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FÖRORD
Denna uppsats om 10 poäng utgör det sista momentet på D-nivå i ekonomistyrning vid Luleå
tekniska universitet. Uppsatsen riktar sig främst till små företag som står inför eller genomgår
en tillväxtsfas samt personer som är intresserade att fortsätta forska i ämnet. Den riktar sig
även till andra intressenter eller personer som har anknytning till styrelsearbete i den typ av
företag som undersökningen omfattar. Till sist tror vi även att uppsatsen skall kunna öka
förståelsen för styrelsearbete i allmänhet och vad en styrelse i ovan nämnda företag bör arbeta
med.

Vi vill rikta ett tack till de personer som på ett eller annat sätt bidragit till arbetet med
uppsatsen. Ett särskilt tack vill vi rikta till de personer som ställt upp på intervjuer. Det gäller
Tommy Flink på Genesis IT AB, Mats Karlsson på Abelko AB och Gunnar Liljedahl på Liko
AB. Vi riktar också ett stort tack till Hans Öystilä på KPMG i Luleå som ställt upp på en
expertintervju. Vi riktar även ett tack till de företag som kunde avvara tid till att svara på vår
enkät. Ett stor tack vill vi till sist rikta till alla andra som på något vis ställt upp och hjälp oss
med det här arbetet. Bland dessa skall särskilt nämnas vår handledare Lars Lassinantti som
funnits tillgänglig för att svara på frågor och som ett bollplank för idéer, Mats Westerberg
som tagit sig tid att hjälpa oss med samanställningen av vår enkätundersökning samt våra
respektive, Elin och Susanne, som förutom att vara bollplank även ha stått ut med oss under
dessa veckor.

Luleå den 7 januari 2002

Fredrik Bergsten Ossi Pesämaa



SAMMANFATTNING
Enligt svensk lag ska ett aktiebolag ha en styrelse. I många små företag är styrelsen till största
delen en pappersprodukt eftersom ägare, verkställande direktör och styrelsen är en och samma
person. I takt med att företaget växer sig större klarar en person inte längre av att styra och
kontrollera företaget. När företaget blir så pass stort är det dags att börja arbeta aktivt med fö-
retagets styrelse och se över sammansättningen av den. Vi har varit intresserade av styrelse-
problem i växande företag, där företaget går in i en så kallad kontrollkris. Vi har undersökt
vårt problemområde genom en litteraturstudie vilken utmynnat i tio propositioner. Den empi-
riska undersökningen som genomförts bestod dels av en enkät som riktat sig till styrelseleda-
möter i små tillväxtföretag och dels av intervjuer med styrelseledamöter från tre företag. En
expertintervju har också genomförts. Undersökningarna gav oss mycket intressant informa-
tion och vi har med hjälp av att sammanställa den informationen till en modell för styrelsear-
bete i små tillväxtföretag härlett tre hypoteser som kan testas för en större population. Resul-
taten pekar på att företag som passerat 20 anställda i många fall börjar arbeta mer aktivt med
styrelsearbetet. En av de viktigaste frågorna som en styrelse i små tillväxtföretag bör fokusera
på har visat sig vara strategiarbete i olika former där särskilt tillväxt- och marknadsstrategier
är viktiga. Det förefaller också som om en god planering av styrelsearbetet samt ett väl struk-
turerat styrelsearbete ökar styrelsens effektivitet och därmed nyttan för företaget.



ABSTRACT
According to Swedish law a company must appoint a board of directors. In many small com-
panies the board of directors is mainly something on a piece of paper, because the owners, the
CEO and the board are all the same person. As the company grows it can no longer be run and
controlled by one person only. When the company reaches a certain size it’s time to begin ac-
tivating the board of directors, and take a closer look at the composition of the board. We
were interested in the governance problem in growing companies, where the company reaches
a so called control-crisis. We collected our information by a literature study which resulted in
ten propositions. The empirical study that we conducted was comprised of a survey which
was addressed to board members in small growing companies and interviews with board di-
rectors of three companies. The study yielded a lot of interesting information and by analyz-
ing the information we constructed a model of board governance of small growing companies.
From the model we derived three hypotheses which can be tested on a larger population. Our
results indicate that the board in companies which have exceeded 20 employees in many cases
are engaged in more active management. One of the most important issues facing the board of
directors is the company´s strategic development, especially growth and market strategies. It
also seams likely that good planning and a well structured board increases the board´s effi-
ciency and thereby how useful it is for the company.
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1. INTRODUKTION
1848 års aktiebolagslag (ABL) hade regleringar för sysslomän som var dåtidens styrelse och
dess befogenheter beskrevs i en enda paragraf. 1895 utökades regelverket att omfatta hela
åtta paragrafer om styrelse. 1910 års aktiebolagslag hade tydligare anvisningar för styrelse.
Här sades att bolagsstämman var det beslutande organet medan styrelsen var det verkstäl-
lande. I och med 1944 års aktiebolagslag skärptes tonen ytterligare och det stadgades bland
annat om att styrelsen skulle sammanträda så ofta som det behövdes och så fort en kallelse
utfärdades. (Arlebäck, 2000)

1.1 Problemdiskussion

Ett företag har fyra bolagsorgan: revisor, bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör,
här efter benämnd VD. Bolagsstämman utser en styrelse som får i uppgift att leda företaget.
Styrelsen utser sedan en VD som sköter den löpande förvaltningen och för att leda företaget
operativt. Styrelse och VD utgör således företagets ledning. (Nielsen & Lekvall, 1999) En av
styrelsens huvudsakliga uppgifter är att utvärdera den övriga företagsledningen samt om fö-
retagets strategiska utveckling går enligt planen (Lorsch 1995).

Enligt aktiebolagslagen skall en styrelse ha minst tre ledamöter. I ett privat aktiebolag får sty-
relsen dock bestå av en eller två ledamöter, om det finns minst en suppleant (Aktiebolagsla-
gen 8:1). En aktiebolagsstyrelse har ett associationsrättsligt åtagande, där styrelsen skall se till
aktiebolagets bästa. Idag finns även ett växande behov av att styrelsen arbetar strikt mot det
som är bäst för företaget och därmed även de intressenter som omger företaget. Styrelsen kan
därför tvingas jämka ägarens behov eftersom dessa i viss mån står emot de övriga intressen-
ternas (Arlebäck, 2000).

På senare tid har krav på en aktivare styrelse, en så kallad ”empowered board” framkommit.
Utvecklingen har sin bakgrund i krisen i början av 1990- talet. Företagens dåliga prestationer
ledde då till att flera verkställande direktörer fick avgå, vilket ökade det offentliga intresset för
styrelsen och dess uppgifter (Lorsch, 1995). Det mesta av forskningen om styrelser och styrel-
searbete har gjorts på stora företag (Gabrielsson & Winlund, 2000).

Det lilla företaget styrs av en tekniskt driven entreprenör som har bristfälliga kunskaper i eko-
nomi (Arlebäck, 2000). Styrning i små företag är informell till sin karaktär (Earl & Hopwood,
1980). I små företag har styrelsen oftast till uppgift att endast uppfylla det lagstadgade kravet
och består ofta av ägaren som enda styrelsemedlem samt en suppleant, vilken i flertalet fall är
den äkta hälften (Nielsen & Lekvall, 1999). Styrelsen skall i dessa företag kunna ta fram en
vision för företaget, som innebär att konkretisera visionen i specifika mål och även arbetar
fram klara strategier för hur målet skall nås. Ett viktigt krav är att styrelsemedlemmen är väl
förberedd inför varje styrelsemöte och att ledamoten kontinuerligt under året tillser att det
finns rutiner för att inhämta information samt att det är möjligt att tillgodogöra sig informa-
tionen (Arlebäck, 2000).

Styrelsen bör ha olika sammansättningar i olika stadier. Det bör även finnas en skillnad mel-
lan styrelser i privata och publika företag och beroende på vilken marknadssituation företaget
befinner sig i (Arlebäck, 2000). Alla företag passerar olika stadier i sin utveckling. Macintosh
(1996) beskriver det som en dialektal process där företag går från en autonom fas med starkt
driven entreprenörsanda mot en kris som består i ett behov av ökad strukturering. När företa-
get styrts upp hamnar det återigen i kris, en byråkratisk kris. Företaget går ur denna kris för att
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uppgå i dellegeringsfasen som följs av koordinering och samarbete (fig. 1.1) (Macintosh,
1996).

