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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna som medverkat i undersökningen genom att 
de låtit oss ta del av deras erfarenhet och arbete. 
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och kunskap de gett oss under seminarietillfällena.    

Slutligen vill vi tacka övriga personer som har varit med och gett oss värdefulla tips, 
hjälp och förslag under arbetet med denna uppsats. 
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Sammanfattning 
I ägarledda företag består styrelsen oftast av ägaren själv eller av familjemedlemmar. 
Styrelsearbetet och styrelsens roll är ofta bara en formalitet. Flera författare påpekar 
vikten av att få in externa ledamöter i styrelsen för att få en aktiv styrelse och att få 
tillgång till fördelarna med den service, resurser och kompetens som en utomstående 
person kan ge. Anledningar till att inte ta in externa ledamöter hos ägarledda företag kan 
vara rädslan att förlora inflytandet över företaget eller att den externa ledamoten inte 
förstår företagets konkurrenssituation.  

Syftet med studien har varit att undersöka de företag som har tagit in externa ledamöter i 
styrelsen. Det som har undersökts är vilken kompetens som anskaffats och vilken roll 
den externa ledamoten har haft i styrelsen, samt om antalet anställda gett upphov till 
anskaffandet av externa ledamöter. Undersökningen har gjorts genom en fallstudie på 
fyra tillverkande företag. Insamlandet av data har skett genom intervjuer med företagens 
ägare. En slutsats som kommit fram är att företagen söker bred och generell kompetens 
hos externa ledamöter. Anskaffningen av externa ledamöter och kompetensen sker i 
många fall genom ägarnas personliga och sociala nätverk. En annan slutsats är att den 
externa ledamoten och den kompetensen som söktes kan tilldelas den servande rollen i 
styrelsen. Studien visade inget samband med teorin om att ett visst antal anställda skulle 
ge upphov till anskaffning av extern ledamot.  

        



 

 

Abstract 
In owner-managed firms the composition of the board is often the owner himself or 
members of the family. The boards working and the boards roll are often just a 
formality. Several authors point out the importance of to get in outside directors in the 
board to get an active board and to have access to benefits with the service, recourses 
and competence that an outsider person can give. Reasons to not take in outside 
directors in owner-managed firms can be the fear of losing the influence over the firm or 
that the outside directors do not understand the firm’s competition situation.  

Purpose of this study has been to investigate those firms who have taken in an outside 
director in the board. What has been investigated is what competence has acquired and 
what roll the outside director has had in the board, also if the number of employment has 
given source to acquire an outside director. The investigation is done through a case 
study on four manufacturing firms. Date collection has done through interviews with the 
firm’s owner. One conclusion that has been drawn is that the firms are search for broad 
and general competence at the outside directors. Acquiring of the outside directors and 
competence in many cases is done through the owner’s personal and social network. 
Another conclusion is that the outside director and the competence that was searched 
can allot the serving roll in the board.  The study showed no connection with the theory 
that some number of employments should give source to acquire an outside director.  
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1 INLEDNING 
Kapitlet inleds med en bakgrundbeskrivning. Därefter följer en problemdiskussion om 
styrelsen, externa styrelseledamöter och den roll dessa kan i styrelsen, vilket leder fram 
till syftet med studien.   

1.1 Bakgrund 
Drivkrafterna för att människor startar egna företag är många. Det kan vara för att man 
drabbas av arbetslöshet, förändringar på arbetsplatsen, flytt, med mera. Ett av de mest 
vanliga förekommande motiven är att man vill förverkliga en dröm och agera 
självständigt och därigenom kunna styra över sitt eget arbete. (Hult 1996) 

Sverige har ca 250 000 bolag med minst en anställd. De flesta av dessa är små företag. 
Ägarna av dessa bolag är samtidigt företagsledning och styrelseledamöter vilket gör att 
styrelsearbetet endast är en formalitet. Det blir svårt att hålla isär rollerna mellan 
företagsledare och styrelseledamot. Oftast är det huvudägaren som är ensam 
styrelseledamot och suppleanten är ofta någon ur familjen, till exempel hustrun eller 
mannen. (Nilsen & Lekvall, 1999) Även Gabrielsson (2004) är av samma uppfattning 
att många företag har väldigt interna styrelser där företagsledning, ägare och styrelse 
utgörs av samma personer, ofta familjemedlemmar. Styrelsen är mest något som finns 
på papper för att lagen kräver detta (ibid).  

Aktiebolagslagen utgår ifrån att styrelsen är ett fristående styrorgan, gentemot 
bolagsstämma och företagsledning, med uppgift att för ägarnas räkning sköta bolagets 
angelägenheter (ABL 2005). Styrelsen är det bolagsorgan som formulerar företagets 
strategier som är viktiga för att företaget skall vara lönsamt på lång sikt. För att öka 
kompetensen i styrelsen kan bolagsstämman, det vill säga företagets ägare, välja in 
externa styrelseledamöter i styrelsen. En extern styrelseledamot kan ifrågasätta 
oklarheter i rollfördelning och målformuleringar som de interna ledamöterna är för 
involverade i för att kunna överblicka. För lagen är ägarna, styrelsen och VD: n olika 
fysiska personer, men i mer än 90 procent av svenska aktiebolagen är det inte så. 
(Nilsen & Lekvall, 1999) 

1.2 Problemdiskussion 
Ett företags resurser består av tre kategorier: fysiska resurser, mänskliga resurser och 
organisatoriska resurser. Dessa resurser tillsammans kan nyttjas för att kunna uppnå en 
framgångsrik strategi som kan ge konkurrensfördelar. De mänskliga och organisatoriska 
resurserna återfinns i en styrelse. (Barney, 1991) En åsikt Björn Rydell (2006) har är att 
styrelsen inte ska ägna sig åt den dagliga driften av företaget, utan att styrelsen ska 
diskutera och besluta i de strategiska och långsiktiga viktiga frågorna. Vid val av 
externa styrelseledamöter ska hänsyn tas till att få in personer med annan kompetens än 
ägarens. Rydell menar också att en professionell styrelse är det effektivaste sättet att 
utveckla företag. Ulf Berg, Almi Dalarna, menar att en viktig del i företagsutveckling, 
är att det finns tillgång till den kompetens man behöver för att utveckla sitt företag. 
Kompetensen kan vara mentorskap eller externa styrelseledamöter. (Reporter 2004)  
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Kasta ut mostrarna ur styrelsen och få in lite katter bland hermelinerna, så säger Morten 
Huse (2002) i en föreläsning. Han menar att i många ägarledda företag är styrelsens roll 
helt formell. Det är viktigt att få in externa styrelseledamöter för att ändra på detta, så att 
styrelsen blir mer aktiv. I en undersökning mellan företag med liknande storlek, 
ägarstruktur, bransch och geografisk orientering, där en grupp gjort konkurs och den 
andra gruppen inte gjort konkurs, visade det sig att styrelserna i de företag som klarat 
sig var aktiva, vilket de inte var i konkursfallen. Styrelsen spelar alltså en viktig roll i ett 
företags framgång (ibid). Gabrielsson & Winlund (2004) har i en av sina 
undersökningar av små företag, funnit att en stor andel av företagen ändå hade ganska 
aktiva styrelser.   

Enligt Brunninge & Nordqvist, (2004) är den huvudsakliga anledningen till att 
småföretag inte tar in externa ledamöter i styrelsen, att förlora eller dela på kontrollen 
över företaget. Andra anledningar kan vara misstron mot att externa ledamöter inte 
förstår företagets konkurrenssituation (ibid).  Även författare Johannisson & Huse 
(2000) och Fiegener (2000) beskriver motståndet till externa ledamöter i de ägarledda 
företagens styrelser att det beror på att ägarna/ledningen i företagen är rädda för att 
förlora inflytande över företaget. Hult (1996) har i sin bok funnit stöd för dessa 
tankegångar. Hon citerar en enmansföretagare som säger:  

”Visst kan det vara viktigt att få in annat blod än familjens. Men på vilka villkor? Hur 
mycket kostar det? Och vilket inflytande ska en sådan person ha? Vilket ansvar?”   

Ford (1988) är kritisk till externa ledamöter i små företags styrelser och menar att det är 
en modefluga. Han anser att det är bättre att företagen koncentrerar mer av sin energi på 
att förbättra den interna styrningen än jobba med externa ledamöter.  

En orsak till att de ägarledda företagen tar in externa ledamöter är att de vill komma åt 
fördelarna med den service och resurser som en utomstående kan ge, enligt Fiegener 
(2000). Externa resurser kan ge tillgång till nätverk och inte bara mångdubbla den egna 
kompetensen utan också öka den allmänna trovärdigheten på marknaden (Ylinenpää, 
1997). Beslutet att ta in en extern ledamot i styrelsen är ofta relaterad till ny situation 
eller händelse som ändrad strategi, organisationskris eller att den egna kompetensen inte 
är tillräcklig för att utveckla företaget (Brunninge & Nordqvist, 2004). Arlebäck (1997) 
anser att det är viktigt att ledamöter i en styrelse representerar olika slags kompetenser 
som kompletterar varandra och att kompetenserna kan vara av generell natur. Ek (1996) 
och Nilsen & Lekvall (1999) menar att det finns ett visst spann av antalet anställda som 
påverkar och ger upphov till att företaget tar in en extern ledamot.  

Fiegener (2000) hävdar pressen att ta in externa styrelseledamöter kommer i första hand 
utifrån eftersom det finns utomstående finansiella intressen och därmed får ledamoten 
en kontrollerande roll. Brunninge & Nordqvist, (2004) menar att pressen inte är så stark 
från utomstående intressegrupper i små företag utan valet att ta in en extern ledamot 
kommer som regel av ägarna själva. Gabrielsson & Winlund (2000) beskriver att en 
extern styrelseledamot kan med sina kunskaper, färdigheter och erfarenheter stödja och 
komplettera ledningen i företaget, vilket författarna menar är den servande rollen som 
ledamoten har. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilken kompetens som söktes hos externa ledamöter 
och vilken roll ledamöterna har haft i styrelsen hos ägarledda företag. Studien ska även 
visa om antalet anställda har gett upphov till anskaffandet av externa ledamöter. 

1.4 Definitioner 

Ägarledda företag/familjeföretag 
Med utgångspunkt från Johansson & Lewin (1992) definieras ägarledda 
företag/familjeföretag som ägs eller ägarmässigt kontrolleras av en eller fåtal personer 
och deras familjer, som också är aktivt engagerade i ledningen av företaget. I detta 
arbete begränsas företagets anställda till högst 100 personer.  

Extern styrelseledamot 
Med extern styrelseledamot menar vi en person som inte ingår i ägarkretsen eller deras 
familjer, inte är anställd i företaget och inte associeras med företaget på något annat sätt 
än genom sitt styrelseuppdrag.   

Kompetens 
Med kompetens avses en individs potentiella förmåga handlingsförmåga i relation till en 
viss uppgift, situation eller kontext enligt Berglund & Blomquist (1999). 
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2 METOD 
I metodkapitlet ges en beskrivning av tillvägagångssätt och vilka metoder som har 
använts för undersökningen. Kapitlet avslutas med analysmetod och metodproblem.    

2.1 Undersökningsstrategi  
För att besvara syftet med studien genomfördes en fallstudie hos fyra företag för att 
erhålla mycket och djupgående information. Antalet företag som skulle ingå i studien 
begränsades till fyra företag på grund av studiens tidsbegränsning och att informationen 
från varje företag var både omfattande och djupgående. Fallstudier syftar till att ta en 
liten del av ett större sammanhang och utifrån fallet beskriva verkligheten (Ejvegård, 
2003). Fördelar med fallstudier är att den går mer på djupet och jobbar närmare 
objektet. Nackdelen är dock att det är svårt att generalisera slutsatser utan dessa ska ses 
som indicier. (ibid) Fallstudier är ofta relaterade till kvalitativa metoder och är att 
föredra när frågor som hur och varför förekommer genom att undersökaren har lite 
kontroll över undersökningens resultat. En fallstudie medför också möjligheten att 
undersöka komplexiteten i en given situation och inte bara dess resultat. (Denscombe, 
2000)   

2.2 Undersökningsansats 
En kvalitativ metod valdes eftersom ett fåtal företag skulle studeras och studiens 
inriktning är på innebörd och förståelse. Enligt Denscombe (2000) kännetecknas 
kvalitativ forskning av att den är gjord mer på djupet med mycket och detaljerad 
information från få undersökningsenheter. 

