vad in-
tervjupersonen svarat trots att de inte finns med i intervjuguiden. (Bryman & Bell, 2005)   
 
De intervjuer vi har genomfört har följt den semi-strukturerade formen. Innan intervjuerna 
förberedde vi oss genom att fundera ut lämpliga frågor och vi sammanställde ett frågeformu-
lär som vi hade som utgångspunkt när vi genomförde våra intervjuer. Vi tror att det är fördel-
aktigt att innan intervjun fundera ut bra frågor som kan rikta in intervjun mot det problemom-
råde vår frågeställning kretsar kring. Samtidigt är det viktigt att inte vara för strukturerad un-
der intervjun utan att lämna plats och anpassa intervjun efter intervjupersonens tankar och 
reflektioner och låta intervjun till viss del följa dessa.  
 
Vi valde att inte skicka ut frågorna i förväg till respondenterna dels för att det inte var så 
komplicerade frågor och dels för att vi ville att de skulle svara så ärligt som möjligt. Hade vi 
skickat ut frågorna i förväg hade de fått mer tid och haft möjlighet att fundera på frågorna och 
formulera bra svar som kanske inte alltid stämmer bra överrens med hur det ser ut i verklighe-
ten. Genom att inte skicka ut frågorna i förväg har vi delvis kunnat undvika detta problem. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver sju stadier i en intervjuundersökning. Dessa sju steg 
beskriver väl hur vi har lagt upp och genomfört vår intervjuundersökning. 
 

1. Tematisering. Undersökningens syfte och föreställning om ämnet formuleras innan in-
tervjuerna börjar. 

2. Planering. Planera uppläggningen av undersökningen. 
3. Intervju. Här kommer genomförandet av själva intervjuerna enligt intervjuguiden.  
4. Utskrift. Här behandlas och förbereds intervjumaterialet för analys. Vanligtvis innebär 

detta moment att överföra talspråk till skriftspråk. 
5. Analys. Intervjumaterialet analyseras. 
6. Verifiering. Intervjumaterialets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ska fastställas. 
7. Rapportering. Resultatet av undersökningen ska rapporteras. 

(ibid.) 
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2.7 Tillvägagångssätt  
 
Nedan följer en lite närmare beskrivning av hur vårt arbete med uppsatsen har gått till. Vi har 
följt en process som beskrivs av Backman (2008). Allt forskningsarbete utgår och tar sin bör-
jan i en fråga, som antingen ställs av forskaren själv eller av någon annan extern person, myn-
dighet eller organisation. Efter att ha en frågeställning som utgångspunkt måste forskaren läsa 
på om ämnesområdet innan det egentliga forskningsarbetet kan inledas och en litteratur-
granskning görs. Denna litteraturgranskning hjälper till så att forskaren kan formulera en me-
ningsfull, forskningsbar och vetenskaplig problemställning. Under litteraturgranskningen kan 
forskaren upptäcka och hitta brister och luckor i kunskapsmassan som kan leda fram till en 
problemställning.  
 
Nästkommande moment är problemformulering, då den ursprungliga frågan ska finslipas och 
omformuleras för att ge bättre insikt i problemet. Nästa steg är att formulera en hypotes som 
kan betraktas som ett slags preliminärt svar på problemställningen. Hypotesen bli som en 
gissning eller ett logiskt antagande och anger en riktning om hur och var forskaren ska söka 
efter svar. Hypotesen ger upphov till empiriska prövningar och styr eller bestämmer vad fors-
karen ska observera och var i empirin forskaren ska gå in. En annan väg från litteraturgransk-
ningen till observation är att arbeta fram en frågeställning och sedan gå rakt ut i empirin och 
fråga sig hur det ser ut. I detta fall använder sig inte forskaren av problemställningar och hy-
poteser. Att arbeta på detta sätt kan vara fördelaktigt då forskningsfältet är obekant, okänt 
eller när forskaren har begränsad kunskap om ämnesområdet så att forskaren inte har något att 
stödja en hypotes på. Eftersom en hypotes måste grundas på något, så som tidigare kunskap 
eller teorier kan en frågeställning i vissa fall vara mer lämplig än en hypotes. Däremot behö-
ver inte frågeställningen ha något stöd i tidigare kunskap utan kan ställas rakt ut. (Backmann, 
2008) I vår undersökning har vi arbetat med en frågeställning och inte formulerat några hypo-
teser. Vi ansåg att vi inte hade speciellt stor kunskap om vårt valda ämnesområde och kände 
därmed att det var mer lämpligt att arbeta efter en frågeställning.  
 
Nästa steg i forskningsprocessen är observation. För att få veta något om verkligheten krävs 
att den observeras. Observationen kan ta olika form så som exempelvis tester, frågeformulär, 
attitydskalor, intervjuer, experiment och direkta observationer. Forskaren måste välja den me-
tod för insamling av data som känns mest relevant utifrån den hypotes eller frågeställning som 
formulerats. De data som samlas in kan vara kvalitativ såväl som kvantitativ. (Backmann, 
2008) När vi undersökte hur det ser ut i empirin har vi gjort intervjuer. Vi tror att detta var 
den bästa metoden för att få fram relevant data för vår undersöknings syfte. Genom att vi träf-
fade människor som är väl insatta i vårt ämnesområde har vi kunnat ställa frågor som gett oss 
svar, så att vi fått en bättre bild av hur det ser ut när det gäller styrelsen sammansättning, och 
vad det finns för utgångspunkter när styrelsen ska utses. De data vi har samlat in har därmed 
en kvalitativ form och detta i enlighet med att vi använt oss av den kvalitativa forskningsme-
toden.   
 
Efter att ha gått igenom observationsfasen är det dags för analys. Den insamlade data måste 
organiseras och systematiseras. Organiseringens syfte är att få en bättre ordning på data vilket 
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gäller både kvalitativ och kvantitativ data, så att det blir en överskådlighet och systematik. 
Under analysen ska data ta en ändamålsenlig och tolkningsbar form, detta för att observa-
tionsutfallet ska kunna relateras till den ursprungliga problemställningen då efterföljande fas 
är tolkning. Under tolkningen ska resultatet av analysen ges en mening eller ett innehåll. 
Forskaren ska tolka data, och hamnar i en situation där forskaren ska kunna dra slutsatser och 
implikationer av utfallet. Tolkningsfasen kan vara en komplicerad fas då denna fas innebär en 
större omsorgsfullhet och precision än de tidigare stegen i forskningsprocessen. Det sista ste-
get innebär rapportering. (Backmann, 2008) Vidare menar Backmann (2008) att inget forsk-
ningsarbete kan anses avslutat förrän det har rapporterats och gjorts tillgängligt för andra. 
(ibid.) Det var enligt denna arbetsprocess vår undersökning tog form. Vi har följt de olika 
stegen och har försökt processa fram en välskriven och genomarbetad uppsats.   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Den traditionella forskningsprocessen (Backmann, 2008) 
 
2.8 Forskningens trovärdighet  
 
Oavsett vilken metod som har använts för insamling av data är det viktig att kritiskt granska 
sina källor och se hur tillförlitlig och giltig informationen som framkommit är. Reliabilitet och 
validitet är två begrepp som har att göra med bedömning av forskning. Reliabilitet kan sägas 
vara ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller ett tillvägagångssätt ger samma re-
sultat vid olika tillfällen om omständigheterna förutsätts vara lika. Validitet är ett mått på hur 
väl det som avses mätas verkligen mäts, beskriver en viss fråga det forskaren vill att den ska 
beskriva. Validitet kan beskrivas som utformning av en forskningsansats i syfte att kunna ge 
trovärdiga slutsatser. Men också att de resultat och belägg som framkommer, vilket undersök-
ningen lett fram till, ska utgöra ett starkt stöd för de tolkningar som görs. (Bell, 2006)  
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Enligt Bryman och Bell (2005) har det diskuterats huruvida validitet och reliabilitet är rele-
vanta begrepp att använda vid bedömning av den kvalitativa forskningen. Validitet och relia-
bilitet handlar i grunden om hur tillförlitliga och noggranna mätningar är. Att göra mätningar 
är vanligt inom den kvantitativa forskningen vilket gör att validitet och reliabilitet är använd-
bara bedömningsbegrepp där. Inom den kvalitativa forskningen används istället andra begrepp 
med lite annan innebörd. Trovärdighet är ett begrepp som kan användas vid bedömning av hur 
pass bra en kvalitativ undersökning är. Trovärdighet i sin tur kan delas in i fyra delkriterier. 
Det första är tillförlitlighet som handlar om hur troligt eller sannolikt resultatet är. Det andra 
kriteriet är överförbarhet och berör om resultatet kan tillämpas i andra sammanhang. Det tred-
je kriteriet är pålitlighet och det innebär om resultatet skulle bli likartat vid ett annat tillfälle. 
Det sista kriteriet är bekräftelse och handlar om objektivitet. Om forskaren har haft kontroll 
över sina värderingar så att de inte har påverkat undersökningen på ett avgörande sätt. (ibid.) 
 
För att vår forskning ska vara trovärdig har vi vid intervjutillfällena haft med en diktafon och 
spelat in intervjuerna för att undvika risken att vi missat vad respondenterna sagt. Vår forsk-
ning är också trovärdig på det sätt att undersökningen går att tillämpa på andra grupper och 
individer, undersökningen är överförbar till andra sammanhang. Till exempel skulle vår un-
dersökning kunna genomföras i en annan region i landet. Om resultatet skulle bli detsamma i 
en annan region är svårt att avgöra. Men den statistik vi tittat på tycker vi ganska tydligt pekar 
på vissa faktorer som vi tror inte har att göra med geografiska skillnader utan att det i stort sett 
är likartat i hela landet. Vi kan även styrka och bekräfta att våra värderingar inte har påverkat 
undersökningen på ett avgörande sätt. Dock har uppsatsen ett hermeneutiskt förhållningssätt 
vilket innebär att uppsatsen bygger på våra tolkningar. Skulle andra forskare genomföra sam-
ma undersökning finns en viss risk att resultatet skulle bli något annorlunda på grund av skill-
nader i subjektiva tankar och värderingar.  
 
2.9 Källkritik 
 
De källor vi har använt i vår studie har vi försökt att kritiskt granska och den information som 
vi ansett vara irrelevant eller inte tillförlitlig för studien har vi avlägsnat. Vi har försökt att 
använda så aktuell litteratur som möjligt men vi har i några fall använt oss av lite äldre littera-
tur. Den äldre litteraturen består främst av metodkällorna. När det handlar om metodkällor 
anser vi att kravet på att litteraturens ska vara nyskriven inte är lika viktigt som när det gäller 
källor som berör styrelsesammansättningen. Detta för att stor del av metod, förhållnings- och 
tillvägagångssätt inom forskning inte förändras något nämnvärt på senare år. Vi ser att denna 
lite äldre litteratur fortfarande är aktuell och relevant för vår studie. 
 
När det gäller litteratur inom styrelsearbetet har vi sökt så aktuellt och nyskrivet material som 
varit möjligt. Även om styrelsearbetet i sig kanske inte förändras så mycket är det nya lagar 
och regler som tillkommit på senare tid. Likaså tror vi synen på styrelsen förändrats med ti-
den. En aspekt är till exempel jämställdheten i styrelser, som kommit upp på senare tid. 
 
En del av litteraturen som behandlar styrelser är i relativt stor utsträckning inriktade på och 
handlar om aktiebolag. I vår undersökning har vi även tittat på styrelser i andra organisationer 
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med annan bolagsform än aktiebolag. Dock har vi ansett litteraturen relevant och applicerbar 
till viss del även på dessa andra organisationer. 
 
När det gäller intervjuerna har vi försökt att anpassa intervjufrågorna efter intervjupersonen 
för att få ut så mycket och relevant information som möjligt. Vi har försökt att inte ställa allt 
för ledande frågor för att få så uppriktiga och ärliga svar som möjligt. Då vi inte skickade ut 
frågorna i förväg lämnades ingen möjlighet till respondenterna att förbereda sig innan, vilket 
gör att vi anser i större utsträckning har fått ärliga och sanna svar. Vi är införstådda med att 
våra respondenter inte vill ge någon negativ bild av sin styrelse och företaget eller organisa-
tionen de representerar, vilket skulle kunna göra att våra frågor besvarats med positivare svar 
än vad som är riktigt och sanningsenligt. Om så är fallet är mycket svårt att avgöra men vår 
uppfattning är ändå att vi i stor utsträckning fått sanningsenliga svar, då vi anser vissa respon-
denter varit lite kritiska mot sina styrelser, nämnt vissa brister och tagit upp faktorer som skul-
le kunna förbättras. 
 
2.10 Urval 
 
När vi valt litteratur har vi tittat efter så nyskriven och aktuell litteratur som möjligt. Urvalet 
av det material vi tagit med i uppsatsen grundar sig på våra subjektiva bedömningar av vad vi 
anser vara relevant och lämpligt för vår undersökning. Till viss del är vi påverkade av tiden 
och samhället vi lever i. Här avser vi främst delen av uppsatsen som berör mångfald, som idag 
är en aktuell fråga, med diskussion om jämn könsfördelning, kulturell integration och ålders-
spridning.   
 
Vid urval av respondenter har vi försökt att hitta personer i vår närhet som vi enkelt kan besö-
ka, eftersom vi främst ville genomföra personliga intervjuer då vi tycker det är mer fördelak-
tigt än att intervju via till exempel telefon. Dock har detta inte varit helt möjligt, utan vi har 
gjort två intervjuer via telefon, på grund av svårighet att besöka dessa beroende på avståndet. 
De personer vi har valt att intervjua har insikt i styrelsearbete. Vi valde att intervjua fyra per-
soner som sitter i olika styrelser, dessutom har vi intervjuat en verkställande direktör och en 
person som sitter med i en valberedning. Detta för att få en uppfattning om problemet utifrån 
olika perspektiv. De personer vi intervjuat är följande;  
 

- Anders Friberg, Aluminiumriket Sverige  
- Catharina Grundström, Optimera detaljhandel AB  
- Anders Ivarsson, IUC Kalmar län  
- Anders Holmberg, Holtab AB  
- Håkan Lissinger, Electra gruppen AB  
- Mari Sander, Södra  

 
På styrelsedagen den 22 oktober fick vi möjlighet att knyta våra första kontakter då vi träffade 
Nils-Erik Persson, Anders Holmberg och Mari Sander. Via vår handledare fick vi kontakt 
med Anders Friberg. Anders Friberg ledde oss sedan vidare till Anders Ivarsson och till Nils-
Erik Persson. Genom Nils-Erik Persson fick vi tillgång till den databas vi använt i vår statis-
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tiska undersökning. Via Persson fick vi kontaktuppgifter till Anders Holmberg. Detta sätt att 
via en respondent få kontakt med andra relevanta respondenter kallar Bryman & Bell (2005) 
för snöbolls- eller kedjeurval. Vidare anser Bryman & Bell (2005) att detta kan ses som ett 
bekvämlighetsurval och det måhända vara så. Vi tycker detta är ett bra sätt eftersom vi inte 
själva är speciellt insatta i styrelsearbete och inte har något större kontaktnät inom detta om-
råde. Vi hade från början ingen större kännedom om relevanta personer att intervjua. På detta 
sätt har vi därmed fått kontakt med relevanta respondenter för vår studie. De övriga respon-
denterna, Grundström och Lissinger hittade vi själva genom att leta bland företag i Kalmar. Vi 
kontaktade dem genom att vi skickade ut ett mejl där vi frågade om de hade möjlighet att stäl-
la upp på en intervju.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

är presenterar vi det viktiga från den litteratur vi har genomsökt. Kapitlet inleds med en 
presentation av lämpliga teorier som ligger till grund för vår uppsats. Därefter följer 

beskrivningar av styrelser. Alltsammans utgör en teoretisk referensram för vårt valda ämnes-
område med utgångspunkt i frågeställningen. Vi presenterar även en förklaring till val av 
teorier. 

 
3.1 Teorier 
 
Vi börjar med att presentera två teorier, agentteorin och stewardshipteorin. Vi har valt dessa 
teorier då vi tycker att de har en koppling till hur synen på styrelsens roll kan se ut och har 
därmed en betydelse för sammansättningen av styrelsen. 
 
3.1.1 Agentteorin 
 
När aktieägarna inte själva deltar i företagets ledning kan detta leda fram till det så kallade 
principal-agentproblemet. Ägarna är principal och överlåter och delegerar uppdraget att leda 
företaget till en självständig och professionell företagsledning, det vill säga agenten. Företags-
ledningen är inte själva ägare i företaget och har som uppgift att sköta och kontrollera företa-
get medan det är ägarna som bär ansvaret. Det problem som enligt teorin kan uppstå har sin 
grund i intressemotsättningar. Den självständiga ledningen kan ha intresse av att styra företa-
get i riktning mot tillväxt snarare än god lönsamhet. Detta för att själva få mer makt och kan-
ske en högre lön. För att lyckas med detta kanske ledningen undviker att ta vissa risker, håller 
ner utdelningen, bedömer investeringar och andra åtgärder kortsiktigt, helt enkelt agerar på ett 
sätt som ligger i deras intresse men som inte tilltalar aktieägarna. (Andrén et al. 2005) 
 
Grunden till intressemotsättningarna kan finnas i den informationsasymmetri som ofta före-
ligger. Ledningen kan utnyttja det faktum att de är mer insatta i företaget än ägarna och får på 
så sätt ett övertag. För att motverka att detta problem uppstår finns det två huvudsakliga verk-
tyg, övervakning och incitament. Övervakning sker genom instrument så som årsredovisning-
en och revisionen vilka är företeelser som medför att ledningens arbete granskas. Ytterligare 
kontrollorgan som har en viktig funktion i sammanhanget är styrelsen och bolagsstämman. 
Det andra verktyget, incitament handlar om att utforma bonussystem och liknande på ett sätt 
som gör att företagsledningen motiveras att agera efter ägarnas intresse. (Andrén et al. 2005) 
 
I agentteorin finns en misstänksamhet mot människor, att vi drivs av ett egenintresse och gi-
righet. (Kärreman, 1999) Agentteorin har varit dominerande inom ramarna för en teoretisk 
begreppsbildning för bolagsstyrning. I teorin förutsätts att ledningen och ägarna utövar olika 
intressen och att det finns risk att ledningen utnyttjar situationen och agerar opportunistiskt. 
När förvaltningen av bolaget delegeras till chefer eller en företagsledning är det enligt teorin 
klokt att misstro och kontrollera företagsledningen för att minska risken för att denna ska 

H 
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missbruka sitt förtroende och agera efter egenintresse. Styrelsen spelar en stor roll i den inter-
na kontrollen och det är styrelsen som ska bedöma ledningens agerande och beslutsfattande. 
Styrelsen har möjlighet att skapa incitament så att ledningen agerar efter ägarnas intresse. 
(Grundei, 2008) 
 
3.1.2 Stewardshipteorin 
 
Forskning kring styrelser har dominerats av det agentteoretiska synsättet som menar att det 
finns ett behov av att kontrollera företagsledningen, då denne antas agera utifrån eget intresse 
och inte på ett sätt som alltid överensstämmer med aktieägarnas. Styrelsen ses enligt agentteo-
rin som ett instrument som utövar kontroll över företagsledningen. Den faktorn att det finns 
en konflikt mellan ägarnas och ledningens intresse ifrågasätts i stewardshipteorin. Stewarship-
teorin har sin utgångspunkt i att ledningens beteende påverkas av fler olika faktorer som leder 
fram till att ledningens intresse kommer att sammanfalla med aktieägarnas. De beteendemotiv 
som enligt teorin påverkar ledningen är att ledningen har ett behov av att få uppskattning, vill 
uppnå tillfredställelse genom att göra ett bra jobb, att det finns respekt för överordnade och en 
god arbetsmoral. (Kärreman, 1999) Teorin bygger till stor del på förtroende och antagandet att 
organisatoriska deltagare i sig är motiverade att uppfylla sina uppgifter. Det finns inget up-
penbart behov av incitament eller sanktioner på samma sätt som enligt agentteorin. Utmanan-
de arbetsuppgifter och ansvar anses vara tillräckligt motiverande. (Grundei, 2008)  
 
Företagsledningen antas enligt stewardshipteorin agera på ett sätt som är i enighet med ägar-
nas intresse. Detta gör att det inte finns något kontrollbehov på samma sätt som i den tidigare 
nämnda agentteorin. Sett utifrån stewarsdshipteorin får styrelsen en helt annan roll. Styrelsen 
ska enligt teorin ägna sig åt att försöka förstärka ledningens möjligheter att göra sitt jobb. Te-
orin talar för att syrelsen ska präglas och sättas samman av ”insiders” eller managers då dessa 
besitter kompetens och information. Det finns enligt teorin inget motiv att aktieägare ska sitta 
i styrelsen ur det hänseendet att de är ägare. Ska en ägare ha inflytande i styrelsearbetet ska 
det ha sin grund i att ägaren kan stödja ledningen och stärka ”management empowerment”. 
(Kärreman, 1999) 
 
Styrelsen ska enligt stewardshipteorin fylla en strategiroll och utgöra en ledningsfunktion vil-
ken bör vara sammansatt av företagsledningen, då den är mest lämpad att utföra funktionen. I 
teorin beaktas inte dynamiken inom styrelsen eller betydelsen av att den är sammansatt av 
olika styrelseledamöter vars samverkan skulle kunna påverka styrelsens effektivitet och funk-
tion. Stewardshipteorin har en större tilltro till människan och förutsätter att människor drivs 
av positiva faktorer så som viljan att göra ett bra jobb. (Kärreman, 1999) 
 
3.2 Information om styrelser 
 
Nedan följer en information om styrelser, där vi valt ut områden som vi anser vara väsentliga 
för vårt ämnesområde. Vi redogör för vad andra författare har skrivit om styrelser och sam-
mansättning av styrelser. I några stycken behandlas även mer övergripande information om 
styrelsearbete och styrelsens ansvar. Vi har valt att ta med denna information för att få en bätt-
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re helhetsbild och förståelse för styrelsens innebörd. Detta anser vi vara viktigt att ha med för 
att få en insikt i styrelsens roll och sammansättningens betydelse.  
 