Fas 1
kreativitet

Fas 2
styrning

Fas 3
dellegering

Fas 4
koordinering

Fas 5
samarbete

Ledarskaps
kris

Självständig
hetskris

Kontroll
kris

Byråkrati
kris

Spirituell
kris

Fig. 1.1 den dialektala processen (fritt från Macinstosh, 1996)

Företag som växer i produkt, marknad och ledningskomplexitet med en snabbhet som bär
dem bortom den intuitiva ledningskapacitet som grundaren eller det ursprungliga lednings-
teamet har, kallas tröskelföretag. Tröskelföretaget befinner sig i ett övergångsstadium mellan
ett informellt, entreprenöriellt ledarskap och ett strukturerat professionellt ledarskap. (Steiner,
1990) Enligt denna beskrivning är det troligt att tröskelföretag befinner sig i ledarskapskrisen
i Macintosh (1996) modell (se fig. 1).

Styrningen i tröskelföretagen kännetecknas av att den övergår från en informell styrning till
att bli mer professionell (Earl & Hopwood, 1980; Steiner, 1990). Styrelsen i tröskelföretaget
skapar nytta genom att hjälpa företagsledaren i till exempel finansieringsfrågor, marknadsfö-
ring och affärsutveckling. Nielsen & Lekvall (1999) menar att styrelsen i ett tröskelföretag
bör ha kompetenser som omvärldsbevakare, strateger, initiativtagare, kravställare, bollplank,
motiverare samt kontaktförmedlare i affärer. I tröskelföretaget finns ett behov, förutom de
ekonomiska, av juridisk art, speciellt i det moderna företaget (Arlebäck, 2000). För att en sty-
relse i ett tröskelföretag skall fungera krävs enligt Nielsen & Lekvall (1999) att medlemmarna
i styrelsen deltar aktivt i analyserandet av företaget på dess väg mot den uppsatta visionen.

Tröskelföretag genomgår en förändring av det sätt som företagsledningen styr företaget på
(Steiner, 1990; Arlebäck, 2000; Macintosh, 1996). Macintosh (1996) kallar detta för ledar-
skapskris. Styrelsen är i hög grad involverad i den krisen då styrelsen går från att tidigare ha
varit passiv till att arbeta mer aktivt (Arlebäck, 2000).

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utifrån en modell, som vi härlett med hjälp av ett antal empiriskt
belagda propositioner, skapa ett antal hypoteser som kan beskriva styrelsen i tröskelföretag.
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1.3 Definition av tröskelföretag

I stället för att skapa en entydig definition på vad ett tröskelföretag är, har vi valt att presente-
ra ett antal kännetecken på tröskelföretag. Kännetecknen kan sedan användas för att skapa en
bild om vad ett tröskelföretag är. De två första kännetecknen är de viktigaste och måste vara
uppfyllda för att företaget skall anses vara ett tröskelföretag. Av de återstående kännetecknen
krävs endast att ett är uppfyllt för att vi ska anse att ett tröskelföretag föreligger. Vi anser att
ju fler kännetecken som företaget uppfyller desto säkrare kan vi vara på att företaget är ett
tröskelföretag och desto mer utkristalliserat är företaget som ett sådant. I vår undersökning har
vi därför försökt att välja ut företag som uppfyller så många av kännetecknen som möjligt.

• Företaget har genomgått eller genomgår en tillväxtperiod.
• Företaget har mellan 15 och 55 anställda.

• Företaget utsätts för ett ökande omvärldstryck.
• Det finns ett behov av en ökande grad av strukturering i företaget.
• Det finns ett behov av att ta in externa ledamöter i styrelsen.
• Företaget genomför etablering på nya marknader.
• Företaget har nått en storlek som gör att entreprenören har svårt att leda företaget själv och

därigenom måste öka graden av delegering i organisationen.
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2. METOD
I kapitlet metod klargörs arbetets ansatser, angreppssätt samt vilken datainsamlingsmetod vi
har valt. Vi kommer även att redogöra för hur resultaten framtagits samt vilka olika problem
som uppkommit. Kapitlet avslutas med en kort diskussion om validitet och reliabilitet. Figu-
ren (figur 2.1) nedan visar överskådligt hur vi kommit fram till våra resultat.

P r o b l e m e t

S y f t e

T e o r i

P r o p o s i -
t i o n e r

I n l e d n i n g  o c h  t e o r e -
t i s k  r e f e r e n s r a m

E x p e r t -
i n t e rv ju

T e l e f o n -
e n k ä t

F a l l -
s t u d i e

E m p i r i s k  u n d e r s ök -
n i n g

F ä r d i g  u p p s a t s

 A n a l y s

 M o d e l l

 S lu t sa t s

H y p o t e s e r

F i g u r  2 . 1  T i l l v ä g a g å n gss ä t t

2.1 Vilket förklaringsvärde har metod

Metoden är den del i forskningen som syftar till att förklara den systematiska processen av att
samla in, registrera samt analysera data för att komma fram till ny kunskap (Lundahl & Skär-
vad, 1992). Analytiskt-, system- och aktörssynsätt är de tre olika synsätt som finns inom
forskningen och dessa synsätt är fullt möjliga att kombinera (Jmf Holme & Solvang, 1997).
Vi har varit intresserade av att analysera ledningssystemet i dess helhet vilket kallas analytis-
ka systemstudier (ibid). Ledningssystemet innefattar förutom styrelse även de övriga bolags-
organen revisor, verkställande direktör och bolagsstämma (Jmf Nielsen & Lekvall, 1999).
Fokus har främst varit på ledningen från ett styrelseperspektiv men vi var även medvetna om
den påverkan som respektive bolagsorgan utsätter styrelsen för (jmf ibid).

Syftet var i huvudsak att studera systemet i dess helhet genom att analysera resultaten från
enkäten (Jmf Zikmund, 2000). Vi har även trängt igenom svaren på enkäterna genom att ge-
nomföra fallstudier. Fallstudierna gav oss exempelvis svar på varför det kunde finnas behov
av lokal kompetens samt indikationer på varför svaren från enkäterna varierade. Resultaten vi
fick fram är inte allmängiltiga och prövade gentemot alla företag, utan sträcker sig endast till
tröskelföretag och är därför till sin karaktär så kallad lokal teori (jmf Gummesson, 1985).
Zikmund (2000) menar att forskning syftar till att vidga gränserna för kunskap men även till
att söka acceptans för givna teorier.

2.2 Forskningsansats

Det finns i huvudsak två olika vetenskapliga angreppssätt; induktion och deduktion. De två
kan dessutom kombineras till den hypotetisktdeduktiva metoden (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997). Att tolka de ursprungliga observationerna brukar kallas för induktion (Abnor &
Bjerke, 1994). Tolkningen kommer att resultera i lagar och teorier, som förklarar verklighe-
ten. Forskaren kan i motsats till induktion utgå från allmänna lagar för att sedan göra en ana-
lys av det enskilda fallet. Vetenskap som indirekt med hjälp av lagar tolkar verkligheten kallas
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deduktion (Ibid). Teorier som prövas med hypoteser är en blandning av induktion och deduk-
tion vilken brukar kallas för den hypotetiskt deduktiva metoden (Pålsson Syll, 2001).

Hypotesen skall enligt Zikmund (2000) vara
ett obeprövat förslag på hur verkligheten är
förskaffad. För att kunna prövas empiriskt ska
hypoteser byggas på fakta och förklaringar.
Teori är den högsta beskrivningsnivån på ve-
tenskapliga studier (Ibid). Teorin härleds från
propositioner som i sin tur härleds från con-
cepts (Ibid).

I uppsatsen har vi arbetat hypotetiskt deduk-
tivt. Vi utgick i arbetet från underliggande
teori utifrån vilken vi ställt upp ett antal propositioner. Med propositionerna som bakgrund
genomfördes en empirisk undersökning som syftade till att, med hjälp av att testa propositio-
nerna, skapa en modell för styrelsearbetet vilken sedan kunde användas för att skapa hypote-
ser och dra slutsatser rörande styrelsearbete i tröskelföretag. Vi kommer senare under avsnitt
3.4 att återkomma till att beskriva det speciella i vårt tillvägagångssätt. Vi kommer där att
beskriva hur vi gått tillväga för att testa propositionerna, hur vi byggt modellen och hur vi
sedan kommit fram till våra hypoteser.