För att få svar på frågorna med syftet i undersökningen har ett deduktivt arbetssätt 
använts. Det innebär att utgångspunkten är från befintliga teorier som handlar om 
småföretag och ägarledda företag, externa ledamöter och kompetens, för att förklara och 
tolka verkligheten. Därefter har intervjufrågor skapats för undersökningen och 
intervjuer har genomförts. Resultaten av undersökningen har sedan jämförts med den 
teoretiska referensramen för att analyseras och medverka till slutsatser.  

Undersökningen kommer att utgöra ett aktörssynsätt, då de slutsatser som man kommer 
fram till bygger på respondenternas handlingar och tolkningar av situationen. 
Aktörssynsättet är enligt Arbnor och Bjerke (1994) en beskrivning av verkligheten som 
sker genom att beakta hur olika individer upplever, tolkar och handlar i olika 
situationer. En exakt bild går inte att få om hur någonting är utan bara hur det tolkas 
från den tolkades situation (ibid).  

2.3 Litteratursökning 
Först genomfördes en litteraturöversikt för att fastställa vilken kunskap som fanns inom 
området och till att öka förståelsen för ämnet. En avsikt med litteraturöversikten är 
också att kontrollera om tidigare studier genomförts om ämnet, för att undvika en 
upprepning (Denscombe, 2000). Det som har använts för att söka och hitta relevant 
litteratur är Luleå Tekniska Universitets sökmotor Lucia och Libris som är en databas 
för samtliga bibliotek i Sverige. Databaserna Emerald, Helecon och Ebsco har använts. 
Vid sökningen har ord både på engelska och både svenska använts. De sökord som har 



METOD 

5 

använts är SME, boards of directorers, external board, corporate governance, 
competence, små företag, ägarleda företag, externa ledamöter, kompetens. 
Referenslistor till uppsatser med liknande syften och referenslistor till vetenskapliga 
artiklar har också genomsökts för att hitta kedjereferenser. Sökande har även gjorts på 
författares namn som har förekommit i referenslistor för att undersöka vad författarna 
ytterligare kan ha skrivit om ämnet. 

2.4 Val av företag 
Av praktiska skäl för att kunna göra personliga intervjuer har endast företag i östra 
Norrbotten valts ut. Valet av företag gjordes dels genom personlig kännedom om 
företag och dels genom att undersöka i databasen Affärsdata, företag inom Norrbotten. 
Avgränsning gjordes till att söka företag som hade högst 100 anställda. Nästa steg var 
välja ut styrelser innehållande olika efternamn och därefter kontaktades de utvalda 
företagen för att ta reda på om företaget var ägarlett och hade extern ledamot i styrelsen. 
Den externa ledamoten skulle inte heller associeras med företaget på något annat sätt än 
genom sitt styrelseuppdrag. Därefter ställdes frågor om vilken bransch företaget var 
verksam i och om de ställde upp på en intervju.  

Ett problem var att en del företag hade bytt ägare och kunde inte redogöra för hur valet 
av externa ledamöter gott till. Det visade sig svårt att finna fyra företag som var 
verksamma i samma bransch och som hade externa ledamöter. Det gemensamma som 
gick att finna i urvalet var att företagen tillhörde tillverkande företag som skulle ingå i 
studien.  

2.5 Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod har personliga interjuver och telefonintervjuer använts för att 
få svar på intervjufrågorna. På grund av tidsbrist hos en av respondenterna har en 
telefonintervju genomförts. Intervjuer ansågs vara det lämpligaste då man personligen 
kan lyssna och följa med i respondenternas svar och resonemang på frågorna. Vid 
intervjuer är det också lättare att få tydliga svar då följdfrågor kan ställas för att undvika 
missförstånd och möjligheten att få närmare förklaringar på det som kommer fram i 
svaren. Intervjufrågorna hade inte skickats i förväg utan presenterades i samband med 
intervjuerna för att få spontana svar. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade 
intervjuer med en intervjuguide som ändå tillät en flexibel ordningsföljd och utrymme 
för öppna svar från de intervjuade. Enligt Denscombe (2000) är meningen med det att 
låta den intervjuade utveckla sina idéer, tankar och att tala mer utförligt om de frågor 
som intervjuaren tar upp. 

För att få med all information från intervjuerna och kunna koncentrera sig på svaren 
från respondenterna har tre av de fyra intervjuerna spelats in efter att respondenterna 
gett sitt tillstånd till inspelningen. Även att få återkomma för kompletterande frågor 
medgavs. Intervjuerna har därefter avlyssnats och skrivits ner till en sammanställning. 
Vid telefonintervjun fördes dock endast anteckningar som sammanställdes omgående. 
En del av intervjuerna har kompletterats med frågor i efterhand. Respondenterna har fått 
ta del av sammanställningen för att kontrollera att sammanställningen av intervjuerna är 
korrekt uppfattad. De har även haft rätt att komplettera, rätta eller stryka information i 
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sammanställningen. Genom att två av respondenterna ville vara anonyma, valdes det att 
alla respondenter skulle vara anonyma. 

2.6 Analysmetod 
Materialet från intervjuerna har skrivits ned och har sammanställts inom två områden, 
externa ledamöter och kompetens. I analysen studerades och jämfördes först respektive 
företags intervjumaterial mot den teoretiska referensramen för att söka efter skillnader 
och likheter, och därigenom se hur verkligheten stämmer med teorin. Därefter 
jämfördes resultaten från respektive företag tillsammans med de andra företagen för att 
söka efter skillnader och likheter mellan företagen. De resultat som har framkommit i 
jämförelserna mellan företagen har sedan använts till att dra slutsatser med.  

2.7 Metodproblem 
Brister med en fallstudie är att den har svårt att generalisera problem. Varje fall är unikt, 
vilket medför att det bara går att tolka det som tillhör just det studerande fallet enligt 
Ejvegård (2003). Frågorna till respondenterna har varit mer av öppen karaktär och 
oklarheter har kunnat redas ut under intervjun, vilket har ökat tillförlitligheten inom 
området som skulle studeras. En nackdel kan vara att intervjuguiden inte skickades ut i 
förväg, eftersom respondenterna kunde ha fått möjligheten att ta reda på information till 
frågor som de känt sig osäkra på. Det ansågs dock bättre att inte skicka intervjuguiden i 
förväg till respondenterna för att få till stånd spontana diskussioner och svar omkring 
frågorna, varvid frågorna presenterades först i samband med intervjun.   

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) används inte reliabilitetskontroll inom aktörssynsättet. 
Synsättet antas av att aktören har ett socialt liv som är i en ständig omvandlande rörelse 
med aktörernas subjektiva syn på verkligheten. Därför kan det inte undersökas på ett 
reliabelt sätt. Arbnor & Bjerke hävdar att validitetsbegrepp används inom 
aktörssynsättet med olika innebörd. Det kan innehålla hur intervjuaren får respons i 
samtalet som tyder på att dennes tolkning är riktig, till att gälla hela studiens 
trovärdighet och uppriktighet. Anledningen till att det inte finns konkreta 
validitetskriterier är att aktörssynsättet ser verkligheten som en interaktiv social 
konstruktion och möjligheterna till validering blir små. (ibid) För att öka 
tillförlitligheten i sammanfattningarna har de skickats till de intervjuade för kontroll att 
intervjuerna är rätt förstådda och att fakta är riktigt. En av de intervjuade har inte lämnat 
något svar på sammanfattningen. Det anses inte som något större problem eftersom 
intervjun har spelats in och ytterligare kontroll av intervjun har genomförts. Däremot 
kan den intervju som inte spelades in utan skrevs ned direkt efteråt, ha medfört att viss 
information inte kom med, vilket kan vara en brist.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I teorikapitlet behandlas först resursbaserad teori. Därefter följer teori om styrelse och 
dess roll, samt om styrelsens sammansättning. Efterföljande avsnitt handlar om externa 
styrelseledamöter och deras roller i styrelsen. Slutligen behandlas teori om kompetens. 
Avsnittet behandlar olika slag av kompetenser och hur de kan anskaffas. 

3.1 Resursbaserad teori 
Penrose (1959) lade grunden för det resursbaserade synsättet. Utgångspunkten för 
hennes studier var ett företags interna resurser och om ett företags möjligheter att växa 
genom intern tillväxt utan samgående eller uppköp. Teorin bygger på att varje företag 
samlar på sig unika kunskaper över tiden som sedan integreras i företaget. Ett företags 
historia är också viktigt för att förstå vad som påverkat företagets unika egenskaper. 
Kunskapsbasen som finns inom företaget ska användas och skapa konkurrensfördelar 
för att utveckla företaget. Teorin kan sägas vara en strategi för hur ett företag ska kunna 
prestera i en konkurrenskraftig miljö. (ibid) 

Resurser kan vara av fysisk, och av immateriell natur och en resurs ska vara värdefull, 
svår att imitera, sakna substitut och unik för att generera konkurrensfördelar, enligt den 
resursbaserade teorin (Penrose, 1959). Barney (1991) anser att resurserna består av alla 
tillgångar i ett företag, till exempel: produktionsmaskiner, produktionskapacitet, 
organisationsprocesser, företagens kännetecken, informationskanaler, nätverk och 
kunskap.  Han menar vidare att dessa resurser måste kombineras för att kunna nyttjas 
till en värdeskapande strategi. För att skapa konkurrensfördelar måste företaget kunna 
identifiera vad de kan göra bättre än konkurrenterna. En konkurrensfördel bör också 
vara hållbar enligt Barney. Med hållbar menar han att om konkurrensfördelen fortsätter 
att existera efter det att ansträngningar till att kopiera den har upphört. (ibid) Trott 
(2005) för ett liknande resonemang och argumenterar att när företaget har resurser som 
är högt skattade, sällan förekommande och är svåra att imitera kan företaget 
åstadkomma hållbara konkurrensfördelar. Konkurrensfördelarna är inte företagets 
produkter utan är resurserna som kan innehålla kunskap, färdigheter, ledningsprocesser 
och rutiner som är byggt upp över tiden och är svåra ersätta. Genom att konstant 
förändra och uppdatera resurserna kan det upprätthållas så att de blir svåra att imitera. 
(ibid) Detta medför att företagets lagrade kunskapsbas blir unikt sammansatt för 
företaget, vilket leder till en heterogenitet mellan företag. Över tiden är det detta som 
ger möjligheter åt en del företag att vara mera kompetenta än andra företag. (Penrose, 
1959)       

Malmström (2002), menar att en svaghet med den resursbaserade teorin är att det finns 
svårigheter att identifiera vilka resurser som är unika och svåra att imitera. Enligt 
Barney (1991) är det inte möjligt att imitera exakt ett företags resurser, men möjligheten 
finns att andra kan skapa en liknande resurs.   

3.2 Styrelse 
En styrelse utses av bolagsstämman som ger den i uppdrag att sköta företaget för 
ägarnas räkning (Nilsen & Lekvall, 1999). Ägarna och bolagsstämman kan ge särskilda 
direktiv till sin styrelse. Aktiebolagslagen utgår ifrån att styrelsen är ett fristående 
styrorgan. Styrelsen har genom aktiebolagslagen all den beslutande rätt som styrelsen 
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anser sig behöva för att driva företaget och kan i princip fatta beslut över alla frågor som 
gäller driften av företaget, förutom de frågor som bolagsstämman har beslutat om. För 
att praktiskt kunna sköta den löpande förvaltningen och den dagliga ledningen i 
företaget utser styrelsen en VD till det. (ibid)   

Ett familjeföretag skiljer sig från ett företag med spritt ägande eller institutionellt 
ägande. Ägarna står i centrum för alla större beslut i ett familjeföretag. De som har 
ägarmakten har en stor inverkan på företaget men det slutliga inflytandet och ansvaret 
vid beslut, kan påverkas av familjen och företaget. (Johansson & Lewin, 1992)  

Nilsen & Lekvall (1999) menar att mer eller mindre starka personkopplingar mellan 
ägare, styrelse och företagsledning kan påverka vilken roll styrelsen har i praktiken för 
styrningen av företaget.  I ägarledda företag är det kortare väg från beslut till 
genomförande jämfört med större företag (ibid). 