3.2.1 Tillsättning av styrelse 
 
Hur styrelsen ska utses behandlas i aktiebolagslagens åttonde kapitel. Det är bolagsstämmans 
uppgift att utse bolagets styrelse. Om det är föreskrivet i bolagsordningen är det tillåtet att en 
eller flera styrelseledamöter får utses på annat sätt. Styrelsen eller en styrelseledamot får inte 
ges rätt att utse styrelseledamöter. (notisum.se) Stämmans beslut om tillsättningen bör beredas 
genom en strukturerad process vilken är styrd av ägarna. Aktiebolagslagen anger inga be-
stämmelser för hur nomineringsprocessen ska gå till, inte heller om det ska finnas någon val-
beredning. Men enligt det ursprungliga kodförslaget som beskrivs i svensk kod för bolags-
styrning ska bolaget ha en valberedning som utses av bolagsstämman. Valberedningen är ett 
organ som ska bereda beslut i tillsättningsfrågor inför bolagsstämman. Beredningen görs i 
syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av ärendena. Valberedningen kan ha 
till uppgift att nominera styrelseledamöter och revisor samt att föreslå arvoden till dessa. 
(Svernlöv, 2006) 
 
Valberedningen ska representera aktieägarna och det är bolagsstämman som utser valbered-
ningens ledamöter. En valberedning ska bestå av minst tre ledamöter och majoriteten av dessa 
tillåts inte vara styrelseledamöter. VD eller annan person från företagsledningen ska heller 
inte ingå i valberedningen. Valberedningens ordförande ska inte vara en styrelseledamot eller 
styrelseordförande. (Svernlöv, 2006) 
 
När väl valberedningen är utsedd är det dennes uppgift att lämna förslag på styrelsens sam-
mansättning, förslag på styrelseordförande och ledamöter. Valberedningen ska som underlag 
till sina förslag fastställa vad för krav det ställs på en ny ledamot, vad för kravprofil som be-
höver rekryteras. De ska även beakta förslag på representanter som inkommit från aktieägare. 
Valberedningens förslag på styrelseledamöter ska presenteras i en kallelse till bolagsstämman 
samt på bolagets hemsida. På bolagsstämman ska sedan valberedningen även motivera sina 
förslag och slutligen tar bolagsstämman beslut om val av ledarmöter. (Svernlöv, 2006) 
 
Brandinger (2004) skriver dock att det ofta i bolag med relativt spritt ägande är styrelsen som 
tillsätter sig själva och själva bestämmer när styrelsen ska förnyas samt hur detta ska gå till. 
Ordförande fungerar som en enmansvalberedning och är en ”verkställande ledamot”. Vidare 
menar Brandinger (2004) att ordförande bildar sig en uppfattning över vilka kompetenser 
denne vill ha i sin styrelse, vilka ledamöter som fungerar bra eller inte fungerar bra i styrelsen. 
Ordförande tar sedan fram ett förslag över hur styrelsen ska se ut och kontaktar huvudägarna. 
Ordförande redovisar sitt förslag för huvudägarna och efterfrågar huvudägarnas samtycke för 
förslaget. Det är sedan detta förslag på styrelsens sammansättning som presenteras på bolags-
stämman. (ibid.) 
 
Brandinger (2004) menar att det ofta är på detta sätt det går till, trots att börsnoterade bolag 
vet att det inte ska fungera på så sätt. Därför hävdar många företag utåt att de visst arbetar 
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med en seriös nomineringsprocess, med hjälp av en valberedning på så sätt som beskrivs i 
koden. (Brandinger, 2004) 
 
När det gäller val av styrelseledamöter finns det vissa formella krav. Den som är underårig 
eller ställd under förvaltare får inte vara styrelseledamot. Inte heller en person som är försatt i 
konkurs eller har näringsförbud. Det finns även ett krav gällande bosättning, minst halva anta-
let styrelseledamöter i en styrelse måste vara bosatta inom EES-området, Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. (Gustafsson, 2008) 
 
Vid val av styrelseledamöter skriver Gustafsson (2008) att det är viktigt att utgå från vilken 
kompetens företaget behöver, vilket kan undersökas genom en behovsanalys. Utöver rätt 
kompetens är även personlig kontakt och ömsesidigt förtroende viktiga faktorer att ta hänsyn 
till vid tillsättning av styrelseledamot. När bolaget är klart över vad det är för profil som efter-
frågas i styrelsen finns det hjälp att ta till vid sökandet efter den rätte. (ibid.) Exempelvis kan 
Styrelseakademien som har en kandidatdatabas vara till hjälp. Där kan företag göra en sökpro-
fil och få tillgång till en bank av styrelseledamöter. (styrelseakademien.se)   
 
3.2.2 Styrelsens storlek 
 
De lagar som finns gällande ett företags styrelse går bland annat att hitta i aktiebolagslagen. 
Den säger att ett aktiebolag ska ha en styrelse och den ska bestå av en eller flera styrelseleda-
möter. För ett publikt aktiebolag kräver lagen dock att det finns minst tre ledamöter i styrel-
sen. I bolagsordningen ska antalet styrelseledamöter anges, antingen som ett fast antal eller 
som ett angivande av ett högsta och lägsta antal ledamöter. Det får utses så kallade supplean-
ter för styrelseledamöterna och det måste finnas minst en suppleant om styrelsen består av 
mindre än tre ledamöter. Då en styrelse har fler än en ledamot måste en av dessa utses till sty-
relseordförande. (notisum.se)  
 
En styrelse vars storlek är liten blir av praktiska skäl lättare att samla jämfört med en stor sty-
relse. Däremot täcker en stor styrelse in fler av de kompetenser och erfarenheter som önskas. 
Enligt Brandinger (2004) dyker det för styrelsen alltid upp situationer som kräver snabba in-
satser och då är det lättare att ha en liten styrelse som enklare kan samlas än en stor styrelse. 
Ju större styrelsen är desto svårare blir det att hantera situationer som kräver snabba insatser. 
Det är viktigt att styrelsen kan arbeta tillsammans som ett lag och det medför att det måste 
råda goda och förtroendefulla relationer mellan styrelsens medlemmar. Det tar tid att bygga 
upp en god arbetsrelation och tiden är ofta en begränsad resurs. Detta leder till att det i en stor 
styrelse läggs mindre tid på varje relation vilket i sin tur leder till en ökad risk för att den öns-
kade kvaliteten inte uppnås. Detta kan förtydligas ytterligare med följande illustration. (ibid.) 
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                  Fem ledamöter 
        Sju ledamöter 
 
Figur 3. Styrelsens stolek (Brandinger, 2004) 
 
Figuren visar vad som händer om styrelsen ökar från fem till sju ledamöter där linjerna kan 
ses som de önskade relationerna och cirklarna kan ses som styrelsens ledamöter. Då styrelsen 
ökar med två ledamöter blir det alltså en stor ökning av relationerna. Som tidigare nämnts 
bidrar denna ökning till att mindre tid kan läggas på varje relation, vilket innebär att det för-
troende och den respekt som krävs mellan ledamöterna för att styrelsen ska göra ett bra arbete 
aldrig uppstår. Dock är det värt att poängtera att fler styrelseledamöter så som exempelvis sju 
är hanterbart. Figuren är bara en antydan på vad som händer om styrelsens skulle ha till ex-
empel tio medlemmar. I sådana fall skulle det inte röra sig om något lagarbete utan det skulle 
formas mindre grupper inom styrelsen där en av dessa grupper skulle inneha större delen av 
makten. (Brandinger, 2004) 
 
Finstad (2005) menar att styrelsens storlek är betydande och kan vara avgörande. En idealisk 
styrelse bör ha tillräckligt många röster så att det är möjligt att ha en stimulerande dialog. 
Dock kan en stor styrelse ta längre tid på sig att fatta beslut. (ibid.) 
 
Svensk kod för bolagsstyrning hade tidigare ett förslag om en övre gräns för styrelsens storlek 
men detta förslag har i den slutliga versionen av koden istället ersatts med en mer principiellt 
formulerad regel. Denna regel säger att styrelsen inte ska vara större än att effektiva och enkla 
arbetsformer kan användas. Vilket det exakta antalet styrelseledamöter bör vara avgörs såle-
des av det enskilda bolaget och dess behov. (Svernlöv, 2006) 
 
3.2.3 Oberoende styrelseledamöter 
 
Styrelseledamöter kan stå i ett beroendeförhållande till bolaget och/eller till dess ägare. Förut-
sättningarna ser olika ut om det handlar om ett bolag med spritt ägande eller om det är frågan 
om ett litet ägarstyrt företag. I små ägarledda företag förekommer beroendeförhållande i olika 
riktningar då ägaren dominerar både styrelsen och bolaget. Men när det finns flera ägare blir 
frågan en annan. I aktiebolagslagen står det att alla ägare ska behandlas lika. Detta kan bli 
svårt att uppnå om styrelsen befinner sig i ett starkt beroendeförhållande till en enda ägare. 
Det är att föredra om frågor kan behandlas på ett objektivt sätt redan vid styrelsebordet. Finns 
det en majoritetsägare som satt ihop styrelsen kan det förekomma att denne kan driva igenom 
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beslut som egentligen inte är till företagets bästa eller i enlighet med lagstiftningen. Det kan 
därför vara klokt av ägarna att istället skaffa sig en styrelse som har tillräckligt stort oberoen-
de och integritet för att kunna ta rätt och objektiva beslut. (Brandinger, 2004)   
 
I börsnoterade företag får detta problem en större betydelsegrad. Svensk kod för bolagsstyr-
ning anger att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget 
och företagsledningen. Minst två av dessa ska även vara oberoende till företagets största äga-
re. Men det är svårt att fastställa några objektiva mått över vad som anses vara oberoende. 
(Brandinger, 2004) Oberoendet kan ifrågasättas om styrelseledamoten direkt eller indirekt har 
omfattande affärsförbindelse med bolaget, eller har andra ekonomiska mellanhavande. En 
beroendesituation kan bestå av att styrelseledamoten är anställd, leverantör, kund eller upp-
dragstagare hos bolaget. (Björkmo, 2008)  
 
Coles et al. (2008) har undersökt om mindre och mer självständiga styrelser är bättre styrelser. 
De kommer i sin undersökning fram till att vissa kategorier av företag kan dra nytta av större 
styrelser med fler interna styrelseledamöter, små styrelser med största delen externa ledamöter 
behöver nödvändigtvis inte vara det bästa. De menar exempelvis att komplexa, diversifierade, 
och stora företag har ett större behov av rådgivning och kan dra nytta av en större styrelse 
med fler externa styrelseledamöter.  Däremot kan företag som är FoU-intensiva ha nytta av en 
högre andel av interna ledamöter i sina styrelser, då sådana företag besitter mer specifika kun-
skaper. De menar att antingen är mycket små eller mycket stora styrelser det mest optimala. 
(ibid.) 
 
3.2.4 Styrelsens ordförande 
 
Enligt aktiebolagslagen ska ordförande leda styrelsens arbete samt se till och bevaka att sty-
relsen fullgör sina uppgifter. Ordförande har ett ansvar för att styrelsens arbete ska vara välor-
ganiserat och effektivt. Om inte något annat har föreskrivits i bolagsordningen eller beslutats 
av bolagsstämman är det styrelsen som väljer ordförande. Det är även tillåtet enligt aktiebo-
lagslagen att ordförande utses på bolagsstämman men huvudregeln är att styrelsen utser ord-
föranden. (Svernlöv, 2006) 
 
3.2.5 Styrelsen och VD 
 
En av styrelsens viktigaste uppgifter är att tillsätta en verkställande direktör till företaget. 
Denne har ett avgörande inflyttande på företagets utveckling och det kan bli dyrbart om en 
rekrytering av en VD blir misslyckad, därför bör styrelsen ge denna uppgift hög prioritet. För 
att strukturera uppgiften på ett bra sätt kan styrelsen ta fram en kravprofil som anger vilka 
krav den nye verkställande direktören ska uppfylla. Det är bland annat viktigt att en VD kan 
hantera den situation som företaget befinner sig i dagsläget men det är självklart också viktigt 
att denne kan hantera de situationer som företaget tros befinna sig i om några år. Ett lämpligt 
hjälpmedel vid rekrytering av ny VD är den så kallade SWOT-analysen. Genom att göra en 
SWOT-analys på företaget kan de krav som ställs på den verkställande direktören lättare tas 
fram, eftersom företagets styrkor och svagheter samt möjligheter och hot då blir kända. Ut-
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ifrån analysen vet styrelsen åt vilket håll företaget går och kan på så vis komma fram till vad 
företagets nye VD bör ha för kompetens och erfarenhet för att styra företaget i rätt riktning. 
(Brandinger, 2004) 
 
Relationen mellan styrelse och VD är komplicerad och bygger på ömsesidigt beroende. Sty-
relsen har den formella makten och bedömer hur VD sköter sitt arbete. Styrelsen bestämmer 
hur anställningsvillkoren för den verkställande direktören ser ut och har också rätt att avskeda 
denne om denne missköter sitt jobb. Samtidigt är styrelsen beroende av VD:n och det arbete 
som denne bedriver tillsammans med medarbetarna. Fungerar inte detta arbete kan inte heller 
styrelsen utföra sitt arbete. Styrelsen har inte själv den kapacitet som krävs för att göra enkla 
utredningar eller kompletteringar av till exempel beslutsunderlag, utan detta måste styrelsen 
be VD:n om hjälp med. Enligt lag finns det inget som hindrar styrelsen från att skaffa den 
kapacitet som krävs men det förkommer nästan aldrig. (Brandinger, 2004) 
 
3.2.6 VD som styrelseledamot 
 
En fråga som har diskuterats med stort engagemang är huruvida verkställande direktör ska 
vara styrelseledamot eller inte. Brandinger (2004) menar att detta engagemang är för stort i 
förhållande till frågans vikt. Då han anser att det inte har någon större betydelse om VD:n 
ingår i styrelsen eller inte. Om tanken är att begränsa den verkställande direktörens makt och 
inflytande i styrelsen är det inte så enkelt som att bara utesluta denne från styrelsen. Det kan 
till och med vara riskabelt att VD:n inte är styrelseledamot eftersom denne då kan få uppfatt-
ningen om att det är styrelsen som bestämmer. Enligt Nielsen och Lekvall (1996) får inte den 
verkställande direktören vara ordförande i styrelsen om maxkapitalet är en miljon kronor eller 
mer. Eftersom styrelsen utser och avsätter VD, och VD är styrelsens verkställande kraft i före-
taget, ses det som olämpligt att denne är styrelsens ordförande. Dock har verkställande direk-
tör rätt att delta och framföra sin åsikt på styrelsemötena även om denne inte är styrelseleda-
mot. (ibid.) 
 
Brandinger (2004) tar upp argument för och emot att verkställande direktör ska vara styrelse-
ledamot. De argument som är emot att verkställande direktör ska vara ledamot i styrelsen är 
bland annat att styrelsen, utifrån ägarnas intresse, ska ge VD riktlinjer för förvaltningen av 
företaget och se till att dessa följs. Styrelsen fungerar som ett kontrollorgan genom att kontrol-
lera att direktiven följs av verkställande direktör. Det är med andra ord logiskt att det som 
kontrolleras, det vill säga VD:n, inte ska ingå i kontrollorganet. Ett annat argument är att VD 
har ett stort övertag i styrelsearbetet. Genom att ha överlägsen tillgång till information och 
dessutom kunna bestämma om denna information ska föras vidare till styrelsen samt att VD 
själv kan besluta om hur dagordningen ska se ut på styrelsemötena, dominerar VD relationen 
mellan styrelseordförande och VD. Ytterligare ett argument för att VD inte ska vara ledamot 
är att den verkställande direktörens ställning de senaste åren har förstärkts medan styrelsens 
påverkan har minskat. (ibid.) 
 