Genom att kombinera kvantitativ och kvalitativa metod kunde vi komma åt föredelarna med
de olika metoderna samtidigt som vi kunnat minska de olika nackdelarna (jmf Alvesson &
Sköldbergs, 1994). Genom att vandra mellan induktion och deduktion i de olika ansatserna
undviks respektive begränsningar och de olika ansatserna förstärker istället varandra (ibid).

2.3 Undersökningsansats

Syftet med uppsatsen var att skapa ett antal hypoteser som skulle kunna beskriva styrelsear-
betet i det vi kallat för tröskelföretag. För att nå syftet valde vi att genoföra en survey i form
av en telefonenkät som riktade sig till de 35 företag som uppfyllde våra urvalskriterier1. Enligt
Holme & Solvang (1997) utförs en survey ofta i syfte att kunna dra generella slutsatser om en
underliggande population, vilket var meningen med vår enkät. Innan vi genomförde enkäten
tog vi kontakt med Hans Öystilä som är auktoriserad revisor på KPMG i Luleå. Syftet med
expertintervjun som genomfördes med honom var att överbrygga det gap som fanns mellan
den teori vi läst in oss på och den empiri som vi skulle undersöka. Gapet som vi talar om har
sin bakgrund i att den mesta forskning som genomförts om styrelser har riktat sig mot styrel-
ser i stora företag. Eftersom vi valde att rikta in oss på betydligt mindre företag än vad det
mesta av de relevanta forskningen gjort, upplevde vi ett behov av att testa av teorin för att se
hur den skulle tolkas för små företag. Vi valde sedan ut tre företag2 och genomförde fallstud i-
er på dessa. Syftet med fallstudierna var att mer djupgående analysera vissa av de samband
som vi identifierat.

2.4 Tillvägagångssätt

Företagen utgörs av fyra bolagsorgan: bolagsstämma, revisor, styrelse och VD. Vi har tidigare
i vår utbildning skrivit en C-uppsats, där vi undersökte den upplevda nyttan med revision i
små företag. Revisorns roll var mycket starkt knuten till små företag men i takt med att före-
                                                
1 Se avsnitt 2.4.2
2 Se avsnitt 2.4.3

Teorier

Hypoteser

Propositioner

Concepts Låg abstraktionsnivå

Hög abstraktionsnivå

Figur 2.2 Olika abstraktionsnivåer



6

taget växer krävs ytterligare expertis, vilket vi antog att styrelse kunde tillföra. Vi deltog i
föreläsningar, intervjuade företagare och kom fram till att styrelse var ett intressant proble-
mområde. Arbetet fortskred med att klargöra och avgränsa vårt problem. Problemet avgränsa-
des genom att vi dels läste in oss på litteratur i form av vetenskapliga artiklar samt genom
diverse teorier som var relevanta till vårt valda ämne och dels genom att fastställa en specifik
företagsstorlek. Vi fann även att ett specifikt utvecklingsskede för företaget kunde ge intres-
santa frågeställningar och infallsvinklar.

För att hitta relevant litteratur till det valda ämnet började vi med att söka böcker med styrel-
seanknytning. Vi hittade bland annat avhandlingar som behandlade styrelseproblem i tröskel-
företag. Vår litteratursökning fortsatte sedan med att vi sökte i Luleå tekniska universitetets
databaser, där vi bland annat provade att söka i BIBDIA, Econlit, Libris, Ebsco host och Af-
färsdata. I sökandet efter relevanta artiklar prövade vi att söka på sökord som styrelse, styrel-
serum, styrelsemedlem och styrelseordförande. Sökorden användes även med dess engelska
motsvarighet. Inläsningen gav oss tillräckligt med information för att ytterligare kunna preci-
sera och fastställa ett preliminärt syfte.

Nästa steg i arbetet var att fastställa metod. Det metodologiska arbetet började med att rita
upp syftet som en tankekarta. Tankekartan syftade till att ge oss en bild av vilka frågor vi yt-
terligare måste jobba med för att uppfylla vårt syfte. Frågeområdena gav oss ledning i vilka
undersökningsansatser som är nödvändiga för att uppfylla syftet. Undersökningsansatserna
gav vidare svar på vilka eventuella metodproblem varje undersökningsansats skulle medföra,
under vilka ramar vi skulle arbeta och i vilken forskningsansats vi skulle hamna i. Vi började
sedan på allvar att försöka anpassa vårt teorikapitel till de ansatser vi valt. I takt med att om-
rådet lästes in fick vi lämna en del områden. Till en början var vi inställda på att genomföra en
hypotesprövning men vi fann att hypotesbyggande genom att använda empiriskt belagda pro-
positioner skulle ge mer trovärdiga resultat.

Med teoretiskt underbyggda propositioner gav vi oss sedan ut i empirin för att undersöka.
Arbetet började med en expertintervju där Hans Öystilä på KPMG i Luleå intervjuades. Syftet
med expertintervjun var för vår egen del att skapa en övergång mellan teori och empiri samt
att klargöra om våra frågor till företagen skulle vara relevanta och kanske främst om orden
som användes skulle kunna skapa oklarheter hos våra respondenter. Vi frågade bland annat
om Öystilä ansåg att företagarna fullt ut skulle förstå innebörden av ordet strategi.

Arbetet gick vidare genom att vår enkätunderökning genomfördes. Enkäten sammanställdes
sedan i ett statistikprogram som heter SPSS 10.0, där vi fick värdefull hjälp av Mats Wester-
berg. Arbetet fortsatte sedan med fallstudier hos tre företag Abelko AB, Liko AB och Genesis
IT AB. Fallstudierna syftade till att ge förklaringar till varför vi fick de svar vi fick. Samman-
ställningen av våra empiriska resultat gjordes genom en analys, som mynnade ut i en matris.
Matrisens huvudsakliga syfte var att på ett överskådligt sätt visa för läsarna om hur samban-
den i vår undersökning hänger samman. Arbetet avslutades med slutsatser och en diskussion
om resultaten samt förslag för fortsatt forskning.

2.4.1 Expertintervju

Vi har som tidigare nämnts valt att göra en expertintervju med Hans Öystilä för att få ett kla-
rare samband mellan den teori vi läst och den verklighet vi ämnar undersöka. Orsaken till att
vi valt att intervjua en revisor är bland annat att vi med bakgrund i vår tidigare undersökning
(Se Bergsten & Pesämaa, 2001) funnit att revisorn har en djup insyn både i den dagliga verk-
samheten och i det mer långsiktiga styrelsearbetet i framförallt mindre företag. Vi ansåg med
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bakgrund i ovanstående att en revisor skulle kunna ge oss den första inblick i styrelsearbetet i
tröskelföretag som vi behövde för att gå från teori till empiri.

2.4.2 Telefonenkäterna

För att bekräfta att våra propositioner var rimliga bestämde vi oss för att göra en enkät. Vi tog
fram företagen genom databasen affärsdata som finns i Luleå tekniska universitets bibliotek.
Urvalet av företag gick i åtta steg. I det första steget söktes aktiebolag i Luleå kommun som
hade mellan 15 och 55 anställda och fick totalt 78 träffar. I vårt andra urval togs alla företag
bort som hade ett korsägande i varandra, det vill säga de företag som ägde varandra genom ett
koncernförhållande. I den andra urvalsomgången tog vi även bort de företag som var styrda
från ett riksplan, exempelvis TV4. Fristående franchisebolag fick kvarstå i den andra ur-
valsomgången. Totalt fanns i den andra urvalsomgången 26 företag som hade ett korsvist
ägande eller att de var centralt styrda, då återstod 52 företag. I den tredje urvalsomgången togs
två företag bort eftersom vi visste att de likviderats och då återstod 50 företag. Det fjärde ur-
valet bestod i att vi tog bort två företag som enligt offentlig utsago från affärsdatas databas låg
under likvidation, då återstod 48 företag. I vår femte urvalsomgång ströks ett företag som
saknade revisor, kvar fanns då 47 företag. Det fanns sedan sex företag där utvecklingen av
antalet anställda stagnerat eller varit avtagande under den senaste femårsperioden varför även
dessa sållades bort i den sjätte urvalsomgången, kvar fanns då 41. I den sjunde och åttonde
omgången tog vi bort tre företag som blivit uppköpta det senaste året och kvar fanns då 38
företag att undersöka. Det fanns även tre företag i affärsdatas databas där uppgifterna ej stäm-
de och företagen kunde ej hittas, kvar fanns då 35 företag. Dessa 35 företag kontaktades sedan
per telefon och vi erhöll 30 svar, resterande utgjorde bortfall eftersom de av olika anledningar
ej ville delta i undersökningen.