3.2.1 Styrelsens roll 
Enligt Arlebäck (1997) ska en styrelse fungera som ett ”känselspröt” mot omvärlden 
och som en garant för att företaget ständigt har beredskap i form av resurser och 
kunskap. Består styrelsen sedan av personer med sunt förnuft, gott omdöme, civilkurage 
och kompetens, har man fått en resurs som kan innebära skillnad mellan framgång och 
misslyckande (ibid). Lynall, Golden & Hillman (2003) beskriver att en styrelse 
tillhandahåller fyra typer av resurser; råd och rekommendationer, legitimitet, 
kommunikationskanaler för information mellan företag och intressenter, samt hjälp vid 
kvarhållandet av resurser eller åtaganden från viktiga utomstående intressenter. 

Huse (1993) beskriver styrelsens servicefunktioner i den servande rollen där det 
framhävs vilka möjligheter styrelsen har att hjälpa och bistå företaget och dess ledare. 
Styrelsens servicefunktioner kan delas upp i tre delar; rådgivning till den operative 
ledaren, representativ medverkan och rekrytering, etablering av nätverk och ge 
legitimitet åt styrelsen. De två sista kan starkt relateras till företagets omgivning med 
användandet av nätverk. Rådgivningsfunktionen kan anses vara styrelsens viktigaste 
servicefunktion för den faktiska dagliga ledningen eller till stöd åt den. (ibid) 

3.2.2 Styrelsens sammansättning 
Arlebäck (1997) menar att styrelsen kan beskrivas som en arbetsgrupp med ett antal 
representanter för olika intressenter. Han anser att det viktigt att ledamöterna 
representerar olika kompletterande kompetenser av generell natur. Kompetenserna 
behöver inte komma från olika personer utan var och en i styrelsen kan täcka ett par 
områden. Det viktiga är enligt Arlebäck att det finns rimlig bredd i styrelsens 
kompetens. Företaget kan bäst skaffa sig specialistkunskaper genom att från fall till fall 
engagera en lämplig konsult. Vidare menar han att erfarenheten som bör finnas hos en 
ledamot består dels av förtrogenhet av med kvalificerat styrelsearbete som bidra till att 
frågor som behandlas i styrelsen bli mer kompetent belysta utifrån en vidgad 
erfarenhetsbas. Erfarenheten kan bestå av ett etablerat nätverk av personkontakter som 
kan ge företaget tillträde till kunder, leverantörer, kreditinstitut, myndigheter med flera 
som man tidigare haft svårt att få. Kunskapsmässigt måste ledamoten vara väl insatt i 
företagets marknads- och konkurrenssituation, samt i dess företagsspecifika 
förhållanden och förutsättningar för att kunna synpunkter på frågor i styrelsen. Ett 



TEORETISK REFERENSRAM 

9 

allmänt affärssinne skall ledamoten ha med i det kunskapsmässiga. Vidare menar 
Arlebäck att det finns ett antal ytterligare krav som kan ställas på en styrelseledamot, 
exempelvis oberoende och självständig, samt intresse för företaget och juridisk 
allmänbildad. 

Kompetensprofilen (kunskap, erfarenhet, personlighet) i styrelsen bör svara mot 
situationen företaget befinner sig i och den fas man är på väg in i hävdar Nilsen & 
Lekvall (1999). Det kan till exempel gälla erfarenhet av internationell marknadsföring, 
kunskaper om valuta- och finansieringsfrågor, erfarenhet och kontaktnät i en ny bransch 
som företaget är på väg in i. Författarna påpekar vikten av att personkemin fungerar 
mellan styrelsemedlemmarna. Det innebär att det skall finnas en bra arbetsgemenskap, 
det skall fungera tillsammans utan att behöva ge avkall på den personliga integriteten. 
Vidare menar Nilsen & Lekvall har varje enskild styrelseledamot samma ansvar, oavsett 
hur ledamoten har valts in. 

3.3 Externa styrelseledamöter 
När små företag expanderar och växer i storlek ökar komplexiteten i att leda växandet i 
företaget och att ta till sig förändringar enligt Fiegener (2000). Vid en viss kritisk 
storlek överskrider det förmågan hos ledningen att hantera all information och kan sätta 
igång processen att ta in en extern ledamot. När företaget uppnått den kritiska storleken 
uppkommer behovet av de resurser och service som en extern ledamot kan tillföra. 
Företagets enkla organisationsstruktur och det centraliserade kontrollsystemet ledningen 
har räcker inte till när företaget växer och ökar i storlek. Små företag har vidare mindre 
alternativ jämfört med större företag för att leda sina resursbehov. En extern ledamot har 
därför ett större värde för små företag när företaget växer.(ibid) 

Antalet anställda kan vara en kritisk storlek på företaget när externa ledamöter tas in i 
styrelsen enligt Ek (1996). Han menar att med mer än 15 anställda är det svårt att som 
ensam chef att klara av att besluta, följa upp och kontrollera alla frågor. En aktiv 
styrelse kan då vara till hjälp för att övergå från direktstyrare till att bli ledare (ibid). 
Nielsen & Lekvall (1999) hävdar att omkring 15-20 anställda brukar vara gränsen när 
det inte längre går att direktstyra företaget. Frågorna har blivit mer komplexa och 
livsavgörande i företaget. Det i sin tur ställer mer krav på bredare och djupare 
kompetens för att styra och leda företaget. I detta skeende är en aktiv styrelse med minst 
en extern ledamot nödvändigt anser Nielsen & Lekvall. Även Johansson & Lewin 
(1992) för ett liknande resonemang och menar att vid 20-30 anställda fungerar inte 
dagliga rutinerna och använder uttrycket ”de har förvandlats till organisatoriska och 
administrativa mardrömmar”. Kännetecken hos företag som har klarat det här stadiet 
med antalet anställda har bland annat extern styrelse och externa rådgivare (ibid). 

En styrelse som består av ägarna själva i små företag och träffas någon gång om året för 
formens skull är en passiv styrelse menar Nielsen & Lekvall (1999). I realiteten en ren 
”pappersstyrelse” då den finns på pappret, protokoll finns som revisorn skrivit, men den 
har ingen aktiv roll som styrorgan för företaget. Enligt Nielsen & Lekvall innebär en 
aktiv styrelse att styrelsen samlas till regelbundna förberedda möten. Att ha med en 
extern ledamot i styrelsen medför högre aktivitet och systematik, samt fokusering på 
övergripande frågor och struktur i styrelsearbete jämfört med i den helt ägarbesatta 
styrelsen där detta är svårt att uppnå. Författarna menar att det är lättare och att det kan 
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vara nödvändigt att ta in externa ledamöter för att uppnå detta, men även för att 
styrelsen ska kunna uppfylla rollen som självständigt styrorgan. Huvudsyftet brukar 
dock vara att bredda styrelsens kompetens när externa ledamöter tas in. Företaget har 
nått en punkt i sin utveckling och kravet på kompetens för att komma vidare är mer än 
företagaren ensam rimligtvis kan stå för. (ibid) Den externa ledamoten är ofta direkt en 
respons på ett behov av komplement eller kompensation åt ledningen i företaget 
(Fiegener, 2000). Valet att ta in en extern ledamot i styrelsen kommer som regel av 
ägarna själva i små företag (Brunninge & Nordqvist, 2004).  I följande teoridel kommer 
den servande rollen och den kontrollerande rollen som en ledamot kan ha i styrelse att 
behandlas.   

3.3.1 Servande rollen 
Med den servande rollen menas att ledamöters kunskap, färdigheter och erfarenheter 
kan stödja och komplettera ledningen i ett företag enligt Gabrielsson & Winlund, 
(2000). Den servande rollen kan relateras till resursbaserat perspektiv och 
resursberoende teori där styrelsen anses ha kontroll över interna organisatoriska behov. 
Styrelsen och medlemmarna i den fungerar som en strategisk resurs för sökandet efter 
kritiska resurser åt företaget. Rollen anses som kritisk viktig i små företag då intern 
kompetens i många fall är begränsad. (ibid) Rollen i styrelsen är i första hand att 
tillhandahålla råd och sakkunskap till ledningen i företaget, men även att styrelsen kan 
användas som länkar till viktiga intressenter i företagets omgivning (Brunninge & 
Nordqvist, 2004).    

En viktig del av rollen är att skapa strategiska nätverk som är betydelsefulla för att 
säkerställa goda relationer till företagets omgivning (Gabrielsson & Winlund, 2000). 
Enligt Brunninge & Nordqvist (2004) ökar nätverket gränslinjen åt företaget eftersom 
externa intressenters finns representerade i styrelsen genom ledamoten. En konsekvens 
av detta är att företaget lättare kan kontrollera viktiga resurser som de annars inte har 
(ibid). Huse (1993) före ett liknande resonemang om nätverket och genom det kunna 
påverka omgivningen, men anser att ge rådgivning och rekommendationer till ledningen 
som är till användningen för den dagliga ledningen är den viktigaste delen av rollen hos 
den externa ledamoten. 

Speciellt stor påverkan har rollen när små företag ska övergå till en mer professionell 
ledning (Fiegener 2000). Den externa ledamoten kan då ses som ett första steg i 
övergången mot en extern styrelse och ledning. Organisationens utveckling mot en 
extern styrelse kommer då sannolikt att relateras till den externa ledamoten. (ibid) 

3.3.2 Kontrollerande rollen 
Den kontrollerade rollen är oftast hämtad från agentteorin där styrelseledamöter är 
tillsatta av intressenter för att kontrollera ledningen hävdar Gabrielsson & Winlund 
(2000). I små företag kan det vara problem med informationen mellan intressenter och 
ledningen på grund av oklar ansvarsfördelning och frånvaron av formella 
rapporteringssystem. Från agentteorins perspektiv kan då ledamoten i styrelsen ha till 
uppgift att kontrollera och övervaka, samt att därigenom fungera som ett relevant 
informationssystem åt intressenter och investerare, vilket medför att deras investeringar 
får beskydd. I små företag är styrelsen mindre involverad i den kontrollerande rollen på 
grund av ägarstrukturen. (ibid) Genom att ägarna i företaget har makten över besluten i 
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företaget blir efterfrågan på externa ledamöter mindre från intressenter och investerare 
enligt Fiegener (2000).   

Fiegener (2000) har dock i sin studie kommit fram till att efterfrågan och pressen på att 
ta in externa ledamöter kommer primärt från andra än ägarna och sekundärt för att 
ägarna ska få tillgång till service och resurser. Orsaken till att det kommer primärt från 
andra än ägarna är att det finns utomstående finansiella intressen och att externt kapital 
har tillförts i företaget som påverkar att externa ledamöter tas in i styrelsen (ibid). Enligt 
Brunninge & Nordqvist (2004) representerar då ledamoten finansiären för att få insyn i 
företaget, samt att bevaka och kontrollera investeringen, men att finansiären även har en 
aktiv involvering i strategiska formuleringar och implementeringen av dessa. 

3.4 Kompetens 
Kompetens är en viktig resurs när man vill skapa konkurrensfördelar. Kompetensen kan 
delas in i olika typer och företag behöver flera olika typer av kompens. Enligt Berglund 
& Blomquist (1999) så är kompetens den kunskap som är knuten till att lösa ett specifikt 
problem. Ylinenpää (1999) definierar kompetens som mänsklig kunskap och färdighet 
som stöder produktiviteten i företaget och som bidrar till, eller förväntas bidra till 
företagets konkurrenskraft. Kompetens innebär en persons potentiella handlingsförmåga 
i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. En kompetent person kan 
framgångsrikt utföra ett arbete samt identifiera, utnyttja och utvidga sitt tolknings-, 
handlings-, och värderingsutrymme. (Ellström, 1999) För att en person ska vara 
kompetent spelar även faktorer som motivation, föreställning och förväntan in. Genom 
att vara motiverad – man tror på sig själv och förväntar sig att klara det man föresatt sig 
– växer individens handlingsutrymme och kompetensen ökar. Vilka förväntningar och 
vilken motivation man känner är relaterat till den kultur man befinner sig i (ibid). 