De argument som Bradinger (2004) tar upp för att verkställande direktör ska vara ledamot i 
styrelsen är bland annat att styrelsens så kallade kontrolluppgift inte är det centrala i relatio-
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nen mellan VD och styrelse. Det handlar istället om att det ska ske en regelbunden dialog 
mellan VD:n och styrelsen som berör affärsidéer, långsiktiga mål, strategier med mera. Sty-
relsens roll gentemot verkställande direktör handlar om att finnas som stöd och inspiration för 
att nå de uppsatta målen. Ett andra argument är att det är styrelsen som fattar besluten, om till 
exempel affärsidéer och strategier, och inte VD trots att det är denne som levererar underla-
get. (Brandinger, 2004) 
 
3.2.7 Personalrepresentanter 
 
Ibland förekommer det så kallade personalrepresentanter i styrelsen. Har ett företag mer än 25 
anställda har personalen om de begär det, rätt att utse två ordinarie styrelseledamöter och två 
suppleanter. Är det ett större företag med fler än 1000 anställda har personalen istället rätt att 
utse tre ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter. Dessa suppleanter har dessutom när-
varorätt på styrelsemötena. (Brandinger, 2004) Enligt Gustafsson (2008) är det den lokala 
arbetstagarorganisationen som avgör om de anställda har rätt att utse ledamöter eller inte. Be-
slutet grundas på om företaget det senaste räkenskapsåret har sysselsatt mer än 25 arbetstaga-
re. Om de anställda har rätt att utse ledamöter till styrelsen och gör detta, meddelas beslutet 
skriftligt till företagets styrelse och senast tre månader efter beslutet ska de nya ledamöterna 
ingå i styrelsen. De anställda har ingen skyldighet att välja representanter till styrelsen men de 
har rättigheter till det. Därför förekommer det ibland att företagsledningen och de anställda 
gör en överrenskommelse som kompletterar det som står i lagen. En sådan överrenskommelse 
kan till exempel vara att suppleanterna inte får närvara på styrelsens sammankomster om det 
inte handlar om att vara ersättare för den ordinarie ledamoten. (ibid.) 
 
Ett annat ord för personalrepresentant som Gustafsson (2008) använder är arbetstagarledamö-
ter. Dessa får inte vara fler än de övriga ledamöterna i styrelsen. Ansvaret är detsamma för 
arbetstagarledamöterna som för de ledamöter som är valda av bolagsstämman. Det bör aldrig 
få förekomma några slutna sammanträden där till exempel arbetstagarledamöterna utelämnas, 
utan alla ledamöter ska kallas till styrelsens samtliga sammankomster. (ibid.) 
 
Gustafsson (2008) påstår att de flesta företag ser positivt på arbetstagarrepresentanter i styrel-
sen. Dessa ledamöter har ofta kompetens inom personal- och organisationsärenden samt inom 
drifts- och investeringsfrågor. Arbetstagarrepresentanterna brukar dessutom ta sitt arbete i 
styrelsen på stort allvar och är inlästa på material som skickas ut. Brandinger (2004) menar att 
personalrepresentanterna tillför kompetens och erfarenhet som de övriga ledamöterna inte har. 
Personalrepresentanterna kommer med nya synsätt och perspektiv som de stämmovalda le-
damöterna ibland saknar. (ibid.) 
 
3.2.8 Mångfald i styrelsen 
 
Styrelsearbete är en form av lagarbete och dess sammansättning är viktig för vad som kom-
mer att uträttas. Brandinger (2004) jämför styrelsen med ett fotbollslag och säger att det inte 
finns någon som kommer på tanken att sätta ihop ett fotbollslag bestående av elva målvakter. 
Han menar att det samma gäller för en styrelse och att bästa resultat fås om;  
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- Den är allsidigt sammansatt 
- Ledamöterna har olika profiler 
- Ledarmötena litar på och respekterar varandra och kan samarbeta, trots deras olikhe-

ter. 
 

Ofta när mångfald kommer på tal handlar det till stor del om utbildning, yrkeserfarenhet och 
branschkännedom. Gustafsson (2008) skriver att branschkännedom ofta ses som ett krav på en 
styrelseledamot, men menar att det är onödigt att stapla samma kompetenser på varandra. 
Branschkännedom behöver inte vara något inträdeskrav, att det är något en ledamot kan skaf-
fa sig med tiden. Han menar däremot att det kan vara fördelaktigt att ha kunskap och erfaren-
het från liknande branscher. Olika branscher ställer olika krav på dess styrelse. Exempelvis 
företag inom vård och omsorg är verksamma inom ett område där etik är något mycket viktigt 
vilket gör att det ställs speciella krav på styrelseledamöterna. Dessa krav kan skilja sig mycket 
mot en annan bransch, exempelvis tillverkningsindustrin där det ställs andra krav. Men sam-
mantaget menar Gustafsson (2008) att ledamöter i en styrelse bör ha olika kompetenser och 
ha olika profiler. (ibid.)  
 
Då en av styrelsens främsta uppgifter är att identifiera hot och möjligheter och hantera föränd-
ringar ställer detta vissa krav på personliga egenskaper. I en styrelse behövs det ledamöter 
med olika personligheter. 
 

- Det behövs någon som är strukturerad, kan analysera och bena upp problem. 
- Kreativa personer är ofta inte lika strukturerade men kan ofta bidra med nya infalls-

vinklar och förändringstänkande. 
- Personer som är duktiga på siffror och gillar ordning och reda. Någon som kan sätta 

sig i respekt hos bolagets ekonomer. 
- Någon som associerar ”utanför” de givna och självklara ramarna och med begåvning 

för lateralt tänkande. 
- Även envisa och fokuserade personer kan vara en tillgång 

(Brandinger, 2004) 
 
Ytterligare en aspekt på mångfald är åldersstrukturen i styrelser. I svenska börsbolag är ge-
nomsnittsåldern knappt 55 år och nästan 70 procent av alla styrelseledamöter är födda på 
1940- eller 1950-talet. Mångfalden i styrelsen kan också öka genom att ta in internationell 
kompetens. Detta kan vara till stor fördel för företag med stor exponering mot utländska 
marknader. Idag är andelen utländska styrelseledamöter i svenska börsbolag ungefär 14 pro-
cent. (Björkmo, 2008) 
 
När det gäller styrelsens sammansättning och mångfald säger koden att en jämn könsfördel-
ning ska eftersträvas. När det gäller andelen kvinnor i styrelsen har siffran de senaste åren 
legat relativt stabilt på omkring 18 procent. I flera företag finns det skrivet i deras ägarpolicy 
eller riktlinjer för bolagsstyrning att könsfördelning ska eftersträvas. Men trots detta är inte 
könsfördelningen i styrelser speciellt jämnt fördelad. Man skulle kunna fråga sig orsaken till 
att mångfald och fler kvinnor i styrelser ska efterfrågas. Om det handlar om att det är ”rätt” ur 
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ett samhällsperspektiv eller om det faktiskt handlar om att skapa ett större värde för aktie-
ägarna. För att svara på detta måste sambandet mellan mångfald/kvinnor i styrelsen och ut-
vecklingen av bolagets värde undersökas. Det finns akademiska studier som visar att ökad 
mångfald och fler kvinnor påverkar bolagets värde positivt. Kvinnor har ofta ett bredare och 
mer holistiskt synsätt än män vilket kan vara fördelaktigt. Kvinnor har också ofta en tendens 
att vilja prestera riktigt bra när de väl har fått ett styrelseuppdrag, de ställer fler frågor och 
tenderar att ha mer närvaro än män. Kreativiteten och problemlösningsförmågan kan öka vid 
en större mångfald. Studier har dock visat att de positiva effekterna inte uppnås genom att 
bara inkludera en kvinna i styrelsen, utan det är först när minst tre kvinnor ingår i en styrelse 
effekterna blir märkbara. (Björkmo, 2008)   
 
Det finns studier som visar att osäkerheten i en styrelse kan öka när det kommer in personer 
som man inte är van att kommunicera med och att ett bra styrelsearbete till stor del bygger på 
förtroende. Många styrelser anser att förtroende är en viktig grund vid rekrytering av styrelse-
ledamöter, och resultatet av detta har blivit att styrelser ”attraheras av likasinnade”. Detta gör 
att det finns en tendens att det skapas homogena styrelser. Homogena styrelser är bra på att 
fatta beslut i det korta perspektivet. Men negativa konsekvenser av en homogen styrelse kan 
vara att de har svårare att ta till sig information, lära sig nytt och att anpassa sig till omvärlds-
förändringar. Så kortsiktigt skulle detta tala för att en tillsättning av kvinnor skulle kunna ge 
negativa konsekvenser, men i det långsiktiga perspektivet skulle en mångfald i styrelsen vara 
att föredra. (Björkmo, 2008)   
 
Även om det förespråkas att ledamöterna ska vara så olika som möjligt ska de ha en gemen-
sam egenskap, vilken är integritet. I detta sammanhang menar Brandinger (2004) att integritet 
innebär att varje ledamot ska bilda sig en egen uppfattning om de frågor som tas upp på sty-
relsebordet, men också över frågor som inte tas upp men som borde göra det. Integritet består 
i att våga stå för sin uppfattning om man inte blir övertygad av motargument. Det är viktigt att 
stå för sin uppfattning även om majoriteten av styrelsen skulle tycka det motsatta. (ibid.) 
 
Styrelsesammansättningen är avgörande och Finstad (2005) menar att en styrelse som inne-
håller mestadels professionella medlemmar som har en bred bakgrund inom investering, har 
större chans att lyckas än en styrelse som består av huvudsakligen personer med lägre kun-
skap och erfarenhet. En styrelse med mindre erfarna medlemmar behöver lägga mer tid på att 
utbilda styrelseledamöterna och kommer därför inte ha möjlighet att bidra med sofistikerade 
investeringsstrategier. Dessa strategier, som kan ses som invecklade och komplicerade för 
styrelsemedlemmar som inte har någon tidigare erfarenhet, brukar ofta vara de som bidrar 
med värden som är betydelsefulla för företaget. De strategier som de flesta förstår är ofta lätta 
att implementera och leder i regel till mediokra resultat. (ibid.) 
 
3.2.9 Styrelsearbete 
 
I aktiebolagslagen står det att styrelsens huvuduppgift är att ha ansvar för bolagets organisa-
tion och förvaltning. Styrelsen ska löpande granska och bedöma bolagets ekonomiska situa-
tion. Dessutom ansvarar styrelsen för att bolagets organisation är utformad på ett lämpligt sätt 
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så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kon-
trolleras på ett tillförlitligt sätt. (notisum.se) 
 
Enligt svensk kod för bolagsstyrning är styrelsens uppgift att förvalta företagets angelägenhe-
ter så att ägarnas intresse i kapitalavkastning tillgodoses så bra som möjligt. Styrelsen ska 
ägna extra uppmärksamhet åt följande punkter för att uppfylla uppgifterna för bolagets ägare. 
Styrelsens ska; 
 

• bestämma verksamhetens övergripande mål och ta fram en strategi för att nå målen, 
• löpande bedöma den operativa ledningen i företaget och vid behov tillsätta eller av-

skeda verkställande direktör, 
• se till att företaget har ett system för uppföljning och kontroll av verksamheten och 

den ekonomiska ställningen mot de övergripande målen, 
• se till att den information som ges ut externt präglas av öppenhet och saklighet samt 

att informationen har hög relevans för målgruppen, 
• se till att det finns en kontroll som granskar hur bolaget följer lagar och andra regler 

som gäller för verksamheten, samt 
• se till att det fastställs etiska riktlinjer gällande bolagets uppträdande. 

(Svernlöv, 2006) 
 
Det viktigaste med styrelsens arbete är inte hur det går till utan att rätt frågor behandlas. 
(Brandinger, 2004) Enligt Gustafsson (2008) kan styrelsens uppgifter kartläggas med så kal-
lade nyckelområden, områden som styrelsen vill nå resultat inom. Vilka resultat som ska upp-
nås beskrivs inte i de olika områdena utan enbart inom vilka områden styrelsen vill nå resul-
tat. Vid formuleringen av nyckelområdena kan de olika styrelsehandlingarna, som till exem-
pel är bolagsordning, dagordningar, affärsplanen, rapporter med mera, användas som källa till 
information. Genom att sedan sortera och gruppera informationen kan de olika nyckelområ-
dena tas fram och styrelsen och verkställande direktör får en klar överblick av vad styrelsear-
betet innehåller. För att göra det ännu tydligare kan varje nyckelområde beskrivas utförligare 
och tydligöra varje områdes innehåll. (ibid.) 
 
De nyckelområden styrelsen har tagit fram blir ett utmärkt underlag för att ta fram den så kal-
lade årsarbetsplanen för de ordinarie styrelsemötena. Genom att använda sig av en årsarbets-
plan kan styrelsen räkna med att alla väsentliga frågor kommer att behandlas under verksam-
hetsåret. Det vanligaste är att styrelsen under ett år har fyra sammanträden där nyckelområde-
na behandlas. Förutsatt att verksamhetsåret följer kalenderåret, är det första sammanträdet 
lämpligt att ha i februari eller mars. Huvudtemat på detta möte är bokslutet och därför brukar 
det kallas för bokslutssammanträde. På det här mötet handlar det om att behandla företagets 
reslutat för föregående år samt den ekonomiska ställningen vid årets slut, för att se om styrel-
sen lyckades uppnå de mål som sattes upp. Det handlar om att analysera historiska siffror och 
genom detta få ökad erfarenhet för kommande år vilket medför att styrelsen bör undersöka om 
budgeten, målen och verksamhetsplanen för nuvarande år fortfarande känns rimliga. Till det 
första mötet bör revisorn bjudas in. Dennes synpunkter har stor vikt även om det rör sig om 
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detaljer, då små saker kan vara början till något större som kan ge negativa konsekvenser. 
(Gustafsson, 2008) 
 
Sammanträde nummer två bör hållas i april eller maj och ämnet för detta möte är mål och 
strategi. Detta möte handlar om kunder och marknaden där affärsidén utgör grunden för sam-
talen. (Gustafsson, 2008) Det andra mötet är av stor betydelse då en av styrelsens viktigaste 
uppgifter är att arbeta med strategiska frågor för att gynna bolagets utveckling. Styrelsen fast-
lägger och formar en strategi för bolaget. (Ahlgren & Henningsson, 2008) Frågor som be-
handlas på detta möte är huruvida förändringar i branschen har betydelse för verksamheten 
samt om kundernas behov har förändrats och hur dessa eventuella förändringar ska bemötas. 
Det ägnas också mycket tid åt att analysera konkurrenterna. (Gustafsson, 2008) 
 
Det tredje sammanträdet handlar om affärsplanen och detta möte bör äga rum i augusti eller 
september. På det här mötet tas det fram konkreta planer på vad som ska uträttas under kom-
mande år. Det handlar om vilka förändringar och förbättringar samt vilken utveckling styrel-
sen vill se att företaget genomför. Behovet av kompetensutveckling av de anställda tas också 
upp på det tredje mötet. På detta möte bör även teknik- och produktionsfrågor behandlas. Frå-
gor som tas upp i till exempel tillverkande företag kan handla om teknisk utveckling och ma-
terialutveckling samt utveckling av tillverkningsprocessen. (Gustafsson, 2008) För det flesta 
företag ska affärsplanen efter hand omsättas i en budget så därför är det lämpligt att på det 
tredje mötet fastställa budgetförutsättningarna för nästa års budget. (Brandinger, 2004) 
 
Det fjärde och sista sammanträdet handlar om budget och är lämplig att ha i november eller 
december. På detta möte är det lämpligt att ha tillgång till en årsprognos för nuvarande år för 
att lättare ta ställning till om budgeten för nästa år anses rimlig. (Gustafsson, 2008) De förslag 
som ledningen lägger fram till styrelsen kan styrelsen knappast göra några större förändringar 
i, då företaget i princip efter några veckor kommer arbeta efter planerna. Därför får varken 
affärsplan eller budget komma med några större överraskningar för styrelsen. (Brandinger, 
2004) 
 
3.2.10 Styrelsens ansvar 
 
Enligt svensk kod för bolagsstyrning ansvarar styrelsen för att företagets finansiella rapport 
upprättas i likhet med lag och redovisningsstandarder. (Svernlöv, 2006) Att sitta i en styrelse 
innebär att varje ledamot har individuellt ansvar vilket medför att det inte går att skylla sin 
bristande insats på att denna antagit att andra gjort arbetet. En ledamot kan inte heller skylla 
på att denna har fått för lite eller för sen information. (Gustafsson, 2008) 
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4. EMPIRI 
 

 detta kapitel görs en redogörelse över den empiriskt insamlade informationen. Materialet 
består av de intervjuer vi genomfört samt den statistik vi erhållit genom den databas vi fått 

tillgång till. 

 
4.1 Statistik 
 
Vi har fått tillgång till en affärsdatabas, som innehåller utförlig information om Sveriges alla 
företag och organisationer. UC AB är ett ledande affärs- och kreditupplysningsföretag.  UC 
AB:s databas inkluderar såväl enskilda firmor och föreningar som statlig och kommunal verk-
samhet. Informationen består bland annat av bokslutsuppgifter, beslutsfattare, verksamhetsbe-
skrivningar, kreditvärdighet, koncernförhållanden samt styrelseinformation. Med hjälp av ett 
hundratal olika urvalskriterier kan man selektera fram mycket träffsäkra målgrupper för olika 
ändamål. Vi har använt databasen för att ta fram statistiska uppgifter om styrelser och dess 
sammansättning. Vi valde att avgränsa undersökningen en hel del genom att göra vissa urval. 
Geografiskt tittade vi på styrelser i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Nästa avgränsning 
var att endast ta med aktiebolag bestående av koncernmoderbolag samt övriga. Vi tog inte 
med filialer i vårt urval. Därefter delade vi upp vår undersökning i två klasser efter nettoom-
sättningen. Första klassen var företag med en nettoomsättning på 25 000 000 – 99 999 000 
kronor. Här fick vi 860 träffar som presenterades i bokstavsordning efter företagsnamnet. För 
att underlätta undersökningen tittade vi på var tionde företag, det vill säga 86 företag. Resulta-
tet av undersökningen visas i följande diagram; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det här diagrammet visar hur många företag som har en styrelsemedlem, hur många företag 
som har två styrelsemedlemmar och så vidare. Från undersökningen fick vi även följande siff-
ror; 
 

• Endast 19 av de 86 företagen hade minst en kvinna i styrelsen. 
• Av dessa 19 var det 6 företag där styrelsen bestod av 50 % eller mer kvinnor. 

I 
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• I 87 % av företagen sitter VD med i styrelsen. 
• 65 % av företagen har en eller flera suppleanter. Av de företag som har suppleanter är 

det 64 % av dessa företag där majoriteten av suppleanterna är kvinnor. 
• 28 % av företagen har över 25 anställda.  
• 4 företag, det vill säga 5 % hade en eller flera arbetstagarrepresentanter i styrelsen. 

 
Den andra klassificeringen av företag vi har tittat på är företag med en nettoomsättning på 
100 000 000 – 500 000 000 kronor och uppåt. Här fick vi 365 träffar och även här tittade vi på 
var tionde företag, det vill säga 36 företag. Undersökningens resultat visas i följande diagram;  
 

 
Även det här diagrammet visar hur många företag som har en styrelsemedlem, hur många som 
har två styrelsemedlemmar och så vidare. Vi fick även följande siffror från undersökningen; 
 

• Endast 11 av de 36 företagen hade minst en kvinna i styrelsen. 
• Av dessa 11 var det 1 företag där styrelsen bestod av 50 % eller mer kvinnor. 
• I 81 % av företagen sitter VD med i styrelsen. 
• 50 % av företagen har en eller flera suppleanter. Av de företag som har suppleanter är 

det 44 % av dessa företag där majoriteten av suppleanterna är kvinnor. 
• 89 % av företagen har över 25 anställda. 
• 11 företag, det vill säga 31 % hade en eller flera arbetstagarrepresentanter i styrelsen. 