För att hitta representativa intervjusubjekt i företagen har vi i samband med telefonenkäten
försäkrat oss om att personen som svarat på frågorna sitter i styrelsen. Genom affärsdata drogs
samtliga namn i styrelsen ut och sedan efterfrågade någon av dessa personer. Vi presenterade
oss som studenter och berättade att vi genomförde en undersökning om styrelsearbete, vilket
gjorde att vi ofta blev vidarebefordrade till styrelseordförande eller VD om han satt med i
styrelsen. I de fall vi hade möjlighet försökte vi styra valet av intervjusubjekt till övriga sty-
relsemedlemmar, i syfte att få en bredare bild av styrelsearbetet. Med bredare bild menar vi att
undersökningen även skall gälla samtliga styrelseledamöter och inte endast styrelseordförande
och i förekommande fall VD.

2.4.3 Intervjuerna

När det gäller urvalet till fallstudierna stod vi inför problemet om hur det skulle göras. Efter
viss diskussion valde vi att göra urvalet bland de företag som deltagit i enkäten. För enkäten
gällde att företagen skulle uppfylla minst tre av de kriterier som vi ställt upp som kännetecken
på tröskelföretag (se avsnitt 1.3). När det sedan gällde att välja ut fallstudieföretagen ansåg vi
att det tre företag som bäst passade in i kriterierna skulle väljas, det vill säga uppfyllde flest av
dem. Valen föll slutligen på Liko AB, Genesis IT AB och Abelko AB. Dessa tre företag har
också, enligt vår uppfattning, kommit olika långt när det gäller övergången från entreprenörs-
stadiet till ett moget företag, det vill säga tröskelprocessen. Liko AB är de som enligt vår upp-
fattning kommit längst och är i dagsläget ett moget företag, de gjorde transitionen för flera år
sedan. Genesis IT AB har enligt vår uppfattning kommit näst längst och har relativt nyligen
genomgått transitionen från entreprenörstadiet till ett moget företag. Abelko AB är det företag
som har den längsta biten kvar. De har visserligen tagit in externa ledamöter men det återstår
ännu en bit på vägen innan de kan kalla sig ett moget företag med aktiv styrelse.
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Intervjuerna som tog cirka en timme har i samtliga fall genomförts på de olika företagens
verksamhetsställen. Minnesanteckningar har förts under intervjuerna vilka också bandats i
syfte att underlätta sammanställningen. Vid genomförandet av intervjuerna har intevjuguiden
till stor del följts men i anslutning till dessa frågor har följd- och fördjupningsfrågor använts.
Syftet med ett sådant upplägg var att vi skulle ha möjlighet att loda djupare på frågor som
givit intressanta svar. Vi har även i samtliga fall efter intervjuns avslutning genomfört en in-
formell diskussion med respondenten. Under denna informella diskussion har respondenten
fått möjlighet att utveckla eventuella områden som han anser att vi missat eller lagt för lite
tyngd på. Vi har dessutom under den informella diskussionen visat respondenterna ett utkast
till den modell vi tänkt bygga i syfte att få deras reflektioner.

2.5 Problem med vald metod

God validitet är då mätningen mäter det den är avsedd att mäta. Reliabilitet är då forskaren
undviker slumpmässiga mätfel. God reliabilitet uppnås genom att frågorna standardiseras till
den grad att vem som helst kan utföra mätningen och att intervjuareffekten minimeras. (Lun-
dahl & Skärvad, 1992). Det totala felet kan definieras som summan av urvalsfel, täckningsfel,
bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel (Damström, 1996). Vår undersökning omfattar både
enkäter och intervjuer. Dessa två undersökningsformer har olika metodproblem, varför de
kommer att behandlas i tur och ordning nedan.

2.5.1 Validitet

Holme & Solvang (1997) menar att problemet med valid information är något mindre i kvali-
tativa studier, i intervjuerna samt expertintervjun, jämfört med kvantitativa studier, i enkäter-
na. Forskaren uppnår vid genomförandet av en kvalitativ studie en större närhet till det som
studeras och bör därigenom ha lättare att göra relevanta tolkningar (ibid). Vi har nedan i figur
2.3 försökt skapa en bild av intervjusituationen som vi sedan hänvisar till med hjälp av siffror
(exempelvis [1]) för att tydligare beskriva händelseförloppen.

INSTRUMENT

INTERVJUARE

2. Fråga

5. Latent
Kommunikation

3. Svar

INTERVJU
PERSON

REGISTRERINGS-
MEDIUM

1.

4 .

Teori och
Förförståelse

Figur 2.3 intervjusituationen fritt från Bäck & Halvarson (1992)

1. Varje cykel av fråga inleds med att intervjuaren hämtar en fråga ur instrumentet.
2. Han ställer sedan frågan till intervjupersonen.
3. Intervjupersonen avger ett svar.
4. Intervjuaren registrerar svaret.

Intervjuerna [1] genomfördes för samtliga respondenter på deras verksamhetsställe. De propo-
sitioner vi tagit fram har helt format vår intervjuguide [2]. Frågorna [2] ställdes efter ett fritt
mönster där vi utgick från olika breda frågor som hämtades ur en intervjuguide [1] som funge-
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rade för att styra upp samtalet. Svaren [3] har vi försökt förtydliga genom att återkomma till
samma typ av fråga flera gånger under intervjun och dessa har sedan registrerats på bandspe-
lare [4]. Mellan den som intervjuar och den som intervjuas uppstår alltid en slags latent kom-
munikation[5]. Den latenta kommunikationen är mycket svår att beskriva då den till stor del
består av kroppsspråk mimik och liknande. Den latenta kommunikationen kan dock hjälpa
intervjuaren att uppfatta om respondenten förstått frågan på rätt sätt och eventuellt ge inter-
vjuaren möjlighet att förtydliga frågan.

Validitet avseende intervjuerna

Holme & Solvang (1997) tillskriver kvalitativa mätningar en högre grad av validitet, eftersom
forskaren har en bättre access till problemet och därför lättare kan göra relevanta tolkningar.
Det finns en risk att vår studie innehåller ord som respondenten ej förstår (Jmf Arbnor &
Bjerke, 1994). Vi tror att vi i större utsträckning har gjort oss förstådda i en kvalitativ intervju,
då vi haft möjlighet att förklara innebörden av ord som till exempel ”strategitänkande” (Jmf
ibid). Vi har i expertintervjun bland annat tagit upp ord som ”strategitänkande” och ”aktivt
styrelsearbete” i syfte att undersöka risken för begreppsförvirring kring för studien viktiga
begrepp. Vi har även försökt att strukturera upp intervjuerna med hjälp av en intervjuguide
och hålla oss till kärnan av vårt problem i syfte att inte trötta ut respondenten och därmed öka
relevansen för våra svar (Jmf Damström, 1996). Intervjuguiden utformades med tanke på det
syfte som ligger till grund för undersökningen och bör därmed belysa de problem vi avsåg.

Validitet enkäter

Enkäten är utformad som så kallade slutna attitydfrågor, där respondenten har haft möjlighet
att med en siffra ange hur väl påståendet stämmer med företagets styrelsearbete (Jmf Dam-
ström, 1996). Frågorna i telefonenkäten baseras på gällande teori och gick till så att vi under
telefonsamtalet hämtade frågorna [1] ur vårt instrument. Frågan [2] ställdes till respondenten
och om det fanns otydligheter i fråga om ordförståelse eller att frågan inte uppfattades, så
ställde vi frågan på nytt [5] eller förtydligade ett enskilt ord genom ett exempel. Svaret [3] på
frågan registrerades sedan genom att intervjuaren högt repeterade svaret och svaret fylldes
sedan [4] dels i ett Excelblad och dels genom att ringa in det på ett papper. För att undvika
dåligt utformade enkäter valde vi att göra en kort beskrivning, en så kallad guide, på hur un-
dersökningen går till vilken presenterades för alla respondenter före genomförandet (se bila-
ga 1). Vi har även låtit vår handledare granska enkäterna i syfte att undvika oklara formule-
ringar.

2.5.2 Reliabilitet

Reliabilitet är ett mått på förekomsten av olika typer av bearbetningsfel det vill säga ett mått
på undersökningens tillförlitlighet. Bearbetningsfel uppstår ofta på grund av slarv, förväxling-
ar och liknande (Damström 1996). Hög reliabilitet uppnås om flera oberoende undersökningar
av samma fenomen får fram samma resultat (Homle & Solvang, 1996).