Berglund & Blomqvist (1999) menar att det är de enskilda individerna som är bärare av 
kompetensen som kan vara specifik och generell. Med specifik kompetensen menas 
kompetensen på djupet inom ett specialområde, till exempel teknisk specialisering. Den 
generella kompetensen avser kompetensen på bredden, till exempel ledningsförmåga. 
(ibid) 

Penrose (1959) menar att företagsledningen måste vara intresserade av och inse att det 
är bra för företaget att nya personer, som innehar rätt kompetens, tillförs företaget vid en 
förändring av verksamheten. Det är skillnad mellan kvalifikation och kompetens 
(Ellström, 1999). Kvalifikation innebär den kompetens som objektivt krävs på grund av 
arbetsuppgifternas karaktär och/eller efterfrågas av arbetsgivare. Kvalifikation avser de 
förmågor som kommer att krävas av individen för att klara situationen, medan 
kompetens avser individens förmåga att lösa uppgifter i förhållande till en viss situation. 
(ibid) Kunskap handlar om att göra saker rätt och kompetens handlar både om att göra 
saker rätt och att göra rätt saker, enligt Malmströms (2002) definition. 

3.4.1 Typer av kompetenser 
Flera författare delar in kompetensen i olika typer av kompetenser. De typer av 
kompetens som kommer att användas är enligt Malmströms (2002) indelning av 
kompetenser vilka utgörs av operationell kompetens, marknadskompetens och teknisk 
kompetens.  



TEORETISK REFERENSRAM 

12 

Operationell kompetens handlar om att begränsa fel i produkter, utveckla produktionen, 
samt att kunna reducera kostnader (Malmströms 2002). Med andra ord är den 
nödvändig för att kunna driva utvecklingen av produktionsprocessen i ett företag (ibid). 
Berglund & Blomquist (1999) menar att den operationella kompetensen är avgörande 
för den tekniska kompetensen i företaget, detta då den hjälper till att anpassa 
verksamheten utifrån omvärldens krav på förändringar.  Den operationella kompetensen 
kallas ibland för produktionskompetens och den behövs för att kunna utveckla 
produktionsprocessen (Malmström 2002).  

Marknadskompetens är förmågan att läsa och tolka signaler från omgivningen och att 
därefter agera på dessa signaler (Berglund & Blomqvist, 1999). Signalerna kan komma 
från alla intressenter i omgivningen. Ett sätt att få tillgång till marknadskompetensen är 
att utföra marknadsundersökningar bland kunder och konkurrenter. (ibid) 
Marknadskompetensen utgörs av organiserad och strukturerad information om 
marknaden, enligt Malmström (2002).  

Teknisk kompetens handlar om förmågan att producera de produkter och tjänster som 
marknaden efterfrågar. Individens kunskap och förmåga att utnyttja kunskapen relaterat 
till en viss uppgift som ligger inom ramen för de kunderbjudande som produceras utgör 
dennes tekniska kompetens. (Berglund & Blomquist, 1999) Enlig Malmström (2002) är 
den tekniska kompetensen nödvändig för att kunna utveckla de produkter kunderna 
efterfrågar.  

3.4.2 Kompetensanskaffning 
Företaget kan skaffa kompetens från flera olika källor och det kan ske från intern 
kompetensutveckling till extern anskaffning av kompetens. Den externa 
kompetensanskaffningen kan vara rekrytering av personal, användandet av 
konsulttjänster och samarbete med andra företag. (Ylinenpää, 1999) Små företag är 
beroende av att nyttja alla kanaler för kompetensanskaffning enligt Malmström (2002). 
Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på den externa kompetensanskaffningen. 
Malmström gör en indelning av den externa kompetensanskaffningen i 
marknadsanskaffning och att anskaffa kompetens genom sociala nätverk.  

Enligt Malmström (2002) är anskaffningen i det sociala nätverket kopplat till ledningen 
genom personliga band. Berglund & Blomqvist (1999) beskriver det sociala nätverket 
som grupper och individer som känner varandra. Företagaren utvecklar själv sina 
personliga kontakter för att upprätta och bevara förtroenderelationer vilket medför att 
nätverket spelar en central roll i utvecklingen i företaget. Nätverket kan bland annat 
bidra till företagets förmåga att läsa av förändringar i omgivningen. (ibid) 

Marknadsanskaffningen är inte kopplad till ledningen genom personliga band 
(Malmström, 2002). Om kompetensbehovet är av en viss sort och det finns lite tid kan 
kompetens skaffas genom marknaden (ibid). Ek (1996) menar att bankkamreren eller 
revisorn kan ha den rätta överblicken och insikten till lämpliga personer. Andra exempel 
är Almi Företagspartner, Styrelse Akademin eller företagarföreningen som kan föreslå 
intressanta namn (ibid). Man kan även anlita ett rekryteringsföretag för att hitta den rätta 
personen men det måste stämma med den sökprofil som eftersträvas och passa in i den 
miljö och situation företaget befinner sig i enligt Nielsen & Lekvall (1999).  
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3.5 Sammanfattning av teorin 
Den resursbaserade teorin bygger på företagets interna resurser och den kunskap som 
samlas över tiden i företaget. Resurserna består av företagets alla tillgångar och kan 
innehålla produktionsmaskiner, kunskap, färdigheter och rutiner. Resurserna ska vara 
värdefulla, svåra att imitera, sakna substitut och unika, för att ge konkurrensfördelar. 
Genom att konstant förändra och uppdatera resurserna upprätthålls de och blir svåra att 
imitera, vilket medför att företagets lagrade kunskapsbas blir unikt sammansatt åt 
företaget. 

Styrelsen är en resurs åt företaget. Den roll styrelsen har är att hjälpa och stödja 
företaget med dess ledare och har därmed en servande funktion. Viktigt är att 
sammansättning i styrelsen består av ledamöter med olika kompletterande kompetenser 
för att få en styrelse med bred kompetens för att kompetensen är en viktig resurs. En 
ledamots kompetens kan vara bred och generell och kompetensen kan delas in i olika 
typer som operationell kompetens, marknadskompetens och teknisk kompetens. 
Anskaffningen av extern kompetens genom en ledamot kan ske genom det sociala 
nätverket som är kopplade till personliga band till ledningen i företaget eller genom 
marknadsanskaffning om kompetensbehovet är av en viss sort. 

Olika anledningar gör att ägarledda företag tar in en extern ledamot i styrelsen. Det kan 
vara att företaget har kommit till en kritisk punkt med ett visst antal anställda som 
ställer krav på bredare och djupare kompetens för att kunna styra och leda företaget. 
Företaget kan även ha nått en punkt i utvecklingen som kräver mer kompetens än vad 
företagaren har för att gå vidare. Den externa ledamoten medför även att styrelsearbetet 
blir mer aktiv jämfört med den helt ägarbesatta styrelsen. 

En extern ledamots roll i styrelsen kan vara servande eller kontrollerande. Den servande 
rollen anses viktig då småföretag har begränsad intern kompetens. Rollen innebär att 
tillhandahålla råd och kunskap åt ledningen, vara en länk till intressenter i företagets 
omgivning och fungera som en strategisk resurs. I den kontrollerande rollen är 
ledamoten tillsatt av intressenter och fungerar som ett övervaknings- och rapportsystem 
genom att finns finansiella intressen och externt kapital har tillförts i företaget.       
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från de fyra fallstudierna och 
bygger på de intervjuer som är genomförda i respektive företag. Presentationerna 
inleds med en kort beskrivning av företaget för att därefter presentera 
sammanställningen av intervjun under rubrikerna externa styrelseledamöter och 
kompetens för respektive företag. 

4.1 Företaget Alfa     
Företaget Alfa är ett tillverkande företag i Östra Norrbotten och startades 1976 ensamt 
av ägaren som har varit verksam i företaget sedan starten som ägare och VD. 
Ägarstrukturen består av VD:n och en familjemedlem. Styrelsen sammansättning består 
idag av tre ledamöter och var av en är extern styrelseledamot som även är ordförande i 
styrelsen. För fem år sedan hade Alfa 22 anställda och en omsättning på 25 miljoner. 
Sedan dess har företagit vuxit med mellan 25-30 procent per år. Antalet anställda idag 
uppgår till 93 personer och omsättningen för 2005 var 108 miljoner. 

4.1.1 Externa styrelseledamöter 
Respondenten säger anledningen till att Alfa inte har tagit in externa styrelseledamöter 
tidigare beror på dels på att de kompetenserna som behövts har Alfa haft själv och är 
byggt upp under 30 års tid, samt att Alfa har tjänat tillräckligt med pengar och inte 
behövt låna pengar utifrån när det har vuxit. Hade Alfa lånat kapital utifrån hade kravet 
på externa styrelseledamöter kommit för två-tre år sedan från investerare för att få insyn 
och kontroll i företaget. Motiven till att satsa kapital i företag hos investerare är ofta inte 
desamma som ägaren har med företaget menar respondenten.  Alfa har därmed kunnat 
undvika att utsättas för press utifrån att ta in extern ledamot.  

För ett år sedan tog Alfa in en extern ledamot i styrelsen som senare har anställts i 
företaget. Antalet anställda var då ungefär som idag med 93 anställda. Innan dess hade 
ägaren drivit och fattat beslut själv tills en familjemedlem för ett år sedan blev klar med 
en utbildning och började i jobba i företaget. En anledning till att ta i en extern 
styrelseledamot var att förbereda organisationen för en helt extern styrelse och ta in 
olika kompetenser eftersom företaget planerar att växa mycket och internationaliseras 
vilket medför bland annat att Alfa måste låna pengar. Bara i år räknar Alfa att växa med 
50 procent i omsättning. Respondenten menar att genom expansionen kommer kravet på 
att det ska finnas externa ledamöter i styrelsen och det kravet kommer utifrån genom 
banker och investerare, men även från revisorer och aktörerna omkring Alfa enligt 
intressentmodellen. Enligt respondenten kan man fråga sig om det är kompetens som 
tillförs då kravet kommer utifrån. Därför har företaget redan börjat jobba med att 
förbereda organisationen för en extern styrelse och extern ledning med att strukturera 
för det framtida styrelsearbetet. Det jobbet är inte färdigt ännu utan är en process som 
pågår.  

Ingen speciell rekrytering eller informationsökning gjordes för att hitta en extern 
styrelseledamot. VD:n och ledamoten hade jobbat nära tillsammans tidigare genom 
ledamotens tidigare jobb och kände varandra. Dessutom har VD:n varit med så pass 
länge i branschen och känner personer i den. När externa ledamöter tas in i styrelsen ska 
det vara vid rätt tillfälle, tidpunkt och när man känner för det menar respondenten och 
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anser att man inte behöver vända sig till styrelseakademin eller till de så kallade 
styrelseproffsen. Det kan räcka med att vända sig till företaget bredvid eller någon 
annan som håller på med liknande saker och har erfarenhet av företag som kan vara 
ledamot. Oftast har de stött på liknande problem och löst dem. Föga unika saker händer 
i branschen hos små företag menar respondenterna. Det Alfa behöver i framtiden är två 
till tre externa styrelseledamöter med olika kompetenser. Rekryteringen av dessa 
styrelseledamöter kan komma att ske bland de människor, kunder och företag som VD:n 
har stött på och jobbat med under årens lopp, men det kan även komma att rekryteras 
från styrelseakademin.  

Styrelsearbete 
Styrelsemötena är sagt att ska hållas en gång i månaden, men under vissa perioder med 
mycket arbete blir det varannan månad. Styrelsen arbetar i huvudsak med de 
övergripande frågorna, fastställa riktningen med företaget i stora drag och få det som 
framkommer i styrelsearbetet fastställt och nedskrivet. Självklara saker som om det ska 
lånas pengar att det diskuteras och ska bestämmas i styrelsen. Även om VD:n kan fatta 
beslut själv är det bra att ha styrelsen som ett bollplank. Många småföretagare är oftast 
ensamma och kan behöva någon att diskutera med anser respondenten.    

4.1.2 Kompetens 
Ingen kompetens av operationell-, marknads- eller teknisk kompetens söktes vid 
tillfället för att ta in en extern ledamot i styrelsen. Den kompetens ledamoten hade 
skulle användas för att förbereda för expansionen, samt till att leda företaget 
tillsammans med den andra delägaren, för att VD:n sammantaget är borta halva året från 
Alfa. Respondenten skulle därför hellre vilja beskriva kompetensen som till viss del 
operativ. Den tekniska kompetensen finns inom Alfa och är deras kärnkompetens. 
Marknadskompetensen finns hos VD:n och är byggt upp efter 30 år inom branschen. 
Respondenten menar att den bransch Alfa är verksam i är så liten att alla känner alla. 
Alfa vet vilka kunderna är och kunderna vet vem Alfa är. Därför har det inte behövts 
lägga ner pengar och satsningar på marknadsföringar och anskaffning av 
marknadskompetens. För övrigt anser respondenten att de flesta branscher är små när 
det gäller små företag. Den kompetensen styrelsen har idag kan beskrivas som rent 
entreprenöriell och är byggt upp med 30 års erfarenhet av entreprenörkunskap. Den 
externa ledamoten har mer de finansiella kunskaperna och är idag anställd i Alfa som 
ekonomichef. En uppfattning respondenten har om framgångsrika företag av Alfas 
storlek i Norrbotten, vilka har externa styrelseledamöter, så är inte dessa externa 
ledamöter så kallade styrelseproffs med spetskompetens. Istället är dessa ledamöter 
personer med erfarenhet av företag och med sunt förnuft. 