 
4.2 Presentation av intervjupersoner 
 
4.2.1 Anders Friberg, Aluminiumriket Sverige 
 
Anders Friberg är styrelseordförande i Aluminiumriket Sverige och har varit det sedan 2007. 
Aluminiumriket Sverige är en nationell organisation som har till uppgift att hålla ihop företag 
inom aluminiumbranschen. Aluminiumbranschen innefattar fyra olika områden. Dessa är plåt 
i aluminium, strängpressade aluminiumprofiler, gjutna detaljer i aluminium och till sist folie. 
Aluminiumriket Sverige omfattar alla fyra grenarna. De arbetar med ett nära samarbete mel-
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lan industri, skola, forskning och samhället i övrigt. Detta för att samverka industri, samhälle, 
skola och forskning för att kunna utvecklas. Organisationen har 100 medlemsföretag med 
sammanlagt 15 000 anställda. Aluminiumriket Sverige ska arbeta med att utveckla använd-
ningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi.  
 
4.2.2 Catharina Grundström, Optimera detaljhandel AB 
 
Maxi ICA Stormarknad i Kalmar drivs under ett bolag som heter Optimera detaljhandel AB. 
Verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. Catharina Grundström äger och driver buti-
ken tillsammans med sin man Hans Grundström och har gjort det sedan 1998. Grundströms 
äger 99 procent av företaget och en procent ägs av ICA AB vilket är en hembudsaktie ICA har 
för att de på så sätt kan bevaka läget i Kalmar. Detta för att inte Grundströms ska kunna sälja 
företaget till någon konkurrent så som till, KF, Bergendahls eller Axfood. Stormarknaden 
ligger i Giraffens köpcentrum och målet med verksamheten är att erbjuda ett brett utbud av 
dagligvaror och specialvaror till ett bra pris. Bolaget har idag 60 anställda. Catharina Grund-
ström är både ägare, VD och sitter med i styrelsen. 
 
4.2.3 Anders Ivarsson, IUC Kalmar län 
 
Anders Ivarsson har sedan mars 2009 varit VD för IUC Kalmar län, en organisation som arbe-
tar med att utveckla människor och företag i Kalmar län. IUC samarbetar mycket med indu-
striföretag och en av IUC:s främsta uppgifter är att främja den industriella utvecklingen i små 
och medelstora företag i Kalmarregionen. IUC Kalmar län har två inriktningar på sin verk-
samhet. Den ena inriktningen är företagsutveckling där de vägleder företagen genom att göra 
behovsanalyser, bedriver utbildningar inom företaget, söker EU-medel och statligt stöd samt 
driver utvecklingsprojekt. Den andra inriktningen är yrkeshögskola där de bedriver eftergym-
nasiala utbildningar inom produktionsledning och logistik. IUC Kalmar län är en del av ett 
nationellt nätverk som består av 15 IUC-bolag. På IUC Kalmar län finns det åtta anställda 
varav två är inhyrda konsulter som har en projektanställning.  
 
4.2.4 Anders Holmberg, Holtab AB 
 
Holtab AB ligger i Tingsryd och tillverkar och utvecklar transformatorstationer och ställ-
verksprodukter inom elkraftsområdet. Företaget är en ledande leverantör av transformatorsta-
tioner i Norden och är även aktiva på marknader i Europa. Holtab ägs av Anders Holmberg 
och hans bror. Brodern äger ungefär åtta procent men är inte verksam i företaget så i praktiken 
är det Anders Holmberg som driver bolaget. Anders Holmberg har varit VD i Holtab i 15 år 
men lämnade VD-posten och är nu arbetande styrelseordförande, vilket innebär att han fortfa-
rande har hand om mycket kundkontakter i bolaget men hans huvudsyssla är att vara styrelse-
ordförande. År 2008 utsågs Anders Holmberg till årets mottagare av Guldklubban. Guldklub-
ban delas ut av Styrelseakademien i samarbete med Deloitte. Utmärkelsen syftar till att tyd-
liggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll för ett effektivt och af-
färsinriktat styrelsearbete. 
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4.2.5 Håkan Lissinger, Electra gruppen AB 
 
Electra gruppen AB var från början ett familjeföretag som startades av Håkan Lissingers pap-
pa år 1949. Electra är ett handelsföretag som levererar varor och tjänster inom hemelektronik 
och kunderna tillhör ledande fackhandelskedjor i Sverige. För närvarande samarbetar Electra 
med fyra kedjor och verksamheten bygger på ett franchisingliknande koncept. Electra levere-
rar ett koncept till butikerna och sköter marknadsföring, de levererar även huvuddelen av va-
rorna till dessa butiker. Håkan Lissinger har varit Electras VD i 40 år men 2006 bestämde han 
sig för att avgå som VD i samband med att bolaget noterades på börsen, och en extern VD 
anställdes. Bolaget har knappt 900 aktieägare och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. I 
dagsläget har företaget ungefär 90 anställda och Håkan Lissinger arbetar med specialfrågor 
samt sitter med i styrelsen som vice styrelseordförande.  
 
4.2.6 Mari Sander, Södra  
 
Södra är en ekonomisk förening där all verksamhet utgår från skogen. Södras område griper 
över hela södra Sverige och föreningen har mer än 50 000 medlemmar. Södra äger drygt hälf-
ten av all privatägd skog i området, samt en koncern med företag som är verksamma inom 
skogsindustrin där omkring 3700 människor arbetar. Basen för den ekonomiska föreningen är 
31 skogsbruksområden där Mari Sander är ordförande för ett område. Alla ordförande sitter 
med i något som kallas för förvaltningsråd, vilket är en rådgivande organisation till styrelsen. 
Sander sitter även med i Södras valberedning. Södras verksamhet är organiserad i fem affärs-
områden, dessa är Södra Skog – virkesråvara, skogliga tjänster, Södra Timber – trävaror, Söd-
ra Cell – pappersmassa, Gapro – interiörträprodukter samt Södra Vindkraft AB. Förutom af-
färsverksamheten och kooperativa frågor arbetar Södra med att ta tillvara medlemmarnas när-
ingspolitiska intressen.  
 
4.3 Intervjuer 
 
4.3.1 Synen på styrelsen och styrelsens uppgift 
 
Intervjupersonerna har olika syn på styrelsen. Friberg tycker att styrelsen till stor del har en 
kontrollroll och han säger, ”…huvuddelen i ett styrelsearbete är en kontrollerande funktion.” 
Han menar vidare att det är svensk lag på det. Samtidigt tycker Friberg att den andra delen, 
den kreativa delen som han kallar den, skulle kunna utvecklas mer. Den delen är inte så for-
mell och handlar om att agera bollplank i det strategiska arbetet och stödja VD genom tips, 
idéer och inspel. Holmberg berättar att styrelsen har en ganska bred roll som innefattar både 
en kontrollerande funktion och en strategiroll. Arbetsfördelningen mellan kontroll- respektive 
strategiroll är enligt Holmberg 80 procent strategi- och affärsutveckling och 20 procent kon-
trollarbete. Lissinger på Electra nämner att enligt lagstiftning är styrelsen ett kontrollorgan 
men han menar även att styrelsen har en väldigt central funktion när det gäller bolagets strate-
giska utveckling. Det är inte styrelsens uppgift att utarbeta strategin utan styrelsens uppgift är 
att besluta om den, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för strategin. 
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Grundström har en annan syn på styrelsen och hon ser inte styrelsen som ett kontrollorgan 
utan mer som ett bollplank och en kravställare. Hon förklarar det på följande vis, ”De gör att 
jag är lite mer på tå, egentligen har ju vi bara oss själva att leva upp till eftersom vi inte har 
någon ägare eller chef som knackar mig på axel och säger hörru du…” Grundström tycker att 
styrelsen till viss del fyller den här funktionen, då de håller ett vakande öga och sätter press. 
Även Ivarsson ser inte styrelsen som ett kontrollorgan utan mer som att de arbetar mot de mål 
och strategier som har satts upp. Dock menar han att styrelsen till viss del är kontrollerande 
men han tycker inte det enbart ska vara så, utan det måste också finnas möjlighet och utrym-
me att jobba framtidsinriktat. Sander från Södra skogsägarna berättar att styrelsen har lite av 
en kontrollroll då den har ansvar för att hålla ordning på VD. 
 
Holmberg berättar att styrelsens uppgift i Holtab är att kontrollera så att lagar och förordning-
ar följs, men även att kontrollera så att bolaget fungerar rent ekonomiskt och lönsamhetsmäs-
sigt. En annan viktigt uppgift som styrelsen, tillsammans med ledning och VD arbetar med är 
att utveckla bolaget genom att titta på olika affärs- och utvecklingsmöjligheter. Grundström 
berättar att styrelsens uppgift i Optimera detaljhandel är att vara som en coach och komma 
med råd och tips om vad som är bra och vad som kan bli bättre. Ivarsson på IUC säger att 
styrelsens uppgift är att se till att företaget bedriver den verksamhet som har satts upp i mål-
sättningarna men även se till att företaget följer bolagsordning och stadgar. Sander berättar att 
styrelsens uppgift är att sköta all verksamhet och hon säger att följande står i stadgarna, 
”…man ska bevaka och främja medlemmarnas intresse…” Hon berättar vidare att skogsägar-
nas ekonomi ska förbättras genom det samarbete som finns i föreningen. 
 
4.3.2 Styrelsens utseende 
 
På frågan hur styrelsen ser ut berättar Sander att styrelsen i Södra består av fjorton medlem-
mar varav tio är stämmovalda ledamöter, tre personalrepresentanter och den fjortonde är 
VD:n. Det står i stadgarna att VD ska ingå i styrelsen. Av dessa fjorton medlemmar är det två 
som är kvinnor. Av de tio stämmovalda ledamöterna är alla skogsägare och medlemmar i fö-
reningen, men de har olika yrken. Sander säger att en är lärare, en jobbar med IT och en annan 
jobbar på bank. Sander berättar att det inte alltid har varit så att alla ledamöter är skogsägare 
utan tidigare har det ingått externa ledamöter med till exempel industribakgrund. För tillfället 
tycker Sander att ledamöterna är lite för lika. 
 
Electras styrelse har sex ledamöter där en av dessa är en kvinna berättar Lissinger. Styrelsen 
har bestått av sex personer sedan tio år tillbaka och bland nuvarande ledamöter har de flesta 
suttit med sedan bolaget noterades på börsen 2006. VD är inte styrelseledamot. Lissinger för-
klarar att det finns en åldersspridning mellan ungefär 40 och 65 år. När Lissinger berättar om 
ledamöternas bakgrund säger han, ”…handelskompetensen kan man nog säga är tung i styrel-
sen och egentligen vald så också hitintills.” Bland styrelsemedlemmarna finns det erfarenhet 
från stora butikskedjor och riskkapitalbolag samt en som arbetar som marknadsdirektör. 
 
Grundström berättar att Optimera detaljhandels styrelse består av fyra personer, där en är 
kvinna och det är Grundström själv. VD sitter med i styrelsen och det menar Grundström är 
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naturligt i det här företaget då ägare och VD är samma person. Det finns två externa ledamö-
ter och dessa har båda butiksbakgrund. För tillfället driver båda egna butiker men den ena av 
dem arbetade som styrelseproffs när han kom in i styrelsen. Grundström tycker att de två ex-
terna ledamöterna har väldigt god insyn i branschen och hon säger att anledningen till att hon 
valde dem är att de har annorlunda personligheter från henne. Hon beskriver sina ledamöter, 
en som oerhört drivande, lite galen och har vilda idéer och den andra som klok och förståndig. 
Grundström menar att hon själv är lite mer försiktig och tyckte dessa personer kompletterade 
henne.  
 
Styrelsen i IUC består av tio ledamöter och det är hälften män och hälften kvinnor. Ivarsson 
berättar dock att en av kvinnorna är adjungerad vilket innebär att hon inte är ordinarie styrel-
semedlem och har därför inte rösträtt. I IUC:s styrelse sitter inte VD med som ledamot. Ivars-
son upplever att det inom styrelsen finns kompetens inom ekonomi, marknadsföring, strategi-
arbete samt affärsutveckling och säger, ”Vi har en i styrelsen som är lite expert på ekonomi-
frågor och då är det väldigt bra inför en budget att bolla de frågorna när man håller på att 
göra en budget med den personen…” Styrelseledamöterna har alla kunskap om branschen 
men hur djup den är varierar från person till person. 
 
Holmberg förklarar att i Holtabs styrelse finns det åtta medlemmar varav två är kvinnor. VD 
är inte ledamot i styrelsen men han är med som föredragande och diskuterar alla frågorna med 
styrelsen. Styrelsen består av fyra externa ledamöter. Av de här åtta finns det två personalre-
presentanter och en styrelsetrainee. En styrelsetrainee är en student som har fått möjlighet att 
under ett år få jobba som praktikant i en styrelse för att få erfarenhet av och lära sig styrelse-
arbete. Holmberg säger,  
 

”De här personerna går ofta någon form av ekonomutbildning på universitet och 
ett sätt att skaffa sig en bredare erfarenhet inför arbetslivet. / …/ Jag har liksom 
använt det som ett sätt att kontinuerligt bredda kompetensen i styrelsen. Det är 
inte bara så att den här personen lär sig mycket utan vi lär oss mycket av studen-
ten också.”  
 

Av de externa ledamöterna är det två som har stor erfarenhet av industriföretag och av inter-
nationella affärer. Den tredje externa ledamoten har en ekonomiutbildning i botten och är, 
förutom att sitta i styrelsen, ett stöd till Holtabs ekonomichef. Den sista externa ledamoten har 
erfarenhet inom ledarutveckling. 
 
I Aluminiumriket Sverige finns det elva styrelsemedlemmar där tio procent är kvinnor vilket 
Friberg tycker är väldigt lite. Det finns tre så kallade garantföretag som ska utse varsin repre-
sentant till styrelsen. De andra åtta ledamöterna väljs i regel från medlemsföretagen och de 
har därför branschkännedom. Friberg menar att det inte alltid är viktigt att det finns styrelse-
ledamöter med branschkännedom och han säger, ”Man är alldeles för rädd för att ta in per-
soner som inte har branschkännedom i styrelser. Jag tror att det är positivt att göra det.” 
Alla elva ledamöter kan ses som externa, trots att de är medlemmar i Aluminiumriket Sverige, 
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eftersom deras roll inte är att representera deras företag utan att representera branschorganisa-
tionen Aluminiumriket Sverige. VD ingår inte som ledamot i styrelsen.  
 
4.3.3 Personalrepresentanter 
 
I Holtabs styrelse finns det, som vi nämnde tidigare två personalrepresentanter. Det är en från 
tjänstemannasidan och en från arbetstagarsidan. Holmberg förklarar att det är lagstadgat, om 
företaget har fler än 25 anställda så ska det finnas personalrepresentanter i styrelsen. Han ser 
inget negativ med att ha med personalrepresentanter och säger, ”…jag hade nog haft det oav-
sett för jag tycker det är så pass positivt att ha med dem…” I Södra skogsägarna finns det 
också personalrepresentanter och de är tre till antalet. Sander förklarar att de sitter med för att 
det alltid har varit så. Tidigare var de fler men de har lyckats få ner antalet till tre stycken. 
 
Grundström berättar att det inte finns några personalrepresentanter i deras styrelse istället träf-
far de fackklubben en gång i veckan och rapporterar vad som händer. Lissinger säger att de 
har frågat personalen med jämna mellanrum, men att de har avböjt. Lissinger säger, ”…en 
anledning torde väl vara att man uppfattar att styrelsearbetet fungera bra och att man inte 
behöver ha den kontroll som facket tycker att man har behövt utöva.” En annan orsak tror 
Lissinger är ansvaret som ingår i ett styrelseuppdrag. De fackliga ledamöterna i styrelsen har 
exakt samma ansvar som alla andra vilket innebär att man är personligen ansvarig i en styrel-
se. Det är många som inte är intresserade av att ta det ansvaret. 
 
4.3.4 Begränsning på styrelsens storlek 
 
Lissinger berättar att det står i Electras bolagsordning hur många ledamöter styrelsen kan ha. 
Det är en formell regel men det kan stämman ändra på. De har sagt att styrelsen inte ska vara 
så stor och Lissinger ser ingen anledning att vara fler än sex ledamöter. Lissinger menar att en 
stor styrelse blir tungrodd, om inte styrelsen delas in i kompetensområden. Sander förklarar 
att det finns stadgar gällande Södras styrelsestorlek. Det står att styrelsen ska bestå av minst 
sex och högst tio stämmovalda ledamöter. Av dessa ska tre fjärdedelar vara medlemmar i fö-
reningen. För Aluminiumriket Sverige finns det inskrivet att det får vara elva ledamöter. Fri-
berg säger dock att han har föreslagit att antalet ska minskas ner till åtta ledamöter istället. 
Anledningen till det är att Friberg tycker det är svårhanterligt med elva ledamöter. Holmberg 
nämner inget om att det finns någon begränsning, dock säger han; ”Börjar man komma uppåt 
sju, åtta, nio, tio personer då är det svårt. Som styrelseordförande ska du försöka se till att 
alla är med i diskussionen och det är klart, är det tio personer i en styrelse är det svårt att 
verkligen alla kommer in i arbetet.” Grundström säger att det inte finns någon begränsning på 
deras styrelsestorlek. Hon tycker att det är lagom med fyra eller fem personer. 
 
4.3.5 Tillsättning av styrelseledamöter 
 
Bland våra intervjupersoner skiljer de sig åt gällande hur styrelseledamöter utses. Holmberg 
berättar att det var ägaren, det vill säga Holmberg själv, som tillsatte styrelsen. Han förklarar 
att förslagen på styrelseledamöter läggs fram på bolagsstämman och att det är ägaren som har 
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majoriteten och därför denne som formellt, på bolagsstämman väljer styrelse. I det här fallet 
har alltså ägaren gjort själva funderingen kring lämpliga styrelseledamöter och dessutom tagit 
beslut om det på stämman. Grundström förklarar att styrelsen endast har valts en gång och det 
var för sex år sedan. Då funderade ägarna, vilka är Grundström själv och hennes man på vilka 
de skulle kunna tänka sig och vad de behöver för kompetens. Vidare förklarar Grundström att 
de har funderat på att byta ut de två externa ledamöterna men inte byta ut båda vid samma 
tidpunkt. 
 
För Södra finns det en valberedning som nominerar kandidater till styrelsen vilka sedan pre-
senteras på den årliga stämman. Sander berättar att valberedningen består av sju personer som 
har satts samman av förvaltningsrådet. Det är en grupp som tar fram förslag på folk till valbe-
redningen. Valberedningen ska bestå av fem till sju personer och minst en person ska bytas ut 
varje år. Sander förklarar, ”…sammansättningen av valberedningen ska spegla medlemskåren 
och om möjligt hela medlemsområdet.” Vidare förklarar Sander att valberedningen träffas 
någon gång under hösten och har föreläsningar och diskussioner. Arbetet med att ta fram för-
slag på styrelseledamöter är lite olika men de intervjuar de styrelseledamöter som står på tur 
att avgå. Ledamöterna väljs nämligen på två år så varje år väljs halva styrelsen om. Valbered-
ningen intervjuar också styrelseordförande och VD. Sander förklara att det oftast blir omval 
på de flesta, men de har även en bank med namn på lämpliga personer att ta in i styrelsen, 
samtidigt som de får tips från olika håll. Valberedningens förslag på styrelseledamöter presen-
teras på stämman och det är i slutändan stämman som beslutar. Det kan komma upp andra 
förslag på stämman. ”Så det är ju inte säkert att valberedningens förslag går igenom, men 
hittills har det gjort det, de år jag varit med i alla fall.” förklarar Sander.  
 