Reliabilitet avseende intervjuerna

Resultatet av undersökning bör tolkas med viss tillförsikt. Det finns viss risk att våra slutsat-
ser ej kan generaliseras till att gälla för den breda allmänheten av tröskelföretag (Jmf Darmer
& Freytag, 1995). Det finns ett behov av en bredare undersökning som bekräftar våra indika-
tioner på en större population där även våra hypoteser bekräftas. Propositionernas testresultat
skall istället klassificeras som det Gummesson (1985) kallar lokal teori. Det finns dock hypo-
tesprövningar som utförs på endast ett enstaka företag och i vårt fall har Davila (2000) funge-
rat som referensupplägg för studien. Att arbeta med propositioner är att liknas vid en förstu-
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die, bland annat har Ginzberg (1980) använt sig av denna typ av förstudie i syfte att komma
fram till slutsatser som indikerar på en viss hypotes.

För att minska risken för bearbetningsfel valde vi att intervjuerna spelades in på band, i de fall
respondenterna godtog det samt att respondenten fick återkoppling på de besvarade frågorna i
syfte att reda ut eventuella missförstånd. Återkopplingen bestod i att respondenterna fick en
utskrift av den sammanställda intervjun och ombads kontrollera om vi uppfattat dem rätt. Vi
valde vidare att inte distribuera intervjuguiderna till respondenterna i förväg. Att skicka ut
intervjuguiderna i förväg används ofta som ett sätt att öka reliabiliteten genom att responden-
terna får möjlighet att förbereda sig för frågorna. Undersökaren hoppas då att respondenten
kan sätta sig in i ämnet i förväg och därmed ge bättre och mer genomtänkta svar. Syftet med
våra intervjuer var dock att komma åt uppfattningar och åsikter hos respondenterna. Ett
spontant svar ansåg vi skulle ge oss den insikt i respondentens åsikter som vi ville nå. Patel &
Davidson (1991) menar att tillförlitligheten ökas om bandspelare används, eftersom undersö-
karen då kan gå tillbaka och kontrollera vad som sagts.

Reliabilitet enkäter

Resultatet av den här typen av enkätundersökning måste tolkas med viss tillförsikt. Respon-
denternas svar utgör uppfattningar och dessa överensstämmer inte nödvändigtvis med deras
faktiska handlande. Vidare kan också tänkas att respondenterna saknar tillräcklig kunskap för
att kunna besvara frågorna på ett riktigt sätt. Möjligheten finns också att respondenten försö-
ker påverka resultatet av undersökningen i en viss riktning eller kanske ger svar som de tror
att vi är ute efter. Fördelen med att genomföra en telefonenkät är dels att det går fortare att
genomföra undersökningen och dels att vi har haft möjligheten att förtydliga eventuella okla r-
heter. Den personliga kontakt som är möjlig genom att det uppstår en direkt kommunikation
mellan intervjuare och intervjuad leder enligt vår erfarenhet till en något högre svarsfrekvens.
Den personliga kontakten gav oss bland annat möjlighet att motivera för respondenten att det
endast var få frågor och att det därför skulle gå fort att genomföra den.



11

3. TEORI
I det här kapitlet presenterar vi den teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet.
Vi kommer i kapitlet att presentera ett antal propositioner som ligger till grund för våra hy-
poteser som vilar på en empirisk undersökning. Propositionerna sammanfattar inte stycket
men kommer att utgöra den intressanta delen för vår undersökning. Övrig teori anser vi är
väsentlig för att läsaren skall kunna sätta in propositionen i ett relevant sammanhang.

3.1 Vad händer när ett litet företag växer?

När ett litet företag växer sig större så kommer inslagen av indirekt kontroll att öka och före-
tagsledaren hamnar längre ifrån verksamheten. Storleken på det växande företaget gör att fö-
retagsledaren har svårt att hålla det innanför sin kontrollsfär (Macintosh, 1996). Macintosh
(1996) kallar den fas då ett företag lämnar det direkta styrningen och kontrollen från grunda-
ren, för att gå mot en mer professionell styrning, för kontrollkris. Det blir därför nödvändigt
att byta ut ledarskapet, eftersom de ska kunna hantera bland annat den administrativa proble-
matiken (ibid). Följden av att kontrollen och styrningen släpps mer fri blir att informationen i
ökande grad blir indirekt (Brytting, 1991). Samtidigt blir besluten allt viktigare när mer peng-
ar och fler personers välfärd blir beroende av besluten (ibid). Enligt Brytting (1991) kan detta
leda till att företagsledaren i ett litet företag upplever tillväxt som ett hot när företaget har nått
en viss storlek.

Det finns många olika drivkrafter som påverkar företagets tillväxt och som motverkar de till-
växthämmande faktorerna som nämnts ovan. En av de faktorer som förorsakar tillväxt är en
slags nyfikenhet från företagsledaren, vilket leder till nya affärsmöjligheter som i sin tur ska-
par tillväxt. Organisatoriska förändringar som uppkommer i små företag är ofta kopplade till
tillfälligheter eller slumpartade händelser. De organisatoriska förändringarna är ofta starkt
kopplade till exempelvis nya affärs-, produkt- och investeringsmöjligheter. (Brytting, 1991)

En annan faktor som kan tänkas vara ett hinder för tillväxt i ett litet företag är om det finns
oklara mellanhavanden mellan den enskilda ägaren och företaget (Brytting, 1991). Förvirring-
en kan ta sig uttryck i avgränsningsproblem det vill säga var personen slutar och företaget
börjar (ibid). Hayes (1983) menar att redovisningen sätter en naturlig gräns för vad som är
företaget och vad som tillhör övriga intressenter, genom att de som har rapporteringsskyldig-
het mot organisationen också tillhör den. Externa ledamöter i styrelsen är något som kan mot-
verka förvirring och klargöra företagets mellanhavanden (Brytting, 1991). Det är viktigt att
förse ett växande företag med en mer professionell styrelse, eftersom ett större företaget har
helt andra behov av ledning (Jmf Arlebäck, 2000). I växtfasen brukar ledarskapet bytas från
en innovatörsorienterad ledning mot en styrelse som mer kan skapa vägar för tillväxt genom
att ledarskapet blir mer marknadsorienterat (ibid). Ledare som präglats av entreprenörskap är
nyckelpersoner även i det växande företaget men då i frågor som rör produktion och produk-
tutveckling, eftersom de har en god inarbetat kunskap om detta (ibid). Den professionella led-
ningen kan istället bestå av olika nyckelpersoner som behärskar olika kompetenser, såsom
exempelvis administrativ kompetens, juridisk kompetens och marknadskompetens (ibid).

Proposition 1

Växande företag mellan 15 och 55 anställda3 passerar så kallade trösklar där styrelsen anpas-
sas till företagets verksamhet och behov.

                                                
3 Det vill säga de företag som vi kallar Tröskelföretag (se avsnitt 1.3)
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3.1.1 VD:s motstånd till att styrelsen utvecklas från inaktiv till mer professionell

Conger, Finegold & Lawler (1998) argumenterar i sin studie för att prestationen i styrelse-
rummet bör ökas, hur detta uppnås är enligt dem mindre viktigt. VD:n i det lilla företaget är
ofta beroende av revisorn och använder revisorn för bollplank istället för att nyttja styrelsen
till detta (Jmf Bergsten & Pesämaa, 2001). Företagsledaren kan i den växande fasen väga
nyttan av en aktiv styrelse (ibid). Nyttan kan beräknas genom att uppskatta alternativkostna-
den av att inte ha en aktiv styrelse (ibid). Alternativkostnaden av en inaktiv styrelse blir då
merkostnaden av exempelvis en konsult (ibid).