När det gäller kompetenser i en styrelse behövs hela tiden olika slag av kompetens, men 
det beror på hur man kan använda den, menar respondenten. Juridisk kompetens är 
något som alla styrelser kan behöva. Då kravet är utifrån att det ska finnas externa 
styrelseledamöter med en viss typ kompetens är det inte säkert att det tillför företaget 
något eller är till företagets bästa enligt respondenten. Den kompetens som Alfa skulle 
behöva framöver är juridisk kompetens, helst då åt det tekniska hållet för att Alfa har 
produkter och egentillverkade maskiner som patenteras. En annan behövande 
kompetens eller erfarenhet är någon som har varit med om en utlandsetablering för att 
inte göra samma misstag som andra kan ha gjort vid utlandsetableringar.  
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4.2 Företaget Beta     
Företaget Beta startades 1985 av ägaren och är ett tillverkande företag i Östra 
Norrbotten. Ägarstrukturen i företaget idag är att grundaren äger majoriteten av aktierna 
och de övriga styrelseledamöterna har numera minoritetsandelar i bolaget. Denna 
förändring har skett under senare tid och påverkar inte vår undersökning då den avser 
tiden när ledamöterna valdes in. Styrelsen består idag av tre ledamöter, varav två är 
externa. Omsättningen har stadigt ökat och uppgår idag till 14-15 miljoner kronor. 
Huvuddelen av försäljningen sker inom Sverige. Antalet anställda, inklusive ägaren, 
uppgår idag till 14 stycken.  Målsättningen är en tillväxt på 15-20 procent per år. 

4.2.1 Externa styrelseledamöter 
Den första externa styrelseledamoten togs in ungefär fem år efter företagsstarten. 
Antalet anställda var vid tillfället fyra till fem personer. Några år senare utökades 
styrelsen med ytterligare en extern styrelseledamot. Inga påtryckningar har kommit 
utifrån om att bredda styrelsen. Respondentens motivering till att ta in externa 
ledamöter i styrelsen är att han anser att: ”Vi blir för ensamma här ute i periferin.”  ”Vi 
har långt till våra kunder, leverantörer, kollegor.” Han anser att det behövs folk utifrån 
som kan hjälpa till att hålla kontakt med omvärlden. Det är viktigt med ett kontaktnät.  
Respondenten anser att det är av stor vikt för företag som ligger långt ifrån marknaden 
att ha externa ledamöter för att få intryck från omvärlden.  

Rekryteringen av styrelseledamöterna gick till så att man i lyssnade runt i branschen och 
bekantskapskretsen, även det yrkesmässiga kontaktnätet användes som består av 
personliga relationer till företagets intressenter. Styrelseordföranden är född i 
Tornedalen och har ett intresse att hjälpa till. Det är viktigt att personkemin stämmer 
och att ledamöterna har någon kompetens som kan tillföras företaget.  

Respondenten rekommenderar andra företag att ta in externa ledamöter i sina styrelser 
för att utvecklas.  Citat: ”Det förvånar mig att många som jag talat med som diskuterar 
stora utökningar av sin verksamhet inte har tänkt tanken på att ta in extern 
kompetens/ledamöter.” Det kan bero på att de är rädda för att blotta sig och sitt företag 
för andra. En del kanske är rädda för kostnaden för externa ledamöter, men jag anser att 
det är en god kostnad.” 

Styrelsearbete 
”Styrelsen är min radar framåt, mitt bollplank, mitt stöd i verksamheten”, menar 
respondenten. Styrelsen är ett viktigt organ för att hålla sig ajour med omvärlden och 
inte bli hemmablind. Den är också viktig för de strategiska långsiktiga besluten. Det är 
också bra att få sparring och svåra frågor från ledamöterna, det sätter press och 
utvecklar företagsledaren. Styrelsen sammanträder fyra till fem gånger per år. På 
styrelsemötena diskuteras budget, framtidsfrågor, uppföljningar av resultat och 
produktion   

Varje möte brukar ha ett tema. Strategiska frågor diskuteras och det är här jag ser den 
viktigaste punkten för mitt företag. Ett exempel på strategiskt beslut var när företaget 
beslutade att max en tredjedel av omsättningen får vara beroende av en enda kund. 
Detta beslut fattades på den tiden då bland andra Ericsson växte och möjligheter fanns 
att kunna sälja stora delar av produktionen dit. Med facit i hand så hade nog företaget 
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gått under då Ericsson kollapsade. ”Ett sådant ställningstagande gör att jag som 
företagsledare måste bevaka och jaga nya kunder trots marknaden ökar” påpekar 
respondenten. Det krävs ett aktivare arbete vilket är bra för företaget.    

4.2.2 Kompetens 
Den kompetens som respondenten anser behövs i en styrelse är marknadskompetens, 
styrelsearbete och operativ kompetens. Han anser att man i företaget bland de anställda 
har den tekniska kompetensen och även operationell kompetens.  

En ledamot är själv företagare i en likartad bransch vilket ger mer en breddad 
kompetens över alla områden. Det är bra med en ledamot som har liknande verksamhet 
då man delar en del problem. Styrelsens ordförande, är VD i ett av Volvos dotterföretag 
och bidrar då även han med en bred kompetens. Storföretagserfarenheten är också viktig 
att ha då man får distans till sitt eget företag. Bägge har marknadskunskaper och 
operativ kompetens. Ordföranden har även styrelsekompetens vilket gör att företaget 
fått bättre struktur på styrelsearbetet. Vidare menar respondenten att företaget skulle 
behöva ytterligare marknadskompetens och juridisk kompetens men löser troligtvis 
detta genom konsulter framöver. I dagsläget finns det inte planer på att utöka antalet 
styrelseledamöter. 

4.3 Företaget Cesar     
1987 startades företaget av den nuvarande ägaren i samarbete med två kollegor, vilka 
hade minoritetsposter. Vid utgången av den första verksamheten hade företaget fem 
anställda. Företaget är ett tillverkande företag som idag har 35 anställda. Idag finns det 
bara en ägare kvar och ägaren är också VD i företaget. Omsättningen för det senaste 
bokslutsåret var 45 miljoner kronor, varav ungefär 7 miljoner exporteras. Företaget 
räknar med att växa ungefär 15-20 procent de närmaste åren. Tillverkningen sker både i 
Sverige till 70 procent och utomlands till 30 procent. Styrelsen har idag fyra ledamöter, 
varav ägaren är en. Företaget har i olika omgångar haft extern VD.  

4.3.1 Externa styrelseledamöter 
Redan från starten tog företaget in en extern styrelseledamot i styrelsen. Detta då ägarna 
ansåg att de behövde få in blod utifrån som bollplank till styrelsen. De ansåg att de 
själva hade produktionskompetensen.  Den externa ledamoten var också styrelsens 
ordförande. Efter sju års verksamhet utökades styrelsen med ytterligare en extern 
ledamot. Ett år senare slutade styrelseordföranden och han ersattes med en annan extern 
ledamot. För ungefär två år sedan utökades styrelsen med ytterligare en extern ledamot. 
Ingen av de externa ledamöterna är aktieägare i bolaget.   

Respondenten anser att det är en styrka att arbeta med externa ledamöter, då det ger ett 
seriöst intryck och legitimerar företaget bland deras intressenter. Speciellt tycker ha att 
det har varit en styrka när man förhandlat med kreditgivare, men även vid förhandlingar 
med övriga intressenter till företaget såsom leverantörer och kunder. Det är 
styrelseordföranden som oftast brukar delta vid förhandlingarna. Rekryteringen av 
ledamöterna har skett på olika sätt. Den första ledamoten som valdes in hade 
företagsledaren lärt känna via sitt gamla arbete och därigenom nyttjade han sitt eget 
kontaktnät.  Även den andra ledamoten värvades via det egna kontaktnätet. Företaget 
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köpte och köper än idag, marknadsföringstjänster av dennes företag, vilket utvecklades 
till att han valdes in i styrelsen. När den förste styrelseordföranden slutade tog företaget 
hjälp av Almi, genom deras styrelsebank för att hitta lämpliga kandidater. Den senaste 
ledamoten blev företaget ”påtvingat” av en kreditgivare och det anser man inte har varit 
lyckat. Ledamoten har inte aktivt deltagit i styrelsearbetet på grund av tidsbrist och att 
denne saknar intresse för verksamheten. Hans roll kan därför ifrågasättas.  När krediten 
är avvecklad så åker han ut.  

Respondenten säger att han inte kan förstå varför inte fler företag tar in externa 
ledamöter. Han tror att många är rädda för kostnaden, men själv anser han att det är en 
god investering. Dessutom tycker han att det är bra att få bollplank som utmanar 
företagsledarna att tänka till och utvecklas.  

Styrelsearbete 
Styrelsen sammanträder, fysiskt, minst fem gånger årligen enligt ett fastställt schema. 
Ibland kallas styrelsen till extra sammanträden, även telefonmöten kan förekomma då 
ledamöterna är utspridda över länet. Bolaget har ett brutet räkenskapsår och detta styr 
vad som diskuteras på mötena. 

Ekonomin och uppföljningen av den har en given plats på dagordningen vid samtliga 
möten. Dessutom diskuterar och beslutar styrelsen om strategiska frågor. Kalenderårets 
första möte hålls i januari och då diskuteras uppföljning av åttamånadersbokslutet. 
Dessutom fastställs en preliminär försäljningsbudget för det kommande bokslutsåret. På 
det andra mötet under april månad (bokslutsmånaden) behandlas den preliminära 
kostnadsbudgeten för nästkommande år. Under juni månads styrelsemöte så brukar 
bokslutet vara klart och då fastställs detta tillsammans med den färdiga budgeten.  I 
september månad är en stående punkt att göra en tertialuppföljning och den anser 
styrelsen är viktig då semesterperioden är passerad, vilken ofta tär på likviditeten.  Det 
sista planlagda mötet äger rum i december då styrelsen följer upp halvårsbokslutet.  

Under styrelsen så finns det en ledningsgrupp som sköter det dagliga arbetet och 
planeringen i företaget. Arbetsgruppen består av VD, säljchef, produktionschef, 
ekonomi & inköpschef. VD:n säger att det är dessa fyra personer som sköter 60 % av 
hans VD jobb tillsammans. Ledningsgruppen sammanträder varje månad och vid behov. 

4.3.2 Kompetens 
Produktionskompetensen finns inom företaget genom ägarna och de anställda. Vid 
rekryteringen av den första ledamoten ville ägarna få in någon med speciellt ekonomisk- 
och finansiell kompetens. Ledamoten kunde också produktionsekonomi, vilket är 
viktigt. När sedan företaget växte ansåg ägarna att det behövdes någon som kunde 
tillföra marknadsföringskompetensen till styrelsen.  När företaget sökte en ersättare för 
den första externa ledamoten skulle den personen förutom den ekonomiska och 
finansiella kompetensen ha erfarenheter från styrelsearbete i andra företag, samt allmän 
kunskap om företagande. Det är också viktigt att samtliga ledamöter dessutom har 
social kompetens och att personkemin stämmer om arbetet ska flyta bra anser 
respondenten. Den kompetens som skulle behövas är juridisk kompetens och detta löser 
företaget genom att köpa in konsulttjänster.  
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4.4 Företaget Delta 
1979 startades företaget av den nuvarande ägaren genom uppköp av verksamheten. 
Ägaren hade arbetat i företaget under tre år före övertagandet. Vid starten bestod 
styrelsen av en ledamot, ägaren. Så var fallet under de tio år som verksamheten bedrevs. 
Företaget såldes sedan till ett stort bolag och han blev kvar några år som VD. Efter att 
ha varit borta från verksamheten några år, köptes företaget tillbaka 1999. Vid den 
tidpunkten hade företaget ungefär 12-15 anställda.  Bolaget ägs till 100 procent av 
VD:n. Idag omsätter bolaget närmare 30 miljoner kronor per år och har 27 anställda. 
Det mesta av omsättningen avser försäljning inom Sverige och företaget har en stor 
kund som står för en stor del av omsättningen. Det finns avtal på flera år med den 
kunden. Företaget räknar med en expansion på 15 - 20 procent under de närmaste fyra 
åren. Verksamheten består av både tillverkning och vidareförädling. Styrelsen består av 
tre personer, varav två tillhör ägarfamiljen, plus en suppleant som är en familjemedlem.  