Lissinger berättar att Electra också har en valberedningen som ger förslag på styrelseledamö-
ter. Valberedningen består av fyra personer som väljs av stämman. Det finns detaljerade reg-
ler i bolagskoden hur det ska gå till när valberedningen väljs. Valberedningen träffas två till 
tre gånger på det halvår som föregår stämman. Lissinger förklarar att de diskuterar om styrel-
sen är lämplig eller om den behöver bytas ut. Förra året hade de ingen anledning att byta så 
alla ledamöter fick sitta kvar. Valberedningen kommer med förslag på styrelseledamöter och 
sedan är det stämman som beslutar. Aluminiumriket Sverige har även de en valberedning som 
tar fram förslag på lämpliga ledamöter, vilket är deras yttersta ansvar. Sedan är det stämman 
som tar beslut. Friberg säger att det till syvende och sist är stämman som tar beslutet men att 
det som regel blir som valberedningen föreslagit.  
 
Friberg berättar också att han som styrelseordförande är delaktig i valberedningens arbete. De 
går tillsammans igenom de kandidater som är föreslagna. Anledningen till att han hjälper till 
med det här är att det i slutändan är styrelseordförande som ska hålla ordning i styrelsen. Fri-
berg förklarar att det finns både för- och nackdelar med att han arbetar tillsammans med val-
beredningen. Han säger, ”…skulle jag vara egensinnig och envåldshärskare som ordförande 
skulle jag kanske ha alldeles för stort inflyttande på vilka personer som rekryteras vilket skul-
le göra att jag bara rekryterar sådana som är kompisar till mig och det är en baksida…” Fri-
berg är noga med att poängtera att så inte är fallet. Det handlar om förtroende och han är 
medveten om att det finns de som missbrukar sitt förtroende. Den fördel han ser med att arbe-
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ta med valberedningen är att ordförande lättare kan se om den föreslagna personen passar in 
bland det övriga personligheterna i styrelsen, annars finns risken att valberedningen väljer 
någon som förstör styrelsearbetet. Ivarsson säger att de har en valberedning om två personer 
som arbetar med att tillsätta styrelsen. 
 
4.3.6 Vad som efterfrågas 
 
På frågan vad respondenterna efterfrågar när de väljer ledamöter svarar Sander att de inom 
valberedningen först analyserar de som redan sitter i styrelsen och ser på vad de har för öns-
kemål. Dessa önskemål försöker de sedan väga ihop och kan då se om det är något som fattas. 
Sander säger; ”…det är lite som att lägga pussel, försöka få ihop det.” Sander tycker inte att 
branschkännedom är det viktigaste utan istället tycker hon att ledamöterna bör ha en insikt i 
syftet med Södra som förening. Sander säger; ”…sunt bondförnuft är något som vi pratar om 
rätt ofta. Man måste vara en person som står med båda fötterna på jorden…” Det får inte 
vara en person som har allt för våldsamma idéer och skenar iväg utan personer som är lugna 
och eftertänksamma. Sander förklarar att de även tittar på personliga egenskaper, sedan är det 
också viktigt att personen har tid. Styrelseuppdraget tar mycket tid så det kan inte vara en per-
son som jobbar heltid och satsar för fullt på karriären. Även Holmberg förklarar att tid är en 
viktig fråga men även drivkraft. Att personen tycker det är kul att jobba i en styrelse och som 
trivs med att jobba i grupp. Holmberg tycker att det i vissa lägen är bra att ha personer som är 
extra kunniga inom ett visst område men han tycker det är viktigare med de personliga egen-
skaperna. Experter och kompetens inom ett visst område kan alltid lånas in i styrelsen förkla-
rar Holmberg. 
 
Lissinger förklarar att de brukar göra en analys på företaget för att ta reda på vad för kompe-
tenser som behövs i framtiden. Han tycker även det är viktigt med personliga egenskaper och 
förklarar att styrelsen måste kunna arbeta tillsammans, ”…styrelsen måste vara ett team, det 
är inte så att man ska sitta där och hacka på varandra, utan man ska ju åstadkomma någon-
ting tillsammans.” Lissinger säger att branschkännedom är något som ledamöterna bör ha. 
Det behöver nödvändigtvis inte vara kännedom inom hemelektronikbranschen utan mer all-
män erfarenhet inom handel. För Grundström är det personliga egenskaper som väger tyngst. 
Hon vill ha personer med egenskaper som hon själv inte har. Branschkännedom tycker hon 
också är viktigt men när de valde ledamöter till Optimera detaljhandels styrelse så hade de 
flesta alternativ god branschkännedom så vilken människotyp de var, var avgörande. Ivarsson 
menar att det är viktigt att det finns olika personligheter i styrelsen. Det ska finnas någon som 
är kontrollerande, någon som är lite mer innovativ och någon som är en idéspruta. Han pratar 
om att det är viktigt att få en blandning med olika karaktärer för att få en utvecklande styrelse. 
Friberg förklarar att han tycker de personliga egenskaperna är viktiga. Han säger, ”…jag som 
ordförande tittar främst på de sociala bitarna. Har man inte de så spelar det liksom ingen roll 
vilken kompetens du har. Kan du inte omvandla din kunskap genom att föra dig, tänka lite 
socialt brett, då kan man inte omvandla sin kunskap…” Friberg förklarar att han försöker få 
in en bredd i styrelsen. Att det finns personer som är framåt men också personer som är lite 
mer försiktiga och att det finns någon som är lite udda.  
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4.3.7 Hur ordförande utses 
 
Holmberg berättar att han själv bestämmer vem som ska vara styrelseordförande, eftersom 
han är Holtabs ägare. När han klev av som VD ville han inte direkt bli styrelseordförande utan 
han tog några år då han bara var styrelseledamot. Även för Optimera detaljhandel blev inte 
valet av styrelseordförande så formellt utan Grundström tillfrågade en av styrelsemedlemmar-
na om denne skulle kunna tänka sig att ta ordförandeskapet. Lissinger förklarar att deras sty-
relseordförande valdes efter att ägare tillsammans med styrelsen diskuterat frågan. Friberg 
blev vald som styrelseordförande i Aluminiumriket Sverige genom att valberedningen ringde 
och frågade om han var intresserad av uppdraget. Han tror att de valde honom då han har erfa-
renhet av arbete i stora företag och är dessutom ägare till mindre företag. Eftersom det ska 
bildas en allians mellan företagen i branschorganisationen så var Friberg lämplig som ordfö-
rande då han kunde representera både de stora och de mindre företagen. 
 
Ordföranden i Södra är en av de stämmovalda ledamöterna och denne utsågs av styrelsen. 
Sander förklarar att han har suttit som ordföranden i ungefär tjugo år. Anledningen till att han 
har suttit så länge som styrelseordförande säger Sander är för att han är så extremt duktig och 
att det är svårt att ersätta honom. Han fick dessutom guldklubban för några år sedan. Sander 
förklarar också att skogsbruk är en väldigt långsiktig bransch och då blir automatisk även 
verksamheten långsiktig. Istället för att se ett eller två år framåt ser de fem eller tio år framåt. 
Det är också en av anledningarna till att styrelsens ordförande har suttit så länge.  
 
4.3.8 Synen på styrelsens sammansättning 
 
Samtliga respondenter är eniga om att styrelsens sammansättning är en viktig fråga. Holmberg 
menar att sammansättningen är helt avgörande och säger, ”…om man har bestämt sig för att 
ha ett aktivt styrelsearbete och liksom ser fördelarna med det och uppskattar fördelarna med 
det, då är liksom sammansättningen det som avgör om styrelsen är produktiv och duktig eller 
inte.” Han menar vidare att en styrelse där alla personer är lika, och i samma ålder är sanno-
likheten inte speciellt stor att styrelsen är särskilt framgångsrik. Att det gäller att hitta en bra 
mångfald med olika erfarenheter, olika åldrar, olika kön så att styrelsen får en dynamik. Fri-
berg har liknande tankegångar och tycker att styrelsens sammansättning många gånger är en 
underskattad fråga. Han berättar att han har sett exempel där ett företag har blomstrat upp till 
oanade höjder tack vara att de rekryterade rätt person till styrelsen. Friberg poängterar att fö-
retag kan få ett ordentligt uppsving genom en styrelse sammansatt av rätt personer.  
 

”Jag har sett företag som har legat och harvat på en viss nivå i 15-20 år sedan 
ser man, vad fan händer här, helt plötsligt ökade deras omsättning bara så här, 
en skarp kurva uppåt 20-30 procent, helt plötsligt. Ja då ser man, de rekryterade 
en kille eller en tjej som fick de alla att ändra attityd och börja satsa framåt, upp-
åt, ta i lite mer…”  

 
Även Grundström säger att sammansättningen är en viktig fråga och att det måste finnas en 
blandad kompetens i styrelsen. Men hon upplever dock att hon i sitt fall har många andra hon 
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kan få råd av och säger ”…det är inte jättejätteviktigt i och med att vi tillhör ICA och där 
finns en enorm kompetens som jag kan vända mig till…” Men hon berättar sedan om andra 
sammanhang där hon suttit med i styrelser och sett att styrelsens sammansättning är mycket 
viktig. Hon menar att det måste finnas någon som är duktig på ekonomi, någon som har 
branschkännedom, någon med vilda idéer och någon som är strukturerad. 
 
4.3.9 Externa ledamöter 
 
Sander menar att det kan vara stimulerande att ha externa ledamöter i styrelsen. Friberg upp-
lever att många privata företag är väldigt inriktade och fokuserade på att styrelsemedlemmar 
ska ha branschkännedom, men menar att detta är något som i regel redan finns hos VD och 
andra delegater. Han menar att externa ledamöter kan göra att styrelsen får in nytänkande. En 
extern ledamot som inte har så stor branschkännedom, men har andra värdefulla egenskaper 
kan bli en frisk näringstillförsel i styrelsen och kan göra att ”…de här branschkunniga männi-
skorna lyfter blicken lite grand och kommer utanför femtioskyltarna och ser nya möjligheter 
för det här företaget.”  
 
Friberg menar alltså att det kan vara utvecklande för ett företag att ta in externa ledamöter i 
styrelsen, även sådana personer som inte har någon större kunskap om just företagets bransch 
kan vara en tillgång. Han menar att det i olika branscher handlar om samma sak, ”…det är 
kunder, det är pengar in och pengar ut…” Lissinger ser även han risken att en styrelse med 
endast interna ledamöter blir lite inskränkta, att styrelsen då bara har erfarenhet av hur de 
själva i företaget har agerat, hur företaget har lyckats och misslyckats. Han hänvisar även till 
vad regelverket säger om oberoende ledamöter som måste följas. Optimera detaljhandel som 
är ett familjeägt företag, har externa ledamöter i styrelse vilket Grundström tycker är viktigt. 
Hon har samma inställning som Lissinger, att det är viktigt med personer som har erfarenhet 
från andra bolag och säger, ”…det är ju hopplöst att tro att man ska kunna lösa alla frågor 
runt köksbordet även om många driver sina butiker på det sättet. Så jag tycker absolut det är 
nödvändigt med externa i styrelsen.” 
 
4.3.10 VD som styrelseledamot 
 
På frågan om VD ska ingå i styrelsen och vara ledamot är det som Lissinger säger, att det 
finns två skolor. En som tycker att verkställande direktör ska ingå och en som tycker att denne 
inte bör göra det. Friberg, Holmberg och Lissinger är helt inne på att VD inte ska sitta med 
som styrelseledamot. Eftersom den verkställande direktören har en nära relation till styrelsen 
och ska rapportera till styrelsen är ofta denne närvarande på styrelsemötena ändå, VD är ad-
jungerad vilket innebär att denne är med på mötena men innehar ingen rösträtt, vilket både 
Ivarsson och Grundström tar upp. Grundström tycker det är viktigt att VD:n är med på styrel-
semötena och är osäker på om det spelar någon roll om denne sitter som ledamot eller inte.  
 
En annan aspekt som har betydelse i frågan är att en av styrelsens viktigaste uppgifter är att 
tillsätta och avsätta verkställande direktör. Friberg berättar att han inte sätter sig i en styrelse 
där VD:n ingår. ”… styrelsen har till uppgift att kontrollera VD och hur ska vi kunna göra det 
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om VD är en del av och har rösträtt i styrelsen?” Både Lissinger och Ivarsson nämner samma 
problem. Holmberg säger, ”…det finns ingen anledning för en VD att vara ledamot för styrel-
sen, han är ändå med. Så han tar bara upp en plats om han är med tycker jag.” Holmberg tar 
upp den faktorn att VD ofta ingår i styrelsen i familjeföretag och mindre bolag som drivs av 
en entreprenör. Han tror att detta beror på att personen i fråga tycker det är obekvämt och 
otryggt att inte sitta med i styrelsen, trots att denne är VD.  
 

”...det får man ju respektera att de har den uppfattningen, men rent formellt eller 
rent praktiskt finns det ingen fördel att vara styrelseledamot när man samtidigt är 
VD. Det är mer en trygghetsfråga. Man vill inte att nått beslut ska passera förbi 
utan att man som styrelseledamot också har fått tycka till förutom som VD.”  

 
I Södras stadga står det att VD:n ska ingå i styrelsen. Sander menar att VD har en större insyn 
i Södras verksamhet än de andra ledamöterna och tror därför det är fördelaktigt att han sitter 
med i styrelsen eftersom han ändå måste ha en tät kontakt med styrelsen. ”För jag menar, 
sitter han inte med i styrelsen blir det kanske en eller två som har den där kontakten och då är 
det ju lätt att det blir någon slags, allstå att de får en större makt i styrelsen i och med den 
kontakten med VD:n.” Sander menar att det förutom maktövertaget, kan uppstå en känsla av 
utanförskap och anser därmed att det är bättre att VD sitter med och träffar hela styrelsen. 
 
4.3.11 Utbildning 
 
Vi frågade våra respondenter om nya styrelsemedlemmar får någon utbildning och här skilde 
sig svaren åt en del. Optimera detaljhandel, IUC och Aluminiumriket Sverige ger inte någon 
utbildning. Både Ivarsson och Grundström menar att de som sitter i styrelsen har redan med 
sig stor kompetens och erfarenheter. Holmberg berättar att de på Holtab försöker lägga in ut-
bildningsmoment i själva styrelsearbetet. Det kan vara en föreläsare som kommer och förelä-
ser för styrelsen och ledningen, studiebesök eller att de tar in en konsult som hjälper till med 
vissa moment. ”…när vi jobbar med strategiarbete har vi kanske någon handledare som är 
med oss under en dag för att ja, hjälpa oss rätt. Så att en viss form av utbildning är det i själ-
va styrelsearbetet.” I Södra får nya styrelseledamöter utbildning. Sander berättar att LRF, 
Lantbrukarnas Riksförbund har så kallade spetsutbildningar för styrelseledamöter i olika så-
dana här föreningar vilket Södra brukar skicka iväg sina nya styrelseledamöter på. När det 
gäller Electra som är börsnoterat har börsen ett krav på att en person måste gå en kurs hos 
börsen för att få bli styrelseledamot i ett noterat bolag. I övrigt har inte Electra någon doku-
menterad utbildning, dock måste nya ledamöter väl sättas in i företaget. Lissinger menar att 
första styrelseåret för en ny ledamot går åt till lära sig företaget. Ett företag i storlek med 
Electra är omfattande och Lissinger säger, ”…här sker så mycket saker som man måste ha ett 
hum om innan man kan börja bestämma om det, och det tar en stund.” 
 
4.3.12 Synen på mångfald 
 
Alla respondenterna är positiva till mångfald i styrelsen, vad gäller både könsfördelning, ål-
dersspridning och personliga egenskaper. Men när man väl tittar på mångfalden i de olika 
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styrelserna är den inte alltid så bra. Grundström säger att mångfalden i deras styrelse inte är 
något vidare och säger krasst att mångfalden är urusel, då den består av tre män och en kvinna 
och alla är i samma ålder. Däremot menar hon att människotyperna är väldigt olika. Lissinger 
menar att om alla i styrelsen tycker likadant är det ingen bra styrelse. Det är viktigt att ha oli-
ka referensramar, att vara klok och kunna stöta och blöta. Ivarsson pratar även han om att det 
är viktigt att ha olika personligheter med olika bakgrund i styrelsen. Sander säger ”…någon 
lite vild eller galning är ju inte fel. Man måste få en balans där, men det gäller ju att ha några 
som bromsar också, så det inte skenar iväg.” Det är tydligt att alla genomgående anser att 
styrelsen ska inneha personer med olika egenskaper och karaktärer. 
 
Både Sander och Holmberg är nöjda med åldersspridningen i respektive styrelse. Vad gäller 
ålderspridningen i Electras styrelse säger Lissinger, ”Och nu har vi ungefär från 40 till 65. 
Men vi har sagt att det är lite för många gamla gubbar. Så att vi behöver några yngre männi-
skor. För de har annan syn på saker och ting än äldre har...” 
 
När vi sedan kommer in på könsfördelningen är den inte så jämnt fördelade i de flesta av före-
tagen och organisationerna. Respondenterna är alla positiva till en jämnare könsfördelning 
och Lissinger menar att män och kvinnor inte är lika, har olika inställning till saker och ting 
och att det behövs i en styrelse. Hela skogsbranschen är dominerad av män och Sander berät-
tar att det är få kvinnor som arbetar ute på fältet och möter medlemmar i Södra. Hon tycker 
det är svårt att hitta kvinnor som vill ställa upp som styrelseledamot. Just nu arbetar valbered-
ningen särskilt för att rekrytera fler kvinnor till styrelsen. Vi frågade Sander varför hon tror att 
det är så svårt att hitta lämpliga kvinnor som vill ta ett styrelseuppdrag. Sander tror att det till 
viss del har att göra med tiden, att kvinnor prioriterar annorlunda men också att det inte är lika 
många kvinnor som män som är intresserade av skogsbruk. Men hon tror framförallt att det 
handlar om att kvinnor inte tror på sig själva. ”Och sedan tror ju inte kvinnor att de kan, man 
måste ju ofta fråga flera gånger. Det är ju ofta det där, men det kan ju inte jag säger de, nej 
men det går ju inte. Och då får man försöka övertala dem, jo men det är klart att du klarar 
det…” 
 
4.3.13 Kvotering av kvinnor i styrelser 
 
Efter att ha frågat om respondenternas syn på könsfördelningen kom vi in på kvotering och 
frågade hur de ställer sig till det. Vissa visade sig vara för ett införande av kvotering och vissa 
emot. Friberg är inte för kvotering men han tycker det är bra att det förs en samhällsdebatt om 
könsfördelningen i styrelser. ”Men när syftet i en styrelse börjar switcha om efter vad sam-
hället vill, det vill säga att bara söka kvinnor för kvinnors skull eller människor med invand-
rarbakgrund för att få in mångfald, då tycker jag det börjar bli lite fel.” Friberg menar vidare 
att yngre generationer har en annan syn på män och kvinnor, och en annan fostran där inte 
kvinnor accepterar könsförtryck på samma sätt. ”Jag menar då att om vi kvoterar in kvinnor 
så kommer vi alltid hamna i den risken att vi undrar om den kvinnan sitter där för sin kompe-
tens eller bara för att hon är kvinna. Vad vi då har gjort, vi som är äldre, är att vi har fört ner 
våra gamla problem till er.” Han hoppas att problemet kommer att lösas och ser en framtid 
där mångfald i styrelser förekommer utan en kvotering. 
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”Min framtid är att ni som kvinnor, ni som killar sitter där för att man tycker om 
det här och för att man är rätt lämpad för detta, oavsett kön, oavsett religiös bak-
grund, oavsett invandrarbakgrund. Att man sitter där av helt andra själ, inte för 
att regeringen helt plötsligt bestämmer att vi ska vara demokratiska och tvinga in 
för då skjuter man förbi målet. /…/ Ja, jag tror kanske inte det hade löst sig av sig 
själv om vi inte hade diskuterat det så intensivt, jag tycker diskussionen i sig är 
bra men det är ändå ni som tjejer nu, ni är inte hönsade, det är om ni tillåter er 
att bli det. Men för fan gör inte det.”  