Prestationerna i styrelsen för det lilla växande företaget kan i vissa fall vara haltande vilket
kan orsakas av ett flertal faktorer (Brytting,1991). Det är vanligt att entreprenörer som startar
företag inte har något aktivt styrelsearbete i sitt företag (Edström & Lygonis, 1997). Under
den inledande perioden av verksamheten är det vanligt att entreprenören har varit upptagen
med den dagliga driften av företaget (ibid). Det är först när företaget vuxit sig större som de
har möjlighet att ägna sig åt frågor av strategisk art (ibid). När företagarna väl involverat en
aktiv styrelse tenderar de att uppleva att styrelsearbetet blivit mer systematiskt och strukture-
rat (ibid). Företagarnas motvilja till att engagera den externa styrelsen beror till viss del på att
det innebär längre beslutsvägar och behov av mer argument och kontroll (ibid). Företagsleda-
ren har emellertid inte stor möjlighet att välja, eftersom den aktiva styrelsen med externa le-
damöter kan fylla upp delar av den kontroll som företagsledaren förlorat genom den ökande
graden av delegering, som är följden av tillväxt (Macintosh, 1996).

Pettigrew & McNulty (1998) har i sin studie upptäckt att makten i styrelsen förskjuts i och
med att styrelsen blir mer självständig. Dynamiken och aktiviteten i styrelsen gör att styrelsen
får en annan betydelse och tappar den formella karaktär den hade tidigare (Firstenberg &
Malkei, 1994). En av styrelsens viktigaste uppgifter i det växande skedet är att de styr upp
verksamheten och tillser att företaget är rustat med rätt VD och rätt personer som omger VD
och företagets ledning (Conger et al, 1998). Det är viktigt att kunna klargöra individuella och
kollektiva roller inom styrelsen (ibid). Den starka VD:n som lett företaget och kan den opera-
tiva verksamheten bör få rollen av att även fortsättningsvis kontrollera den operativa verk-
samheten (Arlebäck, 2000). Charan & Kenny (2000) har jämfört skillnader mellan ledning i
stora företag och tillväxtföretag och menar att styrningen i högre utsträckning ligger hos VD:n
i det stora företaget medan tillväxtföretaget styrs av styrelsen.

Proposition 2

Styrelsen i ett tröskelföretag är inaktivt, eftersom VD ännu inte insett nyttan av att använda
styrelsen som bollplank och för att förankra beslut.

3.1.2 Informationsproblem hämmar styrelseledamöternas aktivitet

Pettigrew & McNulty (1998) menar att styrelsebeslut oftast baserar sig på sekundärdata. In-
formationsbristen och det icke aktiva deltagandet i styrelsen leder till att verkliga problem,
såsom strategiproblem penetreras i liten utsträckning i styrelsearbetet. Pettigrew & McNulty
(1998) menar vidare att styrelsemedlemmar ofta är deltidsarbetande i företagets styrelse och
har därför sällan en full förståelse för hela företagets verksamhet. Att ersätta deltidsstyrelse-
medlemmar skulle emellertid medföra ett stort kunskapsbortfall. Besluten hos styrelsemed-
lemmar är ofta sämre förankrade än mellanchefernas, eftersom besluten baseras på sekundär
information som är av sämre kvalitet. Det är naturligt menar Pettigrew & McNulty (1998) att
styrelsemedlemmar som arbetar med sitt uppdrag på deltid inte alltid kan tillgodogöra sig den
direkta informationen. Pettigrew & McNulty (1998) menar att styrelseaktiviteten kan ökas
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genom att ge styrelsemedlemmarna mer direkt information. Brist på information eller felaktigt
förberedda styrelsemöten kan bero på en skev maktbalans, där VD styr vilken information och
vilka problem som ska penetreras och därigenom gör styrelsen inaktiv (Westphal, 1999). En
oberoende styrelse med få lojala band tenderar att minska aktiviteten kring den övervakande
kontrollen och istället vara aktiva kring strategiska problem i företaget. (Pettigrew & McNul-
ty, 1998)

Styrelsearbetet kan vara tidskrävande och därför är det viktigt att externa ledamöter ej är in-
volverad i allt för många styrelser. Det är även viktigt att den aktiva styrelseledamoten har en
kontinuerlig kontakt med företaget och att han därigenom kan vara uppdaterad på omvärlds-
bevakningen inför kommande möte. Företaget bör nyttja hela kompetensen hos ledamoten
genom att tillgodose denne med rätt information. (Nielsen, 2000)

Proposition 3

Styrelseledamöter i tröskelföretag har ofta en sekundär information vilket hämmar ledamöter-
nas aktivitet och oberoende.

3.1.3 Den aktiva styrelsen

En aktiv styrelse är i hög grad beroende av en aktiv VD, som ständigt underhåller styrelsele-
damöterna med information (Firstenberg & Malkei, 1994). VD:n kan även själv förbättra och
förankra beslut genom att använda styrelsen som ett bollplank där han testar idéer (Pettigrew
& McNulty, 1998). Styrelsen i ett stort företag har ofta lite av det dagliga engagemanget me-
dan tillväxtföretaget har närmare kontakt till den dagliga verksamheten, vilket också ökar ak-
tiviteten kring verksamhetsproblem (Charan & Kenny, 2000). Kulturen i styrelsen kan ha
stark inverkan på aktiviteten i densamma, där en hämmande kultur gör att det skvallras om
problemen istället för att öppet debattera dem i styrelserummet (ibid). Det finns forskning
som menar att mindre uppstyrda styrelsemöten med en fri dialog också ökar oberoendet hos
ledamöterna och att aktiviteten ökar (Conger et al, 1998). Det finns dock inte några samband
mellan vinst eller lönsamhet och styrelsens aktivitet (Conger et al, 1998).

Proposition 4

a. Aktiviteten i styrelsen ökas genom noggrann planering och i förväg uppställd arbets-
ordning

b. En öppen kultur som syftar till god dialog mellan ledamöterna ökar aktiviteten.

3.2 Styrelsen och verkställande direktör

I många företag är verkställande direktör och styrelseordförande samma person (Lorsch,
1995). Det är särskilt vanligt bland amerikanska publika företag där cirka 80 procent av de
verkställande direktörerna också är styrelseordförande eller en annan ledamot i styrelsen
(ibid). I små företag är det vanligt att styrelsen endast består av en person, det vill säga äga-
ren, som också är verkställande direktör (Nilesen & Lekvall, 1999).

Flera författare har diskuterat lämpligheten i att verkställande direktör och styrelseordförande
är samma person (jmf Lorsch, 1995). I huvudsak bygger argumenten mot lämpligheten med
ett sådant arrangemang på agentteori (Golden-Biddle & Rao, 1997). Agentteorin placerar sty-
relsen i hjärtat av företaget (Pettigrew & McNulty, 1998). Agentteorin leds av tanken att prin-
cipalens, det vill säga ägarnas önskningar om styrning uppfylls via en agent och att agenten, i
detta fall styrelsen, hjälper att styra och kontrollera företagets skötsel (ibid). Pettigrew &
McNulty (1998) och Firstenberg & Malkei (1994) är kritiska mot agentteorin, eftersom den
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hindrar styrelseledamoten att agera oberoende på grund av att de anses vara agenter för ägarna
och därmed ej helt oberoende. Bakgrund, värderingar, erfarenheter och taktisk förmåga har
stor betydelse för att agentteori skall fungera (Pettigrew & McNulty, 1998). Michael Porter
menar att amerikanska företags styrelser i för hög grad koncentrerar sig på ett ägarperspektiv,
vilket gör att det långsiktiga strategitänkandet riskerar att bli haltande (Breeden, 1993). Porter
menar vidare att företag som inte aktiverar sin styrelse med ett långsiktigt strategitänkande
därmed minskar sina framtida konkurrensmöjligheter (ibid).

3.2.1 Strategitänkande

Styrelsen ska i huvudsak arbeta med strategier samt finna alternativa vägar för implemente-
ring av strategierna (Conger et al, 1998). En av styrelsens viktigaste uppgifter är enligt
Firstenberg & Malkei, (1994) och Pettigrew & McNulty (1998) att utvärdera företagets led-
ning samt den strategiska prestationen4. Pettigrew & McNulty (1998) anser vidare att styrel-
sen bör fungera som ett team där styrelsemedlemmarna tillsammans skapar aktiviteter, infor-
mation och processer som påverkar företagets strategi. Westphal (1999) menar att styrelsear-
betet främst skall vara inriktat på rådgivning kring strategiska problem. En väl fungerande
styrelse skall lyfta styrelsearbetet från att enbart vara en kontrollfunktion mot företagets aktie-
ägare, till att även behärska företaget strategiska problem (ibid). Styrelsemedlemmen bör
kunna förstå och kunna hantera risker i en affärsstrategi och kunna identifiera när ledningen
har formulerat en klar affärsidé (Firstenberg & Malkei, 1994). En välunderrättad styrelse kan
ge mer uppmärksamhet åt företagets långsiktiga strategi. Informationen till styrelsen bör, för
att skapa en välunderättad styrelse vara så bred som möjligt men problemen som presenteras
bör vara specifika (Conger et al, 1998). Informationen bör enligt Conger et al (1998) nå sty-
relsen från så många håll som möjligt till exempel leverantörer, kunder och revisorer. En an-
nan aspekt som är mycket viktig vid styrelsearbete är tidsaspekten. Tid är ofta en knapp resurs
för styrelsen och därför är det viktigt att styrelsen förses med rätt information och att styrelse-
arbetet planeras så noga som det är möjligt (ibid).