4.4.1 Externa styrelseledamöter 
När bolaget köptes tillbaka 1989 så togs en extern styrelseledamot in från starten. 
Antalet anställda var då 12-15 personer. Ägaren ansåg att det behövde få in blod utifrån 
som bollplank till styrelsen och. Trots att han själv hade lång erfarenhet från branschen 
så ville han få in någon med bred kompetens, men som framförallt hade 
marknadskompetens. Den externa ledamoten blev ordförande i styrelsen när den 
utökades till tre ledamöter eftersom sonen till ägaren valdes in.  

Om företaget har externa ledamöter i styrelsen så gör detta att företaget tas mer på allvar 
bland de olika intressenterna, enligt respondenten. Självklart är det viktigt att 
personerna i styrelsen är kända i branschen och inte bara vem som helst. Förtroendet för 
företaget ökar enligt ägaren. 

Rekryteringen av ledamöterna gick till så att ägaren kontaktade en bekant som själv 
bedriver ett företag inom råvarutillverkning och försäljning. Honom hade 
företagsledaren lärt känna via sitt arbete och därigenom nyttjade han sitt eget 
kontaktnät. Ledamotens reaktion var förvåning över att någon frågade honom, men han 
tackade ja till uppdraget. Personkemin är väldigt viktigt vid rekryteringen av ledamöter, 
anser ägaren. I dagsläget är det inte aktuellt att utöka styrelsen med fler ledamöter, 
varken externa eller från familjen.  

Respondenten har egen erfarenhet av att ha jobbat i en större styrelse och tycker att en 
styrelse inte får bli för stor. Det är bättre, anser han, att välja ledamöter som är 
intresserade och som vågar ställa de kritiska frågorna. På detta sätt så får 
företagsledaren ”kniven på strupen” och måste skärpa till sig vilket gagnar företaget och 
stimulerar företagsledaren själv enligt respondenten. Vidare tycker han att fler företag 
borde ta in externa ledamöter för att därigenom utveckla företagsledaren och företaget. 
Respondenten tror att många är rädda för att visa upp sitt företag åt utomstående, samt 
att de är rädda att det kostar pengar. Själv anser han att det är en god investering. Många 
som nystartar verksamhet borde enligt honom utnyttja de erfarna företagarna när de 
börjar. Han minns sin egen start och att han kände sig väldigt ensam och utlämnad vid 
företagsstarten. Om respondenten skulle bli tillfrågad som mentor av någon som startar 
företag skulle han ställa upp och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  
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Styrelsearbete 
Styrelsen sammanträder, fysiskt tre till fyra gånger årligen enligt ett fastställt schema. 
Även en del telefonkontakter sker under året mellan företagsledaren och den externa 
ledamoten.  

Styrelsemötena är väldigt strukturerade och följer en dagordning där man alltid börjar 
med att stämma av föregående mötesprotokoll. Genom detta arbetssätt så följs det upp 
att de beslut som fattades också blir genomförda. Ekonomin och uppföljningen av denna 
har en given plats på dagordningen vid samtliga möten. Dessutom diskuterar och 
beslutar styrelsen om strategiska frågor. Under innevarande år har stora investeringar, 
cirka sex miljoner, gjorts. Innan detta gjordes så tog styrelsen under föregående år 
besluten. Styrelsen har också fattat beslut om att tillväxt i sig inte är något självändamål 
utan den ska ske så att lönsamheten behålls eller ökar. Budgeten fastställs också av 
styrelsen. Med budget avses försäljnings-, produktions- och resultat- o balansbudgetar.  

Det dagliga arbetet och planeringen i företaget är uppdelat så att VD:n är sälj-, 
ekonomi- och inköpschef. Produktionen sköts av en produktionschef med övergripande 
ansvar som har hjälp av två avdelningschefer på de olika produktionslinjerna.  

4.4.2 Kompetens 
Produktionskompetensen finns inom företaget genom ägarna och de anställda. Vid 
rekryteringen av ledamoten ville ägaren få in någon med bred kompetens, men med 
fokus på marknadskompetens. Marknadskompetensen är viktig för företaget speciellt 
när det avser råvaruanskaffningen. Den externa ledamoten är en framgångsrik säljare 
och har delat med sig av sina kunskaper till företaget. Ledamoten bedriver egen 
verksamhet inom den branschen och har insikt i pris och kvalité, vilket är avgörande för 
företagets resultat. Dessutom har han kunskaper om råvarorna vilket kan sägas vara 
operationell kompetens. Respondenten anser att det är viktigt att samtliga ledamöter 
dessutom har social kompetens och att personkemin stämmer om arbetet ska flyta bra.  

I dagsläget anser respondenten att styrelsen har de kompetenser som behövs för 
verksamheten. Om företaget i framtiden skulle till exempel börja exportera sina 
produkter så kommer ägarna att söka en styrelseledamot som har den rätta 
kompetensen. Respondenten föredrar en sådan gång att utöka styrelsen i stället för att 
köpa in konsulttjänster för att få den eftertraktade kompetensen.  

4.5 Empirisammanställning  
Det empiriska materialet är sammanställt i en tabell (se tabell 1, nästa sida) under fyra 
rubriker för respektive företag. Antalet anställda avser hur många anställda företaget 
hade när en extern ledamot togs in. Anskaffning av kompetens är hur kompetensen har 
anskaffats. Typ av kompetens beskriver vilken kompetens som anskaffades. 
Styrelsearbete beskriver vad styrelsens arbetar med och hur ofta styrelsen 
sammanträder.   
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Tabell 1. Empirisammanställning 

 Antalet 
anställda 

Anskaffning av 
kompetens  

Typ av kompetens Styrelsearbete 

Operativ kompetens  En gång i månaden VD och personen hade 
jobbat tillsammans 
tidigare och kände 
varandra. 

Finansiell kunskap Övergripande frågor Alfa 93 
Ledningskompetens Fastställa och ned- 

teckna styrelsearbetet  

Beta 4-5 
Ägarens kontakter 
inom branschen 

Branschkunskap med 
bred kompetens 

Fem gånger per år 
Budget, 
framtidsfrågor, 
resultatuppföljningar 

Fem till sex gånger per 
år Cesar Vid starten

VD och ledamöter 
kände varandra 

Ekonomisk och 
finansiell kompetents 

Ekonomi, strategier  Produktionsekonomi 

Delta 12-15 
Ägaren kontaktade en 
bekant som själv har 
ett företag 

Bred kompetens med 
fokus på marknads- 
kompetens 

Fyra gånger per år 

 

Ekonomi, strategier 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
I kapitlet analyseras det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen som 
utgångspunkt. Tolkningar kommer att föras utifrån empiri och teori för respektive 
företag. Slutligen gemomförs en jämförelse mellan företagen som leder fram till 
slutsatserna.   

5.1 Analys av Alfa 

5.1.1 Externa ledamöter 
Antalet anställda i Alfa var 93 personer när den externa ledamoten togs in i styrelsen. 
Fem år tidigare hade Alfa 22 anställda. Jämfört med det Ek (1996) och Johansson & 
Lewin (1992) menar att mellan 15-30 anställda är en kritisk storlek när ett företag tar in 
externa ledamöter i styrelsen, har Alfa passerat den storleken med antalet anställda för 
några år sedan. Vi gör tolkningen att ägarna har haft den nödvändiga kompetensen och 
klarat av komplexa frågor, samt även kunnat direktstyra företaget med personalökningar 
över den gräns vilket författarna menar är svårt att vara utan en extern ledamot. Inget 
stöd finns hos författarna för att antalet anställda skulle vara en gräns eller en orsak när 
en extern ledamot tas in i styrelsen. 

Anledningen till att Alfa tog in en extern ledamot i styrelsen var att förbereda 
organisationen för en helt extern styrelse och ledning, då företaget kommer att 
expandera. Detta kan kopplas till Fiegener (2000) som påpekar vikten av en extern 
ledamots roll i styrelsen som medför att organisationens utveckling mot en extern 
styrelse och ledning sannolikt relateras till den externa ledamoten. 

Varken extern rekrytering eller någon informationsökning genomfördes för att hitta en 
extern styrelseledamot i Alfa. VD: n och ledamoten hade jobbat tillsammans tidigare 
och kände varandra. Dessutom har VD: n varit med länge i branschen och känner 
personer i den. Anskaffningen av kompetens har därför skett genom det sociala 
nätverket och stämmer med Malmström (2002) och Berglund & Blomqvist (1999) att 
det är kopplat till ledningen genom personliga band. Marknadsanskaffningen av 
kompetensen får inget stöd men kan komma användas i framtiden.  

Styrelsearbete 
Struktureringen av det framtida styrelsearbetet har inletts och styrelsemöten är sagt att 
ska hållas en gång i månaden. Styrelsen arbetar med de övergripande frågorna, 
fastställer riktningen med företaget, samt att få fastställt och nedtecknat det som 
kommer fram i styrelsearbetet. Styrelsen fungerar även som ett bollplank åt VD: n. Det 
stämmer med resonemanget Nielsen & Lekvall (1999) för och kan därför ses som en 
aktiv styrelse eftersom olika frågor behandlas i styrelsen och det finns struktur i 
styrelsearbetet hos Alfa. 

5.1.2 Kompetens      
Kompetensen hos ledamoten skulle användas till att förbereda organisationen för en 
extern styrelse, samt att leda företaget då VD: n är borta halva året. Respondenten vill 
till viss del beskriva och kalla kompetensen som operativ kompetens.  
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Den operationella-, marknads- och tekniska kompetensen hade Alfa inom företaget. 
Ingen av de kompetenserna i Malmström (2002) uppdelning söktes. Kompetensen hos 
ledamoten stämmer mer överens med Arlebäcks (1997) resonemang om olika krav och 
kompetens av generell natur som bör finnas hos en ledamot. Han ska vidare vara med i 
förberedelsearbetet av expansionen, samt att han har de finansiella kunskaperna.  Det är 
även i linje med Nielsen & Lekvall (1999) att en person kan täcka flera 
kompetensområden. Sammantaget gör vi tolkningen är att ledamotens kompetens är av 
generell natur.  

Olika kompetenser kommer att sökas (juridisk kompetens, erfarenhet av 
utlandsetableringar) och att en extern ledamot har tagits in i Alfas styrelse inför 
expansionen. Expansion kan tolkas som en ny fas i företagets livscykel vilket 
överensstämmer med Arlebäcks (1997) resonemang om att kompetensprofilen i en 
styrelse bör svara mot den fas man är på väg in i. Nielsen & Lekvall (1999) påpekar 
vikten av rimlig bredd på styrelsens kompetens vilket stämmer på Alfa dels genom den 
externa ledamotens generella kompetens och dels på de framtida kompletterande 
kompetenser som kommer att sökas. 

5.1.3 Ledamotens roll 
Ledamotens roll i styrelsen stämmer in på den servande rollen genom att ledamotens 
generella och finansiella kompetenser kan anses stödja ledningen vilket är överens med 
Gabrielsson & Winlund (2000) resonemang. Respondenten beskriver vidare den 
framtida sammansättningen av styrelsen med ledamöter, vilka kan komma ha juridisk 
kompetens och erfarenhet av utlandsetableringar. Detta är även i linje med Huses (1993) 
resonemang om styrelsens roll som servande funktion genom att ledamotens kompetens 
och ytterligare anskaffande av kompetenser kan tolkas är till att hjälpa och bistå 
företagets ledare.  Något direkt stöd finner vi inte för att ledamotens roll skulle vara en 
viktig del till att skapa nätverk.  