 
Lissinger har ungefär samma åsikt som Friberg och menar att en kvotering är det sämsta som 
kan göras mot kvinnor. Han tycker det är viktigt att det blir fler kvinnor i styrelser men anser 
att kvotering är fel sätt att gå till väga. Han tror istället att det måste propageras för jämställd-
heten ordentligt. Men tror att det är helt fel att lagstifta om att ett visst antal ska vara si eller 
så. Även Ivarsson tycker det är alldeles för få kvinnor i styrelserna idag och menar att det 
finns kompetenta kvinnor som borde rekryteras. Sedan är han inte säker på om kvotering är 
den bästa vägen.  
 
Holmberg, Sander och Grundström har en annan åsikt och är för kvotering. Holmberg säger 
att han tycker det finns mycket positivt i att ha kvinnliga styrelseledamöter och skulle väll-
komna en lagstiftning som tvingar styrelser att ha med en viss andel kvinnor. Sander tror att 
en kvotering är vad som krävs för att det ska lyckas bli balans i styrelser, likaså tror Grund-
ström. Grundström berättar att hon tidigare var emot kvotering innan hon sett hur det ser ut i 
verkligheten. Hon menar att det är nödvändigt med en kvotering. Grundström menar att valet 
ska grundas på kompetens, men att så inte är fallet idag. Idag spelar kontakter stor roll och 
hon menar vidare att om det skulle gå på kompetens skulle inte en kvotering behövas. 
 
4.3.14 Problem med kvotering 
 
Det problemet som Friberg tar upp, att en kvotering skulle innebära att folk ifrågasätter kvinn-
liga styrelseledamöters kompetens möts på följande sätt av de tre positiva respondenterna. 
Holmberg svarar, ” Jo, det är klart, det skulle bli ett enormt ifrågasättande inte minst från 
äldre män som skulle tycka det här känns väldigt konstigt men, ursäkta språkvalet men det 
skiter jag i.” Han menar att utvecklingen går för sakta, att det finns väldigt många duktiga 
kvinnor som inte kommer in i styrelserna idag. Han säger att det är många som hävdar att det 
inte finns kompetenta kvinnor. Men Holmberg hävdar motsatsen och att det istället beror på 
att det finns många män som håller kvar i sina styrelseplatser och att det är det som är pro-
blematiken. Grundström är införstådd med risken och utrycker, ”…det är något som vi kom-
mer att få ta, det gäller att vi biter ihop och sväljer det ett antal år innan de förstår bättre.” 
 
När vi pratar om kvotering med Grundström tar hon upp vikten av att vara fler än en kvinna i 
styrelsen. Hennes rekommendation är att alltid ta in två kvinnor på en gång av den orsaken att 
vara ensam kvinna i ett manligt sällskap kan vara ett jobbigt sammanhang. Hon framhåller att 
det inte behöver vara så, men att det kan vara väldigt besvärligt och att det då är en trygghet 
och vara minst två kvinnor. Orsaken till detta menar Grundström är för att kvinnor kommuni-
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cerar på ett annorlunda sätt. ”… då kan det vara jobbigt, dels att göra sin stämma hörd i och 
med att vi uttrycker oss annorlunda än vad grabbarna gör, vi tänker på annorlunda sätt, an-
norlunda infallsvinklar än vad grabbarna gör.” Grundström säger vidare att det kan vara 
tryggt och vara två kvinnor som kan stötta varandra och att man inte behöver ha fel bara för 
att man tänker på ett annorlunda sätt.  
 
Grundström tar även hon upp samma problem som Sander nämner, problemet med att hitta 
kvinnor som vill sitta i styrelser. Grundström tror att det skulle vara svårt att hitta tillräckligt 
med kvinnor om en kvotering skulle införas. Hon menar att kvinnor har högre krav på sig 
själva än vad män har. Hon berättar,  

 
”Jag fick en förfrågan för något år sedan att sitta med i en annan styrelse genom 
Styrelseakademien och då tackade jag nej och sa jag är hemskt ledsen men jag 
har inte tid och min almanacka är fulltecknad. Och då säger han, det är konstigt 
för det svaret har jag aldrig under mina 20 år hört från en man, men jag hör det 
ideligen från tjejer.”  

 
Hon tror att detta beror på att kvinnor ser sina begränsningar, och vill göra ett så bra jobb som 
möjligt. ”…känner jag att jag kan inte göra det så nej, då avstår jag hellre. Men att grabbar-
na är sådana, det löser sig på nått sätt. Det är jätteolika /…/ Och det är något som liksom 
genomsyrar, det är genusperspektiv så det bara dånar om det. Och då kan det vara svårt att 
få tag på tjejer.” 
 
4.3.15 Styrelsearbetet 
 
Själva styrelsearbetet verkar fungera relativt likartat i de olika organisationerna. De uppger 
alla att styrelsen träffas omkring fem till sju gånger per år. Är det någon större förändring på 
gång eller att det händer något turbulent i företaget träffas styrelsen oftare. Lissinger berättar 
att under det året då Electra noterades på First North, en handelsplats för svenska och danska 
företag, första gången hade styrelsen upp mot 15 möten. Flera respondenter berättar att om det 
inte finns speciellt mycket att ta upp kan vissa styrelsemöten hållas via telefon. Lissinger sä-
ger att vid vissa tidpunkter kanske det inte finns några andra bra frågor för styrelsen och då tar 
styrelsen ett telefonmöte som är avklarat på en kvart eller en halvtimma. Ingen behöver då 
resa någon stans och offra en hel dag för ett möte som inte tar speciellt lång tid.  
 
Styrelsearbetet innefattar strategifrågor, budgetplanering, budgetuppföljning och uppföljning 
av årsbokslutet. Holmberg beskriver ett styrelsemöte som till viss del består av formalia, då 
tidigare protokoll och rapporter gås igenom. Sedan försöker Holmberg får styrelsen till att 
diskutera mycket om framtidsfrågor, strategi och affärsmöjligheter. Lissinger berättat att sty-
relsearbetet i ett noterat bolag är mer kontrollerat. Lagstiftningen och bolagskoden anger att 
det måste finnas en arbetsordning för styrelsen där det beskrivs ganska detaljerat hur styrel-
sens arbete ska gå till. Styrelsens arbetsordning måste sedan godkännas av börsen och dess 
revisorer.  
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I Holtab har styrelsen bestämt sig för att försöka få företaget att växa, därför arbetar styrelsen 
nu för att leta nya vägar där företaget kan växa. Detta gör att styrelsemötena mycket är en 
diskussion kring olika frågor som har med tillväxt att göra. I Electra är verksamheten väldigt 
dataanknuten och Lissinger menar att ett viktigt område för styrelsen är att kontrollera att da-
tasystemen gör det de förväntas göra och att säkerheten i systemen är tillräckligt säkra. Också 
Grundström berättar att de har olika områden styrelsen lägger fokus på. I Optimera detaljhan-
dels styrelse brukar de vid varje styrelsemöte ta upp något specialområde och som exempel 
nämner hon, ”…om bruttovinsten är för låg då fokuserar vi nästa styrelsearbete på det, vi 
står inför en ombyggnad ja men då fokuserar vi nästa styrelsearbete på det och så får de lite 
underlag och kan fundera lite och så där och på  så sätt jobbar vi.”  
 
De är alla överens om att styrelsearbetet skulle se lite annorlunda ut med en annan styrelse-
sammansättning. Grundström tror inte att som hon säger ”de yttre ramarna” för styrelsearbe-
tet skulle vara så annorlunda och menar att det är klart att det skulle te sig lite annorlunda om 
styrelsen skulle bestå av andra styrelseledamöter, eftersom alla har sina personliga specialite-
ter.  
 
Holmberg menar att ju bättre styrelsesammansättning desto bättre fungerar styrelsen. Det 
krävs att lägga lite tid på valet av ledamöter. Han menar att, innan ett beslut tas över hur sty-
relsen ska se ut måste vissa frågor funderas igenom. ”…hur tror jag de här personerna kom-
mer jobba ihop, alltså man måste spekulera i hur samarbetet kommer se ut innan de ens har 
lärt känna varandra. Det är en viktig del. Ju bättre förberedelsearbete desto större sannolik-
het att man får ett bra styrelsearbete.”  
 
4.3.16 Vad som saknas i styrelsen 
 
Vi ställde frågan om det är något respondenterna upplever att de saknar i sin styrelse. Friberg 
funderade lite och menar att det i så fall skulle vara någon från en annan bransch. ”När du 
ställer frågan och man är lite inre självkritisk så ja, gärna någon utifrån, från en annan 
bransch, det tro jag skulle vara en injektion.” Både Sander och Lissinger efterfrågar fler 
kvinnor i sina styrelser. Holmberg däremot känner sig i dagsläget nöjd med sin styrelse men 
påpekar att styrelsen måste förändras inom några år. Han menar att styrelseledamöter måste 
bytas ut med jämna mellanrum. När en ledamot går in i ett uppdrag så har denne en viss ener-
gi. ”…man kan inte räkna med att en person ska kunna sitta i tio år och vara lika energisk i 
tio år. Holmberg förordar att gå in i ett styrelseuppdrag och ”köra hårt ett par år och sedan 
säga att nej, nu går jag vidare till ett annat uppdrag istället”.   
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5. ANALYS 
 

 följande avsnitt analyseras den empiri som studien är baserad på. Vi kommer att sam-
mankoppla empirin med den teoretiska referensramen genom att dra paralleller och göra 

jämförelser såväl mellan empiri och teori som mellan de olika intervjuerna.  

 
5.1 Analys av statistiken 
 
Genom att titta på var tionde företag i de olika klasserna tror vi att detta visar en relativt gene-
rell bild över hur det ser ut bland företagens styrelser i sydostregionen. Av de företag med 
lägre omsättning vi tittade på hade majoriteten av företagen endast en styrelsemedlem. Detta 
tolkar vi som att styrelsen i dessa företag endast har en formell karaktär, då vi inte anser att 
det går att bedriva något styrelsearbete med en styrelse bestående av endast en person. Vi tror 
att styrelsemedlemmen i de flesta av dessa fall är samma person som ägaren och att styrelsen 
inte direkt har någon roll över huvud taget. Styrelsen finns med på pappret för att det enligt 
lagen är så att alla aktiebolag ska ha en styrelse. Gruppen av företag med en högre omsätt-
ning, hade flest företag en styrelse bestående av tre styrelsemedlemmar. Även fem medlem-
mar var vanligt. Här var det inte alls lika vanligt med en styrelsemedlem, vilket endas tre pro-
cent av företagen hade. Vi tror att detta beror på att när det är mer pengar inblandat, det vill 
säga när företagen har en större omsättning får styrelsen en viktigare roll. När det är mer som 
omsätts och så att säga ”står på spel” blir det viktigare att styra detta på bästa sätt och det 
krävs fler än en person för att klara detta. Fler personer behövs för stöd och hjälp. 
 
Den faktorn att VD sitter med i styrelsen i mer än 80 procent av företagen visar att detta är 
något mycket vanligt, vilket förvånade oss en aning. De flesta företagen är ägarledda och vi 
tror att styrelsen i de flesta företagen uppfyller en strategiroll och är mer ett bollplank på så 
sätt som Grundström beskrev det. Den kontrollroll som agentteorin påvisar att styrelsen har, 
anser vi förlorar sin poäng då VD och ägare är samma person och VD ingår i styrelsen. Det 
förvånade oss dock att VD ingick i styrelsen i nästan lika stor utsträckning i företagen med 
högre omsättning, som företagen med lägre omsättning. Vi trodde, innan vi genomförde vår 
undersökning att de lite större företagen med fler styrelseledamöter i högre utsträckning skulle 
ha en extern VD som inte satt med i styrelsen. 
 
När de gäller jämställdhet mellan könen i styrelser är den inte speciellt bra, då andelen kvin-
nor i styrelser ligger mellan 20 till 30 procent. Det var ingen stor skillnad mellan de olika stor-
leksklasserna vi tittade på. Antalet styrelser som bestod av hälften kvinnor eller hade en majo-
ritet av kvinnor var oförskämt lågt. Det är lätt att säga att kvinnor i styrelser är underrepresen-
terade. Dock är antalet kvinnliga suppleanter mycket fler. I klassen av företag med lägre om-
sättning var majoriteten av suppleanterna kvinnor. Av detta drar vi slutsatsen att i många före-
tag är det mannen som är VD och sitter med i styrelsen och hans fru är suppleant.  
 

I 
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Det var inte många företag i gruppen med den lägre omsättningen som hade personalrepresen-
tanter i sin styrelse, endast 5 procent. Detta tror vi till stor del beror på att flera företag inte 
bedriver något aktivt styrelsearbete och därmed är det heller inte aktuellt med personalrepre-
sentanter. Eftersom styrelsen till stor del bestod av en person. Men också den faktorn att de 
flesta företag i denna klass hade under 25 anställda och behöver därmed inte ha personalre-
presentanter i styrelsen om de inte vill. Antalet företag med personalrepresentanter var betyd-
ligt högre bland de företagen med en högre omsättning. Denna siffra tycker vi ändå borde 
vara ännu högre med tanke på att hela 89 procent av företagen hade över 25 anställda. En för-
klaring till varför inte fler har personalrepresentanter i styrelsen tror vi kan vara att de flesta 
företag är familjeägda och att det kan vara familjemedlemmar som ingår i styrelsen. När det 
handlar om ägarledda företag bestämmer ägarna själva vilka som ska ingå i styrelsen och har 
inga påtryckningar utifrån om hur styrelsen ska se ut och vilka som ska ingå, på det sätt som 
finns då det finns en mängd aktieägare och en valberedning som har åsikter i frågan. Vi tror 
också att det till viss del kan handla om okunskap hos personalen, vi tror inte att det är så 
många som är medvetna om att företag med över 25 anställda har rätt att begära personalre-
presentanter i styrelsen. Dock tror vi ändå att facket borde ha vetskap om dessa regler.  
 
5.2 Analys av intervjuerna 
 
5.2.1 Styrelsens roll 
 
I referensramen har vi valt att presentera två olika teorier för hur man kan se på styrelsens 
roll. Agentteorin menar att styrelsen utgör en kontrollerande funktion och genom styrelsen får 
ägarna en möjlighet att påverka att företagsledningen arbetar och agerar efter ägarnas intresse. 
Detta då styrelsen enligt Grundei (2008) har en möjlighet att skapa incitament så att ledningen 
agerar i enlighet med ägarnas intresse. Agentteorin talar alltså för att styrelsen till största del 
har en kontrollerande roll. Våra respondenter har olika syn på vad styrelsen har för roll och 
funktion. Friberg talar om att styrelsen till stor del handlar om kontroll, även om han önskar 
att arbetet mer skulle handla om strategier och att utgöra en stödjande funktion till företags-
ledningen. Men vi anser ändå att hans resonemang stämmer relativt väl överens med agentteo-
rin. Likaså talar både Lissinger och Ivarsson om styrelsens kontrollerande roll. Både Lissinger 
och Friberg hänvisar till lagstiftningen som säger att styrelsen ska utgöra en kontroll i företa-
get. Enligt vår tolkning grundar sig lagstiftningen på det agentteoretiska synsättet vad gäller 
styrelsens roll. Dock anser vi inte att agentteorin blir fullt applicerbar på alla dessa företag och 
organisationer vi intervjuat, då agentteorin främst syftar till bolag med externa aktieägare. Av 
våra respondenter är det egentligen bara Lissinger på Electra som representerar ett företag 
med flertalet aktieägare. Men vi tycker ändå att agentteorins synsätt till viss del kan skönjas, 
då de talar om den kontrollerande funktionen. Styrelsens kontrollfunkton uttrycker sig till viss 
del i styrelsens uppgift att tillsätta och avsätta VD. Agentteorin förlorar sin kraft när VD ingår 
som styrelseledamot och har rösträtt. Precis detta tar Friberg upp och menar att det är olämp-
ligt att VD ingår i styrelsen eftersom styrelsens uppgift till stor del är att kontrollera företags-
ledningen. Även Lissinger och Ivarsson är inne på samma tankar.  
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Grundström har en lite annan syn på styrelsen och dess roll. Vi anser att hennes syn på styrel-
sen mer sammanfaller med vad stewardshipteorin säger om styrelsens funktion. Grundström 
beskriver att styrelsen får henne att känna att hon har något att leva upp till, en kravställare 
som hon uttrycker det. Vi tycker att detta kan liknas vid det Grundei (2008) skriver om ste-
wardshipteorin, att ledningen vill göra ett bra jobb och att utmanade arbetsuppgifter är moti-
verande. Som Grundström själv säger så har hon egentligen bara sig själv och sina egna krav 
att leva upp till, då hon själv står som ägare. I och med att det är på det sättet så sammanfaller 
naturligtvis ägarens och företagsledningens intresse vilket är stewardshipteorins tes. Kärre-
man (1999) skriver att styrelsen enligt stewardshipteorin får en helt annan roll och bör ägna 
sig åt att förstärka ledningens sätt att göra ett bra jobb. Detta tycker vi kan kopplas samman 
med den coachande roll Grundström berättar att hon anser att styrelsen har. 
 
Kärreman (1999) skriver också att styrelsen enligt stewardshipteorin ska fylla en strategiroll 
och utgöra en ledningsfunktion. Detta är något som alla respondenter berör. De säger alla att 
styrelsen till viss del utgör en strategiroll. Holmberg menar att denna roll är den största i Hol-
tab. Där han menar att styrelsen mer arbetar med strategiska frågor och att kontrolldelen är 
den lilla delen. Enligt vår tolkning stämmer Holmbergs syn på styrelsen bäst överens med 
stewardshipteorin. 
 
5.2.2 Tillsättning av styrelsen 
 
I aktiebolagslagen står det att det är bolagsstämman som ska utse bolagets styrelse. Stämmans 
beslut om tillsättning bör förberedas av en valberedning. Bland våra respondenter är det fyra 
som har en valberedning. Ivarsson säger att valberedningen för IUC består av två personer. 
Det stämmer inte överrens med vad Svernlöv (2006) skriver, då han säger att en valberedning 
ska ha minst tre ledamöter. Fridberg, Sander och Lissinger säger att det är bolagsstämman 
som fattar beslut om bolagets styrelse. Både Holmberg och Grundström säger att deras styrel-
se har utsetts av ägarna, det vill säga de själva och att de inte har någon bolagsstämma i sam-
ma utsträckning som aktiebolag med ett spritt ägande. Då det är ägarna som träffas på bolags-
stämman tolkar vi det ändå som att det i fallet med Holmberg och Grundström är bolags-
stämman som har tagit beslutet. Deras beslut togs mer informellt och eftersom de bara har ett 
par ägare är det de som representerar bolagsstämman. 
 
Friberg säger även att han som styrelseordförande är delaktig i valberedningens arbete. Detta 
stämmer överrens med vad Brandinger (2004) säger, att ordförande bildar sig en uppfattning 
av vilken kompetens som behövs i styrelsen och sedan lämnar förslag. Det är bara en av våra 
respondenter som säger att styrelseordföranden är delaktig i valberedningens arbete. 
 