En berättigad fråga är hur styrelsen arbetar med strategier. Styrelsen bör även själv kunna
arbeta fram problem utifrån de mål företaget satt upp. Exempelvis skall företag med översik t-
liga mål om att nå en viss marknad, möjliggöra detta genom att styrelsen på ett så konkret sätt
som möjligt tar fram en aktivitetsplan med strategier för hur den marknaden besegras. Strate-
gitänkandet i styrelsen skall alltså vara så specifikt och konkret som möjligt. (Conger et al,
1998)

Proposition 5

Strategiarbetet är det arbete som styrelsen i huvudsak arbetar med, vilket därigenom tar det
största delen av ledamöternas tid i anspråk.

3.2.2 Hur arbetar man med strategier i tillväxtbolag

Styrelsen i ett tillväxtföretag bör först och främst fokusera på just tillväxt men även en inten-
siv omvärldsbevakning (Nielsen, 2000). Von Krogh & Cusumano (2001) menar att ledarska-
pet skall vara tydligt i tillväxtbolag och det skall finnas klara strategier för företagets tillväxt.
Charan & Kenny (2000) menar att tillväxtföretag har ett stort engagemang för den dagliga
verksamheten och att det långsiktiga strategitänkandet är underutvecklat. Styrelsen i tillväxt-
företaget söker även vägar för att förekomma tänkbara problem medan styrelsen i större mog-
na företag reagerar på problem som uppkommer (ibid). Strategin bör vara ett redskap i till-

                                                
4 Med strategisk prestation menas hur väl en vald strategin har realiserats (Pettigrew & McNulty, 1998)
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växtföretaget och kunna handleda företaget i hur de ska växa. Strategitänkandet skall klargöra
var företaget skall investera i och vilken teknik som är särskilt viktig med hänsyn till dess
kärnkompetens. Genom ett gott strategitänkande behöver företagsledningen ej tvivla på om de
ska standardisera produktionen eller sälja speciella lösningar för kunden. Välunderbyggda
strategier hjälper även företaget att anställa rätt personer och visar hur företaget skall styras
och organiseras. I tillväxtföretaget är tydliga affärsstrategier särskilt viktiga, eftersom det
krävs en god kunskap om vilken produktmix företaget skall ha för att nå ut på marknaden.
Med en god produktmix kan även företaget förstå vem som är kunden och därmed även förstå
varför kunden köper av företaget. Strategierna ger således en samlad och konkret bild av må-
len och hur företaget skall nå den specifika marknaden. (Von Krogh & Cusumano, 2001)

Proposition 6

Marknadsstrategier och hur företaget når tillväxt är den absolut viktigaste delen av strategi-
tänkandet i tröskelföretag.

3.2.3 Maktförhållandet mellan VD och styrelse som påverkar strategiarbetet

Normalt är inte verkställande direktör en ledamot av styrelsen men han är ändå på ett sätt en
del av den (Lorsch, 1995). När styrelsen skall ta beslut i en fråga är det vanligt att verkställan-
de direktör är föredragande inför styrelsen, det vill säga verkställande direktör är en av styrel-
sens största informationskällor (ibid). Det är också vanligt att verkställande direktör använder
styrelsen som ett bollplank för sina idéer (Pettigrew & McNulty 1998). Westphal (1999) me-
nar främst att en stark VD kan genom sitt agerande göra styrelsen passiv i företagets strategis-
ka arbetsprocess. Charan & Kenny (2000) menar att styrelsen i tillväxtföretag har ett nära
samarbete med VD:n till skillnad mot större mogna företag, där styrelsen mer distanserat ar-
betar mot företagets VD och övriga ledning.

Proposition 7

En stark VD hämmar styrelsens strategitänkande i tröskelföretag.

3.3 Styrelsens sammansättning

Sammansättningen i styrelsen kan avspegla ägarskap (Jmf Arlebäck, 2000). Pettigrew &
McNulty (1998) menar dock att styrelsen bör agera oberoende av sina ägare men att de utåt
sett handlar som ett team.

3.3.1 Styrelsens funktion som kontrollorgan och en spegelbild av ägarskapet

Det bör finnas utrymme i styrelsen för intern kontroll, som syftar till att skydda ägare och att
styrelsen tillsammans med revisorn kan tillse att företagets interna kontrollsystem fungerar på
ett tillfredsställande sätt (Firstenberg & Malkei, 1994). En av styrelsens viktigaste uppgifter är
att kontrollera VD:n och utvärdera VD:n i dennes arbete (Westphal, 1999). Styrelsen handlar i
ägarnas intresse om de utvärderar styrelsen och tillser att det finns ett för företaget riktigt le-
darskap (ibid). Kontrollmekanismen kan dock göra att styrelsearbetet hämmar strategiarbetet,
som verkligen skapar nytta för företaget (ibid)

När styrelsen arbetar som övervakare, det vill säga utvärderar företagsledningen, förväntas
styrelsen agera med affärsmanskap och lojalitet (Lorsch, 1995). Prestationen bör även utvär-
deras inom styrelsen oavsett om det är individer eller team (Conger et al, 1998). Det tenderar
dock alltid att finnas en grupp individer i företagsledning som undgår en sådan revidering
eller utvärdering, styrelsen är en sådan enhet (ibid). Styrelsen kanske är rädd att de ersätts och
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att deras kunskaper blir blottade (ibid). För potentiella investerare är styrelsen en viktig del att
utvärdera (ibid). Investerarna kan utvärdera hur effektiviteten fungerar och om den är anpas-
sad för företagets mognad och utveckling (ibid). Styrelsens prestation kan utvärderas bland
annat genom att utröna individernas olika ansvarsområden (ibid). Med lojalitet menas att sty-
relsen inte skall ha några intressekonflikter (Lorsch, 1995). Westphal (1999) undersökte makt-
förhållandet mellan 243 VD:ar samt 564 utomstående styrelseledamöter och kom fram till att
oberoende styrelseledamöter leder till ökade prestationen i styrelsearbetet.

Proposition 8

En heterogen sammansättning av styrelsen leder till att aktiviteten ökar och företaget upplever
att de har en större nytta av tröskelföretagets styrelse.

3.3.2 Styrelse och kompetens

Kompetensen kan uttryckas i flera bemärkelser men i styrelsesammanhang bör några känne-
tecken kännas igen. I företagets initiala skede är en stark operativ kunskap viktig. Det bör i en
tillväxtfas finnas kompetens om affärsutveckling samt finnas erfarenheter av hur liknande
företag styrs. Kompetens om hur styrelser arbetar är viktig i en fas där det finns behov av att
styra upp företaget. Styrelsen bör även återspegla ägandet och genom interaktion mellan de
olika ägarna kunna främja för företagets bästa. Den enskilda ledamoten och styrelsen som
helhet bör dock agera med en hög integritet och ett högt oberoende. Styrelsen bör förutom
detta ha inslag av en kamrersfunktion som tillser att det finns en viss kontroll gentemot dess
ägare. (Hägg, Edlund, Engwall, Lindén, Lindh, Lundh, Måberg & Thorell, 1996)

Att finna kompetent och erfaren personal till styrelser är både kostsamt och tidskrävande idag
eftersom en global värld gör att företagen befinner sig i en mer konkurrensutsatt miljö med
nya teknologier ständigt accelererar (Firstenberg & Malkei, 1994). Omvärldstrycket har bland
annat lett till att styrelseuppdraget har gått från en ideell handling till en företeelse som är
både krävande och som kan vara relativt välbetald (ibid). Det är viktigt att kunna hitta ett bra
belöningssystem som motiverar styrelsemedlemmar (Conger et al, 1998). Ett väl fungerande
belöningssystem fungerar enligt Conger et al (1998) som en bra hävstång. En god styrelsele-
damot enligt Conger et al (1998) är rustad med oberoende, är en god lyssnare, pålitlig, jobbar
självständigt och är oberoende av VDn:s önskemål.