Alfa har inte behövt låna pengar externt när det har vuxit. En åsikt respondenten har är 
att om Alfa lånat kapital utifrån hade kravet på externa styrelseledamöter kommit för 
två till tre år sedan från investerare för att få insyn och kontroll i företaget. Denna 
ståndpunkt delas av Gabrielsson & Winlund (2000) som menar att en extern ledamot 
skulle fungera som ett rapporteringssystem åt investerare för att skydda och bevaka 
investeringen. Vidare är ledamoten tillsatt av ägarna själva utan påtryckning utifrån. 
Därför anser vi att den kontrollerade rollen inte finns hos ledamotens.  

5.2 Analys av Beta 

5.2.1 Externa ledamöter 
Johansson & Lewin (1992) menar att mellan 15-30 anställda är en kritisk storlek när ett 
företag tar in externa ledamöter i styrelsen, även Ek (1996) resonerar i samma banor. 
Beta avviker från antaganden som författarna gör då de vid tillfället, när den första 
externa ledamoten togs in, endast hade fem anställda. Beta tog in externa ledamöter för 
att skaffa sig ett bredare kontaktnät, som ägaren uttryckte sig: ”vi behöver hjälp för att 
kunna hålla kontakt med omvärlden” Resonemanget stämmer överens med Arlebäcks 
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(1997) diskussion om att styrelsen ska fungera som ett känselspröt mot omvärlden och 
företaget därigenom har beredskap i form av resurser och kunskap. 

Betas sökande efter externa ledamöter skede genom olika kontaktnät men anskaffningen 
i dessa kontaktnät efter ledamöter tillhör personliga kontakter vilket överensstämmer 
med Malmström (2002) beskrivning att anskaffningen i det sociala nätverket är kopplat 
till ledningen genom personliga band. 

Styrelsearbete 
Styrelsearbetet fungerar utifrån en i förväg bestämd struktur, regelbundna styrelsemöten 
hålls fyra till fem gånger om året. Ledamöterna erhåller material i god tid före det 
aktuella styrelsemötet och kan därigenom förebereda sig. I styrelsen behandlas 
ekonomifrågor, uppföljningar av produktionen, samt strategifrågor. Enligt Nielsen & 
Lekvalls (1999) beskrivning så är en sådan styrelse att betrakta som en aktiv styrelse.   

Styrelsens ledamöter är också viktiga bollplank till ledningen och tvingar denne till att 
prestera bra, enligt respondenten.  Även detta stämmer överens med Nielsen & Lekvalls 
(1999) diskussioner om en extern ledamot i styrelsen innebär att styrelsen blir mer aktiv 
och systematisk.  

5.2.2 Kompetens 
Respondenten i Beta säger att företagets styrelse behöver kompetens i form av 
marknadskompetens, styrelsearbete och operationell kompetens. Han menar också att 
företaget har löst sina behov av en bred kompetens genom att ta in ledamöter som 
produktions-, marknads- och styrelsekompetenser. Detta resonemang motsvarar 
Arlebäcks (1997) som menar att ledamöter bör ha olika typer av kompetens, gärna av 
generell natur. Att en person kan täcka flera kompetenser stämmer också överens med 
Nielsen & Lekvalls (1997) sätt att resonera. Beta anskaffade sin kompetens genom 
ägarens personliga nätverk, men använde flera sökvägar och detta stämmer överens med 
Malmströms (2002) uppfattning om att små företag är beroende av att nyttja alla kanaler 
för kompetensanskaffning. Respondenten hävdar att det är bra för företaget att få in 
externa ledamöter för att kunna utvecklas är helt i linje med Penrose (1959) åsikter om 
att det måste finnas ett intresse och en vilja hos ledningen att inse detta behov vid en 
förändring av verksamheten.   

Respondenten beskriver att den ytterliggare kompetensanskaffningen som kan komma 
att ske blir via konsulter, vilket kan hänföras till Ellström (1999) resonemanget om 
extern kompetensanskaffning.    

5.2.3 Ledamotens roll 
Respondenten talar om att han anser att det är viktigt att få kontakt med omvärlden 
genom ledamöterna i styrelsen. Hans resonemang kan kopplas till det Gabrielsson & 
Winlund (2002) förespråkar om nätverk, vilket den ena ledamoten med sin VD 
befattning och breda kompetens bidrar med. Huse (1993) beskriver om att styrelsens 
viktigaste roll är att ge rådgivning och rekommendationer till ledningen som är till hjälp 
i den dagliga driften, vilket den andra ledamoten tillför med sina marknadskunskaper 
från en liknande bransch som Beta. Ledamöternas roller kan därmed hänföras till den 
servande rollen. 
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5.3 Analys av Cesar 

5.3.1 Externa ledamöter 
Cesars ägare tog in en extern ledamot i styrelsen redan från starten, då var man ett fåtal 
anställda i företaget, vilket avviker från Ek, (1996) resonemang om den kritiska punkten 
på 15-20 anställda då företaget bör ta in externa ledamöter och aktivera styrelsen. Det 
ovanliga i detta fall är att inte alla ägare var styrelseledamöter då man startade företaget.  

Ägarna ville få in bollplank och nytt blod utifrån för att öka företagets konkurrenskraft.  
När den andra ledamoten togs in så befann sig företaget i en expansionsfas. Fiegeners 
(2000) teorier om att ett företags enkla organisationsstruktur inte räcker till när företaget 
växer och ökar i storlek, stämmer in på Cesar. En ledamot har tagits in för att en extern 
finansiär tryckt på, företaget hade annars inte utökat sin styrelse. Detta överensstämmer 
med de tankar som Fiegener (2000), har om att det primärt är externa påtryckningar som 
gör att en extern ledamot tas in i styrelsen. 

Små företag är beroende av att nyttja alla kanaler för kompetensanskaffning enligt 
Malmström (2002). Detta stämmer in på Cesar som har rekryterat sina ledamöter både 
genom personliga kontakter och genom marknadsanskaffning. Berglund & Blomqvist 
(1999) beskriver det sociala nätverket som grupper och individer som känner varandra. I 
Cesars fall stämmer detta med de personliga kontakterna som utnyttjades. Ledamoten 
som anskaffades via Almis styrelsebank stämmer överens med Nielsen & Lekvalls 
(1999) resonemang om att anlita ett rekryteringsföretag för att hitta den rätta personen, 
men det måste stämma med den sökprofil som eftersträvas och passa in i den miljö och 
situation företaget befinner sig i.  

Styrelsearbete 
I Cesars fall överensstämmer Nielsen & Lekvalls (1999) diskussioner om en aktiv 
styrelse med hur styrelsen fungerar i företaget. Styrelsearbetet är planerat och mötena är 
strukturerade. Verkställande direktören säger också att han utsätts för ett positivt tryck 
från styrelsen så att han måste agera professionellt. Styrelsen uppfyller sin roll som ett 
självständigt styrorgan.  

5.3.2 Kompetens 
Den första ledamoten togs in för att få ekonomisk och finansiell kompetens. Speciellt 
ville man ha någon som kunde produktionsekonomi. Denna kompetens kan till viss del 
hänföras åt den operationella kompetensen enligt Malmström (2002) beskrivning. 
Marknadskompetensen söktes då den andra externa styrelseledamoten invaldes i 
styrelsen.  Respondenten sade att de hade produktionskompetensen inom företaget vid 
starten av företaget, vilket kan jämställas med den tekniska kompetensen enligt 
Malmström. När företaget sökte en ny styrelseordförande så stämde profilen bra med 
Arlebäcks (1997) resonemang om olika krav och kompetens av generell natur som bör 
finnas hos en ledamot. Det är även i linje med Nielsen & Lekvall (1999) att en person 
kan täcka flera kompetensområden. Arlebäcks (1997) resonemang om att 
kompetensprofilen i en styrelse bör svara mot den fas man är på väg in i, stämmer bra 
med Cesars synsätt och handlingar i och med utökningarna av styrelsen med externa 
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ledamöter. Även Nielsen och Lekvall (1999) menar att det är viktigt att styrelsen ska ha 
en bred kompetens när företaget går in en ny utvecklingsfas.  

Juridisk kompetens anskaffas redan idag via konsulter och kommer även 
fortsättningsvis att lösas på den vägen, vilket är i enlighet med Ellströms (1999) 
resonemang om att extern kompetensanskaffning även kan ske genom användandet av 
konsulter.  

5.3.3 Ledamotens roll 
Ceasars två första externa styrelseledamöter stämmer in på den servande rollen enligt 
Huses (1999) resonemang genom att deras kompetenser används till råd och sakkunskap 
åt ledningen i företaget. Den tredje ledamoten som togs in i styrelsen var genom 
påtryckningar av en kreditgivare, vilket gör att ledamotens roll kan kopplas till den 
kontrollerande rollen enligt Gabrielsson & Winlund (2000) resonemang. Övrigt har 
ledamoten inte visat intresse för företaget, vilket vi anser stärker ledamotens roll till att 
vara ett rapporteringssystem till kreditgivaren för att skydda och bevaka en investering. 
Den vi anser är att ledamöternas roller är både till den servande och kontrollerande 
rollen.      

5.4 Analys av Delta 

5.4.1 Externa ledamöter 
Delta hade 15 personer anställda när den externa ledamoten valdes in i styrelsen, vilket 
stämmer väl överens Ek, (1996) och Johansson & Levins (1992) resonemang om den 
kritiska punkten på 15-20 anställda då företaget bör ta in externa ledamöter och aktivera 
styrelsen.  

Anledningen till att Delta tog in en extern ledamot var att man ville få in någon som kan 
och vågar ställa frågor så att företagsledare måste prestera bättre. Respondenten kallade 
detta för ett bollplank. Han säger att personkemin är viktig och detta resonemang delas 
av Nilsen & Lekvall (1999) Det innebär att det skall finnas en bra arbetsgemenskap, det 
skall fungera tillsammans utan att behöva ge avkall på den personliga integriteten. När 
man har externa ledamöter så ökar förtroendet för företaget ute bland intressenterna 
enligt respondenten. Lynall, Golden & Hillman (2003) menar även att detta är en av 
styrelsens uppgifter 

Vi anser att Delta hittade sin ledamot genom sitt personliga nätverk eftersom 
respondenten var bekant med ledamoten, vilket är i enlighet med både Malmströms 
(2002) och Berglund & Blomqvists (1999) resonemang om att man nyttjar personer i sin 
omgivning för kompetensanskaffning.    

Styrelsearbete 
Styrelsearbetet är planerat och mötena är strukturerade. Styrelsen arbetar med 
strategiska framtidsfrågor och uppföljning av både ekonomi och produktion. 
Respondenten säger också att han utsätts för ett positivt tryck från styrelsen så att han 
måste agera professionellt. Detta stämmer överens med Nielsen & Lekvalls (1999) 
diskussioner om att en extern ledamot i styrelsen innebär att styrelsen blir mer aktiv och 
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systematisk.  Styrelsen uppfyller sin roll som ett självständigt styrorgan och Nielsen & 
Lekvalls (1999) resonemang om en aktiv styrelse stämmer in på företaget. 

5.4.2 Kompetens 
Ledamoten valdes in för sin marknadskompetens samt för att han hade lång erfarenhet 
från egen verksamhet. Erfarenheten från den egna verksamheten stämmer bra med 
Arlebäcks (1997) resonemang om olika krav och kompetens av generell natur som bör 
finnas hos en ledamot. Respondenten menar att företaget hade operationell- och teknisk 
kompetens inom företaget.  När man har externa ledamöter så ökar förtroendet för 
företaget ute bland intressenterna enligt respondenten. Lynall, Golden & Hillman 
(2003) menar att detta är en av styrelsens uppgifter.  

I dagsläget behövs ingen ytterligare kompetens inom företaget, anser respondenten. 
Framtida behov av kompetens kommer att anskaffas via styrelseledamöter, till exempel 
om man kommer att satsa på att exportera företagets produkter. Detta följer Arlebäcks 
(1997) resonemang om att kompetensprofilen i en styrelse bör svara mot den fas man är 
på väg in i.  

5.4.3 Ledamotens roll 
Den externa ledamotens uppfyller den servande rollen enligt Gabrielsson & Winlunds, 
(2000) resonemang genom att ledamotens kunskap färdigheter och erfarenheter kan 
anses stödja ledningen i företaget. Marknadskompetensen anser respondenten är viktig 
och här kan ledamoten ge stöd genom sina kunskaper från sin bransch. Dessutom har 
ledamoten säljkunskaper, vilket företaget har nytta av i den dagliga verksamheten. Detta 
för stöd av Huse (1993) som menar att den viktigaste delen av ledamotens roll är till 
stöd för den dagliga ledningen av företaget. Det som ytterligare tillför ledamoten den 
servande rollen är att ägaren själv har valt att ta in en extern ledamot.  