Lissinger nämner att de brukade göra en analys av företaget för att ta få en uppfattning av 
vilken kompetens som behövs i bolagets styrelse. Detta överensstämmer med det Gustafsson 
(2008) säger. Gustafsson (2008) menar att det är viktigt, när styrelsen utses, att utgå från vil-
ken kompetens företaget behöver. 
 



54 

5.2.3 Styrelsens storlek 
 
Angående styrelsens storlek säger Lissinger att han inte ser någon anledning till att styrelsen 
är fler än sex personer. Han påstår att en stor styrelse blir svår att hantera. I Aluminiumriket 
Sverige består styrelsens av elva medlemmar men Friberg anser att det är för många, att det är 
svårhanterligt. Han försöker minska antalet ledmöter till åtta. Holmberg menar att det som 
styrelseordförande är svårt att hålla ordning på en styrelse som består av tio personer. Grund-
ström tycker att det är lagom med fyra eller fem personer i styrelsen. Om vi jämför det här 
som våra respondenter har sagt så ser vi att det i stort sett stämmer med vad Brandinger 
(2004) säger. Han menar att en liten styrelse är lättare att samla och påstår även att ju större 
styrelsen är desto svårare är det att hantera olika situationer som uppstår. Brandinger (2004) 
säger däremot att en stor styrelse täcker in fler olika kompetenser. Men som Holmberg säger 
går det att hyra in den efterfrågade kompetensen till styrelsen. Så utifrån det här tolkar vi att 
det är fördel att ha en styrelse med ett mindre antal ledamöter då det är lättare att bedriva sty-
relsearbete. Vi uppfattar också att den lämpligaste styrelsestorleken varierar beroende på vad 
det är för typ av organisation och hur stor den är. 
 
5.2.4 Externa ledamöter i styrelsen 
 
Att styrelsen består av en del externa ledarmöter är enligt Brandinger (2004) ett bra sätt för att 
undvika att subjektiva beslut genomförs. Genom att ägarna tillsätter externa ledamöter i sty-
relsen menar Brandinger (2004) att chansen för att rätt och objektiva beslut tas ökas. En förut-
sättning är dock att de externa ledamöterna har ett tillräckligt stort oberoende och integritet. I 
våra respondenters styrelser ingår externa ledamöter och alla har en positiv inställning till 
externa ledamöter. Det är ingen som direkt nämner att de externa ledamöterna är bra av den 
anledning som Brandinger (2004) påvisar, att rätt och objektiva beslut ska tas. Respondenter-
na framhåller mer den fördelen att externa ledamöter för med sig andra erfarenheter och nya 
tankesätt in i styrelsen och är en tillgång på så sätt. Detta tror vi har att göra med att flera av 
de företag vi tittat på är mindre och ägarstyrda. Som Brandinger (2004) skriver så förekom-
mer beroendeförhållande i olika riktningar då ägaren dominerar både styrelsen och bolaget i 
små ägarledda företag. 
 
Brandinger (2004) skriver att problemet får en större betydelsegrad i börsnoterade bolag. Det-
ta är något som Lissinger kommer in på. Enligt vår tolkning får externa ledamöter en större 
betydelse för oberoendeaspekten i noterade bolag där det finns ett regelverk som avgör vad 
som anses vara oberoende och inte oberoende. I mindre ägarledda företag där styrelsen består 
av ägaren själv och några externa ledamöter är vi lite fundersamma på i vilken utsträckning de 
externa ledamöterna verkligen bidrar till objektiva beslut. Vi tror att det i vissa fall finns stor 
risk att det inte blir speciellt objektiva beslut. Detta då ägaren själv har utsett sina styrelse-
medlemmar och därmed kanske valt personer som denne vet i relativt stor utsträckning gör 
som ägaren vill. 
 
Coles et al. (2008) skriver att små styrelser med största delen externa ledamöter nödvändigtvis 
inte behöver vara den bästa sammansättningen. Men ser vi till respondenterna är alla mycket 
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positiva till en betydande del externa ledamöter. Grundström som driver ett ägarlett företag 
poängterar just betydelsen av att det finns externa ledamöter när hon säger att de inte kan lösa 
alla problem hemma vid köksbordet.  
 
5.2.5 Styrelseordförande 
 
Vid valet av styrelseordförande kan vi se en viss skillnad. Både Holmberg och Grundström 
som representerar ägarledda företag uppger att det är de själva, det vill säga ägaren som en-
väldigt utsett styrelseordförande. Valet verkar här inte ske under någon speciellt formell till-
sättning. De andra uppger att valet skett genom diskussion med antingen, valberedningen eller 
ägare och styrelsen. Skillnaden tror vi ligger just i ägarformen. I ägarledda bolag tror vi äga-
ren känner en större önskan om att själv utse styrelseordförande och inte låta detta val ske 
under diskussion av styrelsen. Detta tror vi kan bero på ägarens vilja att ha kontroll att själv 
kunna styra vem det är som ska ha ordföranderollen. Det kan också hänga samman med äga-
rens behov av att känna sig trygg och säker. Ägaren vill själv därmed utse vem denne tycker 
är mest lämpad för uppdraget. 
 
I organisationer där det finns fler ägare eller medlemmar inblandade så som i Electra, Södra 
och Aluminiumriket Sverige blir situationen lite annorlunda och fler personer är med och tar 
beslut om vem som ska ha ordförandeposten. 
 
5.2.6 VD som styrelseledamot 
 
I vår referensram tar vi upp att Brandinger (2004) menar att det inte har någon större betydel-
se om VD är styrelseledamot eller inte. Han säger att, om det handlar om att begränsa VD:s 
makt och inflytande i styrelsen så är det inte så enkelt som att bara utesluta honom från styrel-
sen. Holmberg och Lissinger tycker att det har betydelse om VD är ledamot eller inte. De an-
ser att VD inte ska vara ledamot eftersom han har en nära relation till styrelsen och dessutom 
är han ändå närvarande vid styrelsemötena. Här tolkar vi det som att det trots allt har betydel-
se om VD är styrelseledamot eller inte och att det är att föredra att VD inte är ledamot. 
 
Friberg säger att styrelsen har till uppgift att kontrollera VD samt att tillsätta och avsätta den-
ne och han menar att det inte går när VD:n sitter med och har rösträtt. Detta stämmer överens 
med Brandinger (2004) som säger att styrelsen fungerar som ett kontrollorgan som ska se till 
att direktiv följs av VD:n. Denna bör därför inte vara ledamot. Däremot säger Brandinger 
(2004) att denna kontrolluppgift inte är den centrala uppgiften styrelsen har. Utifrån det tolkar 
vi trots allt att kontrolluppgiften är en viktig del då även Holmberg och Ivarsson förklarar att 
styrelsen har denna uppgift vilket innebär att VD därför inte bör sitta med som styrelseleda-
mot. 
 
5.2.7 Personalrepresentanter i styrelsen 
 
Eftersom det finns en lagbestämmelse när det kommer till personalrepresentanter i styrelsen 
är inte valmöjligheterna så stora. Vill personalen att de ska finnas representerade i styrelsen 
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kan inget hindra dem. Våra respondenter verka vara insatta i lagen och dess innebörd i den här 
frågan. Holmberg är mycket positiv till personalrepresentanterna och menar att de skulle ingå 
i hans styrelse även om inte detta vore lagstadgat. Vi blev först en aning förvånade när inte 
det fanns personalrepresentanter i Optimera detaljhandels styrelse då företaget har fler än 25 
anställda. Grundström säger att de istället träffar fackklubben varje vecka. När vi själva först 
spekulerade i varför ett företag med fler än 25 anställda inte har personalrepresentanter i sty-
relsen diskuterade vi om det kunde bero på okunskap. Att personalen inte var medvetna om 
den gällande lagen och att styrelse och ledning inte heller valt att informera om detta. Men vid 
vår intervju med Lissinger på Electra, som inte heller har personalrepresentanter i sin styrelse 
fick vi en annan förklaring. Han menar att det kan bero på två saker, dels att facket tycker att 
styrelsearbetet fungerar bra som det gör och dels att det inte finns någon personal som är vil-
lig att ta det ansvar som krävs för att sitta i styrelsen. Lissinger är där med inne lite på något 
som Gustafsson (2008) anger, att arbetstagarledamöter har samma ansvar som övriga ledamö-
ter. Som Gustafsson (2008) skriver så innebär lagen endast en rättighet, och ingen skyldighet. 
Vilket gör att det därmed inte är någon lagöverträdelse att inte ha personalrepresentanter i 
styrelsen. Gustafsson (2008) påstår också att de flesta företag ser positivt på personalrepresen-
tanter i styrelsen, vilket är något vi också fått uppfattning om när vi nu genomfört våra inter-
vjuer. 
 
5.2.8 Mångfald 
 
Brandinger (2004) menar att styrelsearbetet är en form av lagarbet och att sammansättningen 
får en avgörande betydelse. Detta verkar vara något våra respondenter väl instämmer med. 
Framförallt Holmberg poängterar att sammansättningen är helt avgörande, att det är viktigt 
med olika personer för att få en produktiv och duktig styrelse. Vilket överensstämmer helt 
med de faktorer som Brandinger (2004) skriver har betydelse för ett bra resultat av styrelsear-
betet. Likaså Friberg instämmer och tar exempel på företag som fått ett rejält uppsving på 
grund av en bra styrelsesammansättning. Brandinger (2004) menar också att förmågan att 
kunna samarbeta, trots olikheter är viktig för att nå ett bra resultat. Detta pratar Lissinger om 
och säger att det är otroligt viktigt att styrelsen kan samarbeta. Det räcker inte med att leda-
möterna är kompetenta, har god kunskap och branschkännedom om de inte har förmågan att 
kunna arbeta tillsammans med andra människor. Även Friberg talar om att social kompetens 
är viktig.   
 
Mångfald handlar till viss del enligt Brandinger (2004) om yrkeserfarenhet och utbildning. 
Våra respondenter redogjorde lite kortfattat om sina styrelsemedlemmars bakgrund och det 
visar sig att spridningen på utbildning och yrkeserfarenhet var lite olika. En gemensam sak 
var att många styrelser var sammansatta av personer med branschkännedom. Detta var relativt 
genomgående i alla styrelser. Detta stämmer väl överens med vad Gustafsson (2008) skriver, 
att branschkännedom ofta ses som ett krav på en styrelseledamot. Men han menar att det är 
onödigt att stapla samma kompetenser på varandra. Detta krav på branschkännedom är något 
vi upplever är vanligt då flertalet av medlemmarna i alla styrelserna har erfarenhet och kun-
skap inom den bransch företaget är verksamt inom. Gustafsson (2008) beskriver just det som 
Friberg tar upp. Han menar att det inte alltid är viktigt att det finns styrelseledamöter med 
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branschkännedom och han upplever att många är rädda för att ta in personer som inte har 
branschkännedom i styrelser. Detta är något vi också tror. Efter att ha sett att branschkänne-
dom är något som verkligen förespråkas tolkar vi det som att det till viss del kan beror på 
rädsla. Vi tror att det är otroligt viktigt att ha ledamöter med kunskap och erfarenhet från 
branschen men som Gustafsson (2008) menar behöver det inte vara alla som har detta. Vi 
menar att företag kanske skulle vinna på att ta in fler med erfarenhet från andra branscher. 
Men det handlar nog mycket om att våga. Det kanske känns tryggare med en styrelse med 
många branschkunniga människor.  
 
I litteraturen beskrivs vikten av olika profiler. Olika människotyper med olika egenskaper ger 
en bra sammansättning. Vilket alla respondenter också uppger. Här är det ingen som särskiljer 
sig utan alla menar att det är bra att ha några personer som är kreativa och kommer med lite 
vilda idéer. Några som är mer framåt och vågar satsa. Samtidigt måste det finnas personer 
som är eftertänksamma och lite försiktiga för att det ska bli en bra balans. Det får helt enkelt 
inte bli en styrelse där alla tänker för lika. Alla upplever att de har de olika personlighetsty-
perna i sina styrelser, den enda som är lite tveksam är Sander som säger att hon kan tycka att 
ledamöterna i Södra är lite för lika. 
 
När det gäller ålderspridning i styrelsen menar Björkmo (2008) att genomsnittsåldern på sty-
relsemedlemmar ligger på omkring 55 år. Detta gäller för börsnoterade företag men vi tror att 
det inte är så stor skillnad i icke noterade bolag, utan att denna siffra stämmer ganska väl in på 
alla svenska styrelser. Åldersspridningen i våra respondenters styrelser är lite blandad. Både 
Lissinger och Grundström tycker att ålderspridningen är lite för dålig i deras styrelser medan 
Sander och Holmberg är nöjda. Vår tolkning är att det är vanligt med lite äldre ledamöter, att 
empirin stämmer med uppgifterna i litteraturen. Vad vi har sett så är det ofta kvinnorna som är 
lite yngre, då Holmberg anger att kvinnorna i hans styrelse är lite yngre. Dock verkar det inte 
vara någon som har en styrelseledamot som är under 30 år, om vi bortser från Holtabs styrel-
setrainee.  
 
Björkmo (2008) skriver att mångfalden i styrelsen kan ökas genom att ta in internationell 
kompetens. Vad våra respondenter uppger är det ingen som har personer med utländsk bak-
grund i sina styrelser. Den enda som nämner något om internationell kompetens är Holmberg 
som säger att en av styrelsemedlemmarna har jobbat mycket med internationella affärer och 
projekt. Det här med ledamöter med internationell kompetens tror vi har att göra med i vilken 
utsträckning företaget är verksamma internationellt.  
 
5.2.9 Könsfördelning i styrelsen 
 
Svensk kod för bolagsstyrning säger att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Men trots 
detta så är inte könsfördelningen i styrelser speciellt jämnt fördelad, vilket vi kan se i våra 
respondenters styrelser. Det är ingen av de styrelser vi tittat på som enbart består av män. Men 
andelen kvinnor är lite olika stor. Det är bara IUC:s styrelse som har en någorlunda jämn 
könsfördelning, dock är det majoritet män som har rösträtt då en av kvinnorna är adjungerad. 
Sämst vad gäller könsfördelningen är Aluminiumriket Sveriges styrelse med endast tio pro-
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cent kvinnor, vilket Friberg är medveten om och tycker är lite för dåligt. Björkmo (2008) 
skriver att det finns akademiska studier som visar att ökad mångfald och fler kvinnor påverkar 
bolagets värde positivt och att kvinnor ofta har ett bredare och mer holistiskt synsätt än män. 
Just den faktorn att kvinnor och män är olika är något som Lissinger påpekar och säger att 
män och kvinnor är olika viket han tycker är positivt också ur ett styrelseperspektiv. Han ser 
gärna fler kvinnor i sin styrelse. 
 
Björkmo (2008) skriver att det i flera företag finns skrivet i deras ägarpolicy eller riktlinjer för 
bolagsstyrning att könsfördelning ska eftersträvas. Detta tycker vi kan liknas vid det inventer-
ingsarbete Sander berättar om. Att Södras valberedning nu arbetar aktivt för att hitta fler 
kvinnliga styrelseledamöter.  
 
5.2.10 Kvotering  
 
Vid frågan om kvotering skiljer sig åsikterna åt. Björkmo (2008) frågar sig om en större andel 
kvinnor i styrelsen handlar om att det är ”rätt” ur ett samhällsperspektiv eller om det faktiskt 
handlar om att skapa ett större värde för aktieägarna. Detta påstående, att det skulle vara ”rätt” 
ur ett samhällsperspektiv anser vi kan liknas vid Fribergs åsikt i frågan. Han tycker det blir ett 
felaktigt syfte när samhället ska gå in och styra. Både Lissinger och Friberg tror att det blir en 
sämre situation för kvinnor i styrelser om kvotering införs. Att människor kommer ifrågasätta 
kvinnliga styrelseledamöters kompetens. Även Ivarsson är osäker på om kvotering är fördel-
aktigt. De andra tre, Holmberg, Sander och Grundström har den helt motsatta åsikten och är 
för en kvotering. De menar att det är vad som krävs för att få en förändring. De är alla med-
vetna om att kvinnors kompetens kan komma att ifrågasättas men de tror trots det att kvote-
ring är bra.  
 
Björkmo (2008) påstår att kvinnor ofta har en vilja att prestera riktigt bra när de väl har fått ett 
styrelseuppdrag, vilket är något Grundström känner igen. Hon menar att det vid en kvotering 
kanske skulle bli svårt att hitta tillräckligt med kvinnor, då kvinnor oftare ser sina begräns-
ningar, vill göra ett så bra jobb som möjligt och tackar därför nej till styrelseuppdrag i högre 
utsträckning än vad män gör. Björkmo (2008) skriver också om att positiva effekter av kvin-
nor i styrelsen blir märkbara först när minst tre kvinnor ingår. Även detta är något vi tycker att 
Grundström berör. Grundström menar att det kan vara tufft att vara ensam kvinna i en styrelse 
och förespråkar därför att vara fler kvinnor som kan stötta varandra. Vi tolkar detta på följan-
de sätt: om det finns fler kvinnor vågar kvinnorna i högre utsträckning tro på sig själva och 
göra sin röst hörd. Genom att känna stöd från någon som tänker på ett likartat sätt är det mer 
troligt att personen vågar stå för sin åsikt och utrycka sina tankar och känslor. Det kanske är 
först när en större andel av en styrelse består av kvinnor, som de positiva effekterna med 
kvinnliga styrelseledamöter kommer fram, så som Björkmo (2008) beskriver det. 
 
5.2.11 Styrelsearbete 
 
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen 
ska kontrollera och bedöma bolagets ekonomiska situation. Några av våra respondenter har 
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sagt att deras styrelse har ett kontrollerande ansvar. Friberg tycker att det till stor del handlar 
mycket om kontroll. Även Holmberg och Lissinger tycker att styrelsen har ett kontrollerande 
ansvar. Detta stämmer alltså överens med vad lagen säger. Vi tolkar det som att den kontrolle-
rande rollen styrelsen har är en viktig bit men vi har även fått uppfattningen att styrelsen ska 
ha en rådgivande roll. Grundström och Friberg säger att deras respektive styrelse fungerar 
som ett bollplank och ett stöd åt VD. En annan viktigt uppgift våra respondenter säger att sty-
relsen har är en strategiroll. Lissinger säger att styrelsen har en central funktion i företagets 
strategiska utveckling men att det är inte är styrelsens uppgift att utarbeta strategin utan att det 
är styrelsens uppgift att besluta om strategin. I vår referensram har vi skrivit att styrelsen en-
ligt koden ska ta fram en strategi för att nå målen. Här ser vi att det inte stämmer överens ef-
tersom koden säger att styrelsen ska ta fram en strategi medan Lissinger menar att det inte 
fungerar så i deras styrelse. 
 
Respondenterna uppger att styrelsen på ett år träffas och har möte mellan fem och sju gånger. 
Detta överensstämmer med Gustafsson (2008) som säger att det normala är att ha fem styrel-
semöten på ett år. Gustafsson (2008) tar även upp nyckelområden som är områden som före-
taget vill nå resultat inom. Detta är något vi kan se förekomma i en del av de styrelser vi har 
intervjuat. Holmberg säger att de vill att företaget ska växa och därför arbetar styrelsen myck-
et med att hitta nya sätt företaget kan växa på. Lissinger säger att deras verksamhet är väldigt 
dataanknuten och därför har styrelsen som uppgift att se till att datasystemet fungerar som det 
ska. Dessa två områden som respektive styrelse arbetar med tolkar vi som en form av nyckel-
område.  
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

 detta avslutande kapitel presenterar vi våra tankar och reflektioner på resultatet av upp-
satsen. De slutsatser som presenteras grundas på den tidigare gjorda analysen och kopp-

las samman med vår inledande frågeställning och syfte. Avslutningsvis ger vi förslag på fort-
satt forskning. 