5.5 Jämförelser och slutsatser 
Antalet anställda 
Teorin talar om att en kritisk punkt för att ta in externa ledamöter finns i intervallet 15 
till 30 anställda.  Av de undersökta företagen befann sig två under det intervallet. Beta 
hade fyra till fem anställda och i Cesars fall valdes en extern ledamot in redan vid 
starten av företaget. Alfa däremot hade 93 anställda när man tog in en extern ledamot i 
styrelsen, vilket är långt över intervallet 15 till 30 anställda. Delta hade 15 anställda vid 
tillfället när den externa ledamoten valdes in. Delta är det enda av företagen i studien 
som överensstämmer med den teoretiska referensramen, men det finns inget som tyder 
på att antalet anställda var upphov till att ta in en extern ledamot. Variationen är stor 
mellan företagen när det gäller antalet anställda och anskaffandet av externa ledamöter. 
Skillnaden mellan Alfa och Delta som är närmast Alfa är nästan 80 anställda. Inga 
likheter eller mönster går att finna mellan företagen när gäller antalet anställda och 
anskaffandet av en extern ledamot. Inget tyder heller på att antalet anställda har gett 
upphov till anskaffandet av en extern ledamot. 

Slutsats 1: Studien visar att antalet anställda hos företagen inte har någon avgörande 
betydelse för när ett företag väljer in externa ledamöter.  
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Kompetens 
De flesta styrelseledamöterna valdes in för att de hade olika sorters kompetens att bidra 
med. Kompetensen som söktes i de externa ledamöterna skiftade mellan företagen. Alfa 
sökte ingen specifik kompetens som motsvarar Malmströms indelning. Den kompetens 
som söktes var mer av generell och bred natur. Beta sökte i första hand bred kompetens 
med fokus på marknadskompetensen och i ett senare skede även den generella 
kompetensen. Cesar ville ha ekonomisk och finansiell kompetensen, samt 
produktionsekonomi hos första externa ledamoten och när den andra ledamoten togs in 
så var det marknadskompetensen de sökte. Vid bytet av extern ledamot i Cesar så söktes 
utöver den operationella kompetensen någon som hade styrelsevana, vilket 
sammantaget tolkas till att bred och generell kompetens söks hos Cesar. Delta sökte den 
generella breda kompetensen med fokus marknadskompetens. Ledamoten hade även 
bransch- och säljkunskap, vilket också stöder bred och generell kompetens. Tolkningen 
görs att samtliga företag söker flera kompetenser hos den externa ledamoten, även om 
fokus kan förekomma en viss kompetens. Vidare har inget företag eftersökt en specifik 
och djupgående kompetens, vilket sammantaget tolkas som att det är bred och generell 
kompetens som eftersöks.    

Slutsats 2: Den kompetens företagen söker hos externa ledamöterna är i huvudsak en 
bred och generell kompetens.  

Alla företag har anskaffat externa styrelseledamöterna genom företagsledarnas 
kontakter och personliga nätverk. Kontakterna har dels varit genom branschen som 
företaget verkar i och dels kontakter inom bekantskapskretsen. Cesars tillsättning av 
externa styrelseledamöter har skett på två sätt, dels genom personliga kontakter och dels 
genom marknadsanskaffning från Almis styrelsebank. Vid ett senare tillfälle har dock 
Cesar blivit påtvingad en ledamot av en kreditgivare. Respondenterna i Beta, Cesar och 
Delta betonade vikten av att personkemin måste stämma mellan den externa ledamoten 
och ägaren/företagsledaren vilket kan tolkas att vara en anledning till att 
företagsledarens personliga nätverk används för att anskaffa en extern ledamot 

Slutsats 3: Anskaffning av externa ledamöterna och kompetens sker huvudsakligen 
genom företagsledarens personliga och sociala nätverk.  

Roller  
Flera av respondenter talade om nyttan av att få ett bollplank och någon att diskutera 
med. De externa ledamöterna har bidragit till att styrelsearbetet blivit strukturerat och 
styrelserna hos företagen kan beskrivas som aktiva. I studiens alla företag kan 
kompetensen som söktes hos den externa ledamoten tolkas till att ha använts till stöd 
och komplettering som ger service åt ägarna och styrelsen. Kompetensen har dessutom 
varit bred och generell. Vidare görs tolkningen att ledamöterna och styrelserna i överlag 
fungerar enligt den servande rollen. Det som också stöder den servande rollen är att alla 
fyra företagen själva har valt att ta in en extern ledamot. Cesar avviker då man i ett 
senare skede har blivit påtvingad en ledamot av att en extern finansiär och ledamoten 
fungerar därigenom enligt den kontrollerande rollen. 

Slutsats 4: Alla företagen i studien har aktiva styrelser. Ledamöterna och styrelserna 
hos företagen fungerar i huvudsak enligt den servande rollen.     
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Kapitlets behandlar först en diskussion omkring de resultat och slutsatser, samt det 
övriga som har kommit fram under arbete med studien. Diskussionen kommer även att 
behandla studiens brister och begränsningar. Slutligen följer förslag på fortsatta 
studier.     

6.1 Slutdiskussion 
Företagen har som de själva ser en hel del kompetens och kunskap inom företagen 
utöver de materiella resurser som är nödvändiga för att producera sina varor. De 
kompetenser som tillförs genom de externa ledamöternas kvalifikationer och 
kontaktnät, styrker konkurrensfördelarna och kan därigenom hänföras till den 
resursbaserade teorin. Den kunskap och kompetens som Alfa har byggt upp och samlat 
på sig under åren, har använts till en konkurrensfördel genom att växa av egen kraft. 
Den fortsatta expansionen med intagandet av externa ledamöter gör att kompetensen 
och kunskapen som finns i företaget används som konkurrensfördelar och kan tillföras 
den resursbaserade teorin. Enligt den resursbaserade teorin ska en konkurrensfördel vara 
unik och svår att imitera Vi tolkar att det sker genom att företagen tar in externa 
ledamöter och därmed uppdaterar sina resurser.  

En intressant iakttagelse är att det varierar kraftigt mellan företagen, när i företagets 
livscykel de har utökat sin styrelse med ledamöter utanför ägarkretsen. Alfa dröjde i 30 
år med att utöka styrelsen. Verksamheten var redan omfattande då detta gjordes. 
Utmärkande för Cesar var att de valde in en extern ledamot redan från starten av 
företaget. Beta utökade styrelsen efter fem år och idag har de tidigare externa 
ledamöterna blivit minoritetsdelägare i företaget. Detta förhållande stärker förmodligen 
drivkraften att verka aktivt i styrelsen. Delta tog in ledamoten i sin styrelse efter tio år 
när företaget köptes tillbaka. Teorin talar om en kritisk storlek för när företagen bör ta in 
externa ledamöter för att bättre klara styrningen. Studien visar att denna kritiska storlek 
på antalet anställda inte går att bestämma generellt utan att det beror på företagsledarnas 
egna uppfattningar om när ny kompetens ska tillföras.   

Några av våra respondenter trodde att en del företag som inte har externa ledamöter, 
trots att de är relativt stora, var rädda för att blotta sitt företag och sig själva för 
omgivningen. Dessutom menade de att dessa företag var rädda för att det kostar pengar 
att ha externa ledamöter. En del respondenter uttryckte om externa ledamöter som en 
god kostnad och en annan om en god investering. Respondenten hos Alfa hade däremot 
en mer försiktig hållning till externa ledamöter och anser ägare av små företag känner 
företaget och marknaden bäst. Företagen i studien är relativt små och att dessa företag 
skulle ha en styrelse med många ledamöter som innehar specifika kompetenser, anser vi 
inte är praktiskt. Vår tolkning är att ägarna vill lösa kompetensanskaffningen till 
styrelsen genom ett fåtal ledamöter och söker därför ledamöter med bred och generell 
kompetens. Genom detta tillvägagångssätt får även styrelsen en bred och 
kompletterande kompetens. Vidare medför det även att ledamöterna arbetar enligt den 
servande rollen genom att den breda och generella kompetensen förmodligen inte 
används till att kontrollera företaget och ägarna. Hade kompetensen varit mer specifik 
som exempelvis finansiell kompetens och en person från banken valts in i styrelsen 
kunde ledamoten även ha fungerat enligt den kontrollerande rollen fast syftet från 
ägarna var att få stöd och service genom ledamoten.   
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Företagsledarna sökte huvudsakligen de externa ledamöterna i sina personliga nätverk, 
med ett undantag för Cesar som i ett senare skede blev påtvingad en ledamot. Vi anser 
att ägarna på detta sätt begränsar urvalet. Om de istället hade vidgat 
upptagningsområdet genom att använda sig av marknadsanskaffning så hade de 
troligtvis kunnat söka ledamöter med erfarenheter från flera olika branscher och med 
flera kompetenser. Stöd för detta anser vi finns i hos Ceasars som använde sig av 
marknadsanskaffning vid ett tillfälle. 

Vår studie är begränsad till ett fåtal företag och den hade fått mer tyngd om flera företag 
hade ingått i studien. Företagen som studerades var utvalda efter tillverkande företag i 
Östra Norrbotten och var inte i samma bransch. Detta är en svaghet i studien eftersom 
branschspecifika egenskaper, konkurrenssituation, lokalisering och geografiska 
marknad kan påverka olika ett företags behov av kompetens och externa ledamöter. 
Valet att inte låta respondenterna ta det av intervjufrågorna i förväg för att få spontana 
svar kan vara en nackdel eftersom respondenterna kunde ha fått möjlighet att ta reda på 
de svar som de känt sig osäkra på. En annan svaghet är intervjuguiden som inte har 
granskats av någon annan än författarna själva, kan ha medfört att viktiga frågor inte 
kom med som kan ha varit väsentliga för syftet med studien.     

6.2 Förslag till fortsatta studier 
Det har varit intressant att diskutera med företagarna, även de som inte slutligen 
omfattades av vår studie. En del av dessa företagsledare sade sig ha hört att det 
diskuteras om fördelarna med externa ledamöter. De hade i vissa fall själv börjat 
fundera på att involvera fler personer i sina styrelser för att få nya influenser. Det skulle 
vara ett område att studera vad de förväntar sig av extern ledamot och vilka framtida 
planer det för med sig i företagets utveckling. 

Vid urvalet av företag var det några av de företag som inte hade externa ledamöter och 
som hade fått förslag och påtryckningar om att ta in externa ledamöter, men som var 
helt emot och hade bestämt sig för att inte ta in externa ledamöter. De ansåg att de klarar 
sig utan externa ledamöter och har den kompetens som behövs för att driva företaget. 
En studie på anledningar och den förhållningen till externa ledamöter som dessa företag 
har, samt hur de skaffar sig ny kunskap och kompetens som ett företag för eller senare 
behöver skulle kunna vara ett område att studera.    
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Telefonintervju  Datum 
Betas respondent 06-06-30 

Personlig intervju  Datum 
Alfas respondent 06-07-03      

Cesars respondent 06-08-09 

Deltas respondent 06-08-15 
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BILAGA 1 

 

Bilaga 1 Intervjuguide  
1. Nuläget i företaget. 

− Omsättning  

− Antal anställda 

− Styrelseledamöter 

− Ägarstruktur 

2. När startades företaget? 

3. När valde ni första gången in någon extern ledamot i styrelsen? 

− Styrelsen sammansättning 

− Antal anställda vid tillfället 

4. Varför skaffade ni er externa ledamöter? 

− Marknadskompetens, operationell kompetens, teknisk kompetens 

− Hur användes kompetensen 

− Uppfylldes förväntningarna 

5. Hur rekryterades de externa ledamöterna?  

− Informationsinsamling 

− Styrelsens sammansättning 

6. Vilken kompetens anser ni behövs i en styrelse? 

7. Vilka kompetenser har ni i er styrelse? 

8. Saknar ni någon kompetens och hur tänker ni lösa detta?  

9. Vad är styrelsen för dig, vad har den för syfte i ditt företag? 

10. Hur ofta sammanträder styrelsen? 

11. Vilka frågor diskuteras i styrelsen? 

12. Skulle ni rekommendera andra företagare att ta in externa ledamöter i sina 
styrelser? 
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