 
6.1 Diskussion 
 
6.1.1 Tillsättning av styrelser 
 
Hur styrelsen utses och sätts samman verkar bero lite på vad det är för organisation och hur 
ägandet ser ut. I ägarledda företag verkar det i högre utsträckning vara ägaren som helt själv 
väljer ut personer och tillsätter sin styrelse. Efter vår undersökning tolkar vi det som att äga-
ren hittar sina styrelsemedlemmar i sitt kontaktnät och att de har någon relation med personen 
ifråga. I större företag och organisationer upplever vi att tillsättandet sker lite mer formellt och 
att det oftare finns en valberedning. Trots detta tror vi att styrelsemedlemmar i relativt hög 
grad även här hämtas ur kontaktnät och att personliga relationer är viktiga. 
 
6.1.2 VD som styrelseledamot 
 
När det handlar om, om VD:n ska sitta med i styrelsen eller inte är det en fråga som verkligen 
kan diskuteras. Som vi sett i vårt arbete finns det olika syn på saken och vi kan förstå de olika 
tankesätten som finns kring detta. Det finns både för- och nackdelar med att VD sitter med i 
styrelsen. Vi tycker att VD inte bör sitta med som styrelseledamot, dels för att en av styrelsens 
uppgifter är att kontrollera att VD sköter sitt jobb och dels för att VD ofta ändå är närvarande 
på styrelsemötena även fast denne inte är ledamot. Det skulle ju inte fungera att VD är med 
och kontrollerar sig själv och även om VD är styrelseledamot måste det nästan finnas en be-
stämmelse som säger att denne inte får delta i uppgiften att kontrollera, avsätta och tillsätta 
VD.  
 
Vi tror att inställningen till om VD ska ingå eller inte beror på vad man som ägare har för syn 
på styrelsens roll och funktion. De som tycker att styrelsen har en kontrollroll talar mer emot 
att VD ska ingå och de som mer ser styrelsen som ett bollplank är mer positivt inställda till att 
VD har en plats i styrelsen. Enligt vad statistiken visade så är VD som styrelseledamot ett 
vanligt fenomen, vilket skulle tala för att flertalet företag ser mer på styrelsens roll som ett 
rådgivande och strategiskt organ än ett kontrollorgan. Detta kan vi dock tycka är lite underligt 
med tanke på att det i koden och lagstiftningen tydligt framgår att styrelsen ska utgöra en kon-
trollerande funktion.  
 
Den faktorn att de företag vi tittat på är relativt små tror vi också spelar in på synen på styrel-
sens roll. I mindre företag där det kanske inte bedrivs något speciellt aktivt styrelsearbete, blir 

I 
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inte heller styrelsens roll eller sammansättning speciellt viktig. Alla de företag som enbart har 
en styrelse bestående av en eller två personer, misstänker vi inte har något aktivt styrelsearbe-
te, framförallt inte de med enbart en person i styrelsen. I de fallen tror vi att de heller inte fun-
derar så mycket kring vad styrelsen har för roll och då uppkommer inte heller frågan om det 
är lämpligt att VD ingår i styrelsen eller inte. Ju fler ägare och ju större bolaget är, desto mer 
aktuell anser vi att frågan blir. När det finns fler ägare inblandade är det fler som berörs. När 
det är fler ägare, så som i ett börsnoterat aktiebolag bli allt arbete mer styrt och formaliserat 
och då upplever vi att det kan vara olämpligt att VD:n sitter med i styrelsen. Eftersom fler 
berörs av företagets utfall bör den kontrollerande biten vara viktigare och som agentteorin 
menar blir det olämpligt om VD:n ingår när styrelsen har till uppgift att tillsätta, avsätta och 
granska VD:n. 
 
I alla dessa företag där VD ingår i styrelsen tror vi att VD och ägare i stor utsträckning är 
samma person. Att denna person då sitter med i styrelsen kan ha sin förklaring i det som 
Holmgren tar upp. Holmgren menar att personen i detta fall tycker att det är lite obekvämt att 
inte sitta med i styrelsen. Detta tror vi är en mycket rimlig förklaring. Att sitta som ensam 
ägare i ett bolag innebär nog en större önskan att vara med och bestämma och ha stor kontroll. 
Vi tror att ensamma ägare är mer angenäma om att styra och ha kontroll över företaget än vad 
ägare i bolag med spritt ägande har. Holmgren menar att det mer är en trygghetsfråga och att 
detta bör respekteras. Vi instämmer med detta resonemang och kan känna en förståelse för att 
ägaren/VD:n vill ingå i sin styrelse för att kunna påverka och verkligen ha insikt i allt som 
händer i företaget. Det kanske är en förutsättning för att denne ska känna sig trygg. Som alla 
respondenter uppger så är VD adjungerad eller föredragande på styrelsemötena och skulle 
som Holmgren säger inte behöva ingå i styrelsen eftersom denne ändå är närvarande. Detta 
håller vi med om och det kan i första anblick tyckas räcka. Men i de fallen har inte VD någon 
rösträtt och därmed ingen möjlighet att påverka. Och just möjligheterna att påverka beslut tror 
vi är viktig för den ensamma ägarens möjlighet att känna säkerhet och trygghet. 
 
6.1.3 Externa ledamöter 
 
Vad gäller externa syrelsemedlemmar tror vi att detta är mycket positivt och givande. Som 
respondenterna uppger så kan externa ledamöter tillföra nya infallsvinklar och andra tanke-
sätt. Den externa ledamoten kanske är verksam i en annan bransch och har därför en annan 
syn och andra idéer i en specifik situation. Dessutom har den externa ledamoten inte någon 
relation till företaget och därför tror vi, är mån om att företaget drivs på ett så bra sätt som 
möjligt, och inte bara tänker på att maximera vinsten så att ägarna får en bra avkastning. 
 
Vi tror att det lätt kan bli så som Lissinger berättade, att styrelsen annars bara har erfarenhet 
av sina tidigare egna problem, att de lätt blir inskränkta. Externa styrelseledamöter kan tillföra 
stimulans och nytänkande i styrelsen. För börsnoterade bolag finns det ett regelverk som re-
glerar antalet oberoende ledamöter i styrelsen. Men i mindre bolag är det upp till var och en. 
Vi tror att det är lika viktigt att ha några externa ledamöter även i mindre företag. Att externa 
ledamöter kan vara en stor tillgång även där. I familjeägda företag tänker vi oss att det är 
mindre vanligt med externa ledamöter, att styrelsen ofta kanske består av familjemedlemmar. 
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Vi tror att sådana styrelser kan få ett bra utbyte genom någon oberoende i styrelsen. Att det är 
som Grundström uttryckte det, svårt att lösa alla problem hemma vid köksbordet.  
 
6.1.4 Åldersspridning 
 
Både empirin och teorin visar på att spridningen i ålder ofta inte är så stor. Åldern i styrelser 
är relativt hög och det är inte speciellt vanligt med ledamöter under 30-35 år. En medelålder 
på styrelsemedlemmar på 55 år kan kanske bero på att det efterfrågas personer med erfarenhet 
i en styrelse och naturligtvis är äldre människor mer erfarna än yngre. Detta skulle kunna vara 
en förklaring till varför det inte finns lika många yngre i styrelsesammanhang. Men hur ska 
någon kunna få erfarenhet om inte möjligheten att skaffa sig den ges? En lösning på proble-
met kan vara det fenomen som Holmberg berättar om, styrelsetrainee, det vill säga en student 
som får möjlighet att vara praktikant i en styrelse under en tid. På så vis får personen erfaren-
het av, och möjlighet att lära sig styrelsearbetet. Detta tycker vi låter som en mycket bra idé 
och är något vi är mycket positiva till. Vi anser att detta borde vara något som fler styrelser 
skulle fundera på. Vi tror att yngre och äldre människor har olika syn på och uppfattning om 
saker och att det därför kan vara givande att ha en bred ålderspridning på sin styrelse. På detta 
sätt finns en möjlighet att få in yngre människors perspektiv och tankar i styrelsen samtidigt 
som de får erfarenhet. Genom att ta in en trainee i styrelsen tycker vi tyder på att ägaren vill 
att det ska vara en blandad ålder i styrelsen och är mån om att yngre personer också får styrel-
seuppdrag. 
 
6.1.5 Könsfördelning 
 
Alla respondenterna ser positivt på mångfald i styrelsen dock är mångfalden inte alltid så stor 
i de olika styrelserna. I vår undersökning har det framkommit att kvinnor genomgående är 
underrepresenterade i styrelsesammanhang och huruvida kvotering är en bra lösning eller inte 
är något vi talat med våra respondenter om. Alla uppger att de är positiva till fler kvinnor men 
de har olika uppfattning om att kvotera in kvinnor i styrelser. Vi har funderat lite på varför det 
finns så få kvinnliga ledamöter, om detta kan bero på att en man väljs före en kvinna, att 
kvinnorna helt enkelt inte får möjligheten i samma utsträckning som män eller om det beror 
på att det är få kvinnor som vill vara styrelseledamöter. Delvis tror vi det har lite med tradi-
tioner att göra. Det har alltid varit fler manliga ledamöter än kvinnliga och därför kan det vara 
svårt att ändra på detta. I många fall tror vi att styrelsemedlemmarna väljs om år efter år vilket 
gör att det inte kommer in något nytt folk. Att sitta med i en styrelse för länge tror vi inte är 
bra utan att ledamöterna byts ut, inte alla varje år men en eller att par åt gången så att det 
kommer in nya människor och nytt tänk i styrelsen. Det är också viktigt att det sker en föränd-
ring så att fler kvinnor blir styrelseledamöter. Vi tror att kvinnor och män i vissa fall tänker 
olika och det tror vi är till fördel i styrelsesammanhang. Att kunna se situationer och problem 
på olika sätt. 
 
Vi tror inte att det finns färre kompetenta kvinnor än män. Sander uppgav att hon upplever att 
det är svårt att hitta kvinnor som vill ställa upp. Vi tror att det fortfarande lever kvar en gam-
mal syn på könsroller, där män anses vara de som har makt och bestämmer i högre utsträck-
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ning än kvinnor. Det behöver inte vara på det sättet att det är män som hindrar kvinnor att sitta 
i styrelser utan att kvinnor inte tar för sig tillräckligt. Det är verkligen svårt att avgöra om 
kvotering skulle vara en bra lösning på problemet. Vi tror att företag skulle tjäna på om fler 
kvinnor blev ledamöter och styrelser blev mer jämställda. Utifrån det antagandet att kvinnor 
och män är olika och faktiskt ofta tänker lite olika skulle en jämnare fördelning innebära en 
bredare syn och ett bredare tankesätt i styrelsen, vilket skulle kunna förbättra styrelsens arbete 
som i sin tur skulle kunna leda till större framgång för företagen.  
 
Vi är dock lite frågande till den undersökning som Björkmo (2008) skriver om, att positiva 
effekter endast uppnås om minst tre ledarmöter är kvinnor. Vi undrar hur denna undersökning 
genomförts och hur resultatet framkommit. Men vi tror ändå att det kan ligga en viss sanning i 
att det blir ett bättre styrelsearbete om det är fler än en kvinna. Vi syftar på det som Grund-
ström sa, då hon rekommenderade att det alltid ska vara minst två kvinnor i en styrelse för att 
det kan vara tufft att vara ensam kvinna i ett manligt sällskap. Vi tror faktiskt att det i vissa 
fall kan vara på detta sätt och att då bara ha en kvinna i styrelsen kanske inte styrelsen får 
samma positiva utbyte som om det skulle vara ett par kvinnor till. Sedan kan det ju fortsätta 
diskuteras om det inte har med personlighet att göra, vissa är tystare och inte lika framåt som 
andra, såväl män som kvinnor. Men med tanke på att styrelser fortfarande är så dominerande 
av män kanske kvinnor behöver varandra för stöd och för att våga ta plats i styrelsesamman-
hang än vad kvinnor behöver i andra sammanhang där jämställdheten kommit längre. Det är 
inte lätt att ta ställning i kvoteringsfrågan. Vi kan förstå och instämma i de argument som 
framkommit i vår undersökning, både argumenten för och emot. För att ta ställning i kvote-
ringsfrågan skulle det vara intressant att få veta vad kvoteringen har gett för utfall i Norge. 
Hur eller hur så tror vi att samhället har allt att vinna på att styrelser skulle bli mer jämställda.  
 
6.1.6 Utbildning 
 
Utbildning av styrelseledamöter förekommer i en del av de organisationer vi har intervjuat. 
Några av respondenterna hävdar att de flesta redan har kunskap och erfarenheter med sig se-
dan tidigare. Som Holmberg berättar försöker de lägga in utbildningsmoment i själva styrelse-
arbetet. Det tycker vi är en bra idé. Att under tidens gång som styrelseledamot få utbildning. 
Men att även nya styrelsemedlemmar går en utbildning tycker vi är ett bra sätt att få de insatta 
i vad styrelsearbete handlar om men även att de på så vis blir mer insatta i företaget och dess 
verksamhet. Dock tror vi att det i många fall är så, att styrelseledamotens första år går till att 
bli insatt i styrelsearbetet och i företagets verksamhet, en form av utbildning och inlärningstid.  
 
6.2 Slutsats 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur en styrelse sätt samman och vad som lig-
ger bakom valet av styrelseledamöter samt vad styrelsen sammansättning har för betydelse för 
styrelsearbetet. Det vi har kommit fram till är att en styrelse sätts samman med hjälp av en 
valberedning eller utan hjälp av en valberedning då ägarna själva funderar ut och väljer styrel-
semedlemmar. I slutändan är det alltid ägarna som på bolagsstämman tar beslut om vilka som 
ska sitta med i styrelsen. Vår uppfattning är att tillsättningen av styrelsen är mer formell i stör-
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re bolag med fler ägare, då det verkar mer vanligt förekommande att större bolag och organi-
sationer har en valberedning. I mindre bolag, familjeägda eller med få ägare sker tillsättningen 
av styrelseledamöter inte lika formellt, trots att det i vissa bolag finns en valberedning.  
 
Styrelseledamöterna väljs dels på grund av deras kompetens och dels för att de har god 
branschkännedom, dessutom väger de personliga egenskaperna tungt vid val av ledamöter. 
Eftersom styrelsen arbetar tillsammans som en grupp är det viktigt att de olika medlemmarna 
fungerar tillsammans och kan samarbeta. Vi har kommit fram till att branschkännedom ofta 
ses som en förutsättning men att det är de personliga egenskaperna som är avgörande vid valet 
av ledamöter. Att de personliga egenskaperna anses vara väldigt viktiga. Om inte styrelse-
medlemmarna kan samarbete har de heller ingen nytta av den erfarenhet och den kunskap som 
finns. Vår uppfattning är att de flesta styrelsemedlemmar hämtas ur ett personligt kontaktnät 
och nya ledamöter på något sätt har en relation till någon i styrelsen och kommer på så vis in i 
styrelsen.   
 
Våra respondenter uppger alla att styrelsen sammansättning är viktig och har en avgörande 
betydelse för styrelsearbetet. De är alla positiva till mångfald. När vi granskat vår emiriska 
undersökning visar det tydligt att flertalet styrelse består av majoritet män i samma ålders-
grupp. För att vara lite kritiska frågar vi oss hur viktig sammansättningen verkligen är när det 
ser ut på detta viset. Vi har svårt att tänka oss att den bästa styrelsesammansättningen består 
av män i 55-årsåldern. Vår slutsats är ändå, att sammansättningen har en stor betydelse för 
styrelsearbetet och företagets framgång och att en ökad mångfald skulle kunna innebära ett 
bättre, mer produktivt och framgångsrikt styrelsearbete. 
 
6.3 Fortsatt forskning 
 
Vi har i vår undersökning avgränsat oss till att titta på vad för tankar som ligger bakom valet 
av styrelseledamöter och på vilka premisser en styrelse sätt samman. Det är styrelsen sam-
mansättning i stort som varit i fokus för oss. Under arbetets gång har nya frågor väckts och 
förslag på fortsatt forskning dykt upp; 
 

• Undersöka hur styrelsens sammansättning verkligen påverkar företagets framgång 
ekonomiskt. Hur stora ekonomiska vinster kan en förändring av styrelsens samman-
sättning ge? 

 
• Undersöka hur jämställdheten skulle kunna förbättras på bästa sätt. Hur skulle styrel-

searbetet förändras om det införs en kvotering av kvinnor i styrelser? Vad skulle en 
kvotering ge för konsekvenser och hur påverkar det företagen?  

 
• Undersöka vad det har för betydelse om VD ingår som ledamot med rösträtt i styrel-

sen. Vad har detta för betydelse sett utifrån agentteorin? 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
Vad har ni för syn på styrelsen? 

- Kontrollorgan, styrelsen har en central och viktig roll, endast en formell karaktär, stra-
tegiroll, utgör en ledningsfunktion? 

 
Vad är styrelsens uppgifter? Vad utgör den för funktion för ert företag? 

- Strategifrågor, intern kontroll, andra viktiga frågor? 
 
Hur ser er styrelse ut?  

- Hur många styrelseledamöter? Vad har de för bakgrund/utbildning? Kvinnor? Externa 
ledarmöter?  
 

Finns det personalrepresentanter i er styrelse?  
- Varför? / Varför inte? Vad kan de tillföra? 

 
Är VD i ert företag medlem i styrelsen? 

- Varför? / Varför inte? 
 
Hur utses ordförande? 

- Vad har denne för bakgrund/utbildning? Kompetens? 
 

Är sammansättningen av styrelsen en viktig fråga? Tror ni att sammansättningen har stor 
betydelse för styrelsens arbete? 
 
Hur går det till när ni utser styrelseledamöter?  

- Har ni en valberedning, och hur tillsätts den i sådana fall? Är det styrelsen som tillsät-
ter sig själv? Tar ni hjälp av till exempel Styrelseakademien när ni ska utse ledamot? 
Har styrelseordförande stor inflyttande vid val av styrelseledamöter? 
 

Vad efterfrågar ni när ni väljer ledamöter? 
- Vad för kompetens? Personliga egenskaper? Branschkännedom? 

 
Får nya styrelseledamöter någon utbildning? 
 
Har ni någon begränsning på hur stor styrelsen får vara? Hur många ledamöter den får 
ha? Varför har ni den storlek på styrelse ni har? 
 
Hur ser ni på oberoende/externa ledamöter? Bra eller dåligt? 
 
Hur ser ni på mångfald i styrelsen?  

- Försöker ni få in olika typer av människor med olika typer av erfarenheter och kun-
skap? Vad tycker ni om kvotering av kvinnor i styrelsen? 
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Hur fungerar ert styrelsearbete?  
- Är det något ni saknar? Skulle det fungera annorlunda med en annan styrelsesamman-

sättning? 
 
Hur bedriver ni ert styrelsearbete? Hur ofta träffas styrelsen? Hur mycket tid tar styrelsear-
betet för en enskild ledamot? Tar ni hjälp av så kallade nyckelområden? 
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