3.3.3 Sammansättningens art

Ett privat aktiebolag kan i Sverige ha en styrelse som består av så lite som en person (Aktie-
bolagsalgen 8:1). Styrelse bör heller inte bli för stor, högst åtta personer enligt Firstenberg &
Malkei (1994). Allt för stora styrelser blir stela och får inte fokus på debatt och delaktighet
(ibid). Styrelsen bör även omsättas kontinuerligt och därmed tillse att sammansättningen ex-
empelvis speglar olika åldrar och olika kön (ibid). Kraven på styrelsen är att den skall fungera
likt ett kunskapsteam, som genom sin ackumulerade kunskap kan ta fram konkreta strategier
utifrån de problembehov som företaget har (Conger et al, 1998). Det är därför viktigt att sty-
relsen är sammansatt utifrån en kunskapsmix som passar för företagets verksamhet och om-
givning (ibid).

Pettigrew & McNulty (1998) försöker genom sin studie att belysa beteendedynamiken i hur
de olika medlemmarna agerar i sina positioner. Pettigrew & McNulty (1998) menar att roller-
na och kulturen i styrelsen påverkar styrelsearbetet. Tydlig rollfördelning är en styrande faktor
i styrelsearbetet (ibid). Conger et al (1998) tar upp i sin studie att det är viktigt att klargöra
individuella och kollektiva roller inom styrelsen. Interpersonella egenskaper kan vara mycket
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viktiga och avgörande, eftersom de kan öka flöden mellan de olika ledamöterna och motverka
formaliteter som hindrar prestation (Pettigrew & McNulty, 1998; Firstenberg & Malkei,
1994).

Interpersonella kompetenser kan enligt Pettigrew & McNulty (1998) länka mellan olika kom-
petenser och förmågor samt ha inflytande inom och utom styrelsen. Firstenberg & Malkei
(1994) tror att kulturen i styrelsen kan balansera upp makten genom oberoende medlemmar
och VD, där kulturen blir av mer samarbetande karaktär. Styrelsemedlemmar ska ej behöva
bli antagonister, däremot skall de bli oberoende och arbeta för företaget genom strategitän-
kande på ett konstruktivt sätt (ibid). En handlingskraftig styrelsemedlem bör känna sig be-
kväm i sitt oberoende kunna agera handlingskraftigt trots att det kan vara ett obekvämt beslut,
där ledamoten exempelvis får motstånd av fack eller anställda men att det gagnar företaget
och dess ägare (ibid).

Proposition 9

Kompetensen i styrelsen skall vara bred och innehålla en väl genomtänkt kunskapsmix.

3.3.4 Externa ledamöter

Ledamöterna i styrelsen klassificeras normalt som antingen utomstående eller insider (som
även kallas externa eller interna). En intern ledamot är vid sidan av sitt styrelseuppdrag också
heltidsanställd i företaget som till exempel en verkställande direktör. En extern ledamot har
ingen annan tjänst i företaget än i styrelsen. (Dalton & Kesner, 1987)

Förekomsten av externa ledamöter i en styrelsen påverkar styrelsens arbete som ett oberoende
bolagsorgan. Desto fler externa ledamöter desto mer oberoende kan styrelsen sägas vara
(Lorsch, 1995). Conger et al (1998) menar att en styrelse inte bara bör vara oberoende, utan
även att besluten i styrelsen bör vara laddade med auktoritet. Auktoriteten och oberoendet kan
bli ifrågasatt om styrelsemedlemmen sitter i flera styrelser och är omgiven av flera intresse-
konflikter (ibid).

Proposition 10

Styrelser i tröskelföretag har få externa ledamöter vilket påverkar både strategitänkande, fö-
retagets tillväxt, aktiviteten i styrelsearbetet och den upplevda nyttan.

3.4 Propositioner, modeller och hypoteser

Våra propositioner är teoretisk underbyggda antaganden om hur det kan tänkas förhålla sig i
ett visst avseende. När vi läst in oss på relevant teori, vilken sammanfattas i olika avsnitt
ovan, har det utifrån dessa varit möjligt att ställa upp antaganden om hur det enligt teori kan
förhålla sig. Propositionerna är genom detta mer eller mindre kvalificerade gissningar som vi
kan testa med hjälp an en empirisk undersökning och kommer därigenom att utgöra vår teori-
koppling i analysen.

3.4.1 Hur propositionerna testats

För att testa en proposition statistiskt är det viktigt att välja ett lämpligt statiskt verktyg. Det
finns ett antal kriterier som ett bra prövning bör uppfylla. Ett bra statistiskt verktyg skapar
signifikans utan att behöva en stor underliggande population. Urvalet av populationen är en
nyckelfaktor, där forskaren noga överväger kriterier för val av företag. Genom att göra ett
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noggrant urval kan forskaren utifrån ett mindre urval få säkrare svar. Forskaren bör även nog-
grant överväga vilket mått som skall förmedla resultatet. (Cooper & Schindler, 1995)

Våra propositioner prövade vi dels genom att beslutskriterier ställdes upp enligt ett kritiskt
värde, medelvärde, som skulle bestämma om propositionen skulle gälla eller inte och dels
genom korrelationsanalys. Utifrån de svar som uppkom bestämde vi att det skulle vara me-
delvärde över sex eller under fyra för att ett specifikt påstående skulle kunna sägas gälla eller
inte gälla generellt för populationen. (Jmf Zikmund, 2000)

En korrelationsanalys gjordes även och den gäller som ett så kallat ”two tailed test” där analy-
sen kan innehålla två möjliga utfall och korrelationen mellan dessa mäts. Genom att göra en
sådan analys kunde vi få fram betydligt mer information utifrån vår enkätundersökning än
som annars hade varit möjligt. Resultaten från korrelationsanalysen har även använts i pröv-
ningen av propositionerna. (Jmf Cooper & Schindler, 1995)

Genom statistikprogrammet SPSS 10.0 fick vi även fram en så kallad anova, som syftade till
att genom ett konfidensintervall se om det fanns skillnader mellan företag i olika storlekar
utifrån en storleksindelning i tre klasser.

3.4.2 Modellbygget

I vårt analyskapitel har vi arbetat fram en modell, som beskriver hur de olika propositionerna
är kopplade till varandra (Jmf Zikmund, 2000). Modellens huvudsakliga syfte är att ge en bild
av vilka variabler som underösks och hur de kan kopplas till systemet ”styrelsearbete i trös-
kelföretag” (Jmf Cooper & Schindler, 1998)

”A model is defined here as a representation of a system that is constructed to study some
aspect of that system or the system as a whole.” (Research methods. Cooper & Schindler,
1998. sid 45)

Modellen i analyskapitlet formade vi som en matris (fyrfältare). Den bygger dels på korrela-
tioner mellan aktivitet och styrelsens sammansättning och dels på analys av aktivitet och
sammansättning mot andra variabler såsom nytta, strategitänkande, marknadsstrategi och in-
formationsbehov. Modellen bygger även på djupare undersökningar i form av tre fallstudier.
Fallstudierna gav oss tänkbara situationsspecifika förklaringar till varför resultaten av enkäten
blev som den blev i de fall korrelationsanalysen ej lyckades fånga sambandet.

Genom att använda oss av intervjuer kunde modellen fyllas ut och fånga sådana företeelser
som ej gav starka samband i vår statistiska analys. Gustavsson (1998) räknar beteende,
mänskliga processer och teorier som försöker förklara någon typ av meningsskapande som
exempel på fenomen som kan vara svåra att mäta. Mätningen kan enligt Gustavsson (1998)
rent tekniskt fungera bra men måtten är i dessa fenomen laddade men osäkerheter kring fakto-
rer som exempelvis: är gruppen representativ och; färdig teori kan vara fylld av förförståelse,
vilket ger minskad trovärdighet till det specifika problemet. Gustavsson (1998) kallar därför
teori som tar sikte på att tränga djupare in i teorin för ”grundad teori” och menar att den har
sitt ursprung i den sociologiska forskningen.

3.4.3 Hur vi byggt hypoteserna

Uppsatsens huvudsakliga mål var att härleda hypoteser som understödjs av empiriskt belagda
propositioner. Modellen som vi byggt vilar på de propositioner som vi argumenterade fram i
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teorikapitlet och är grundad genom dels en enkätundersökning och dels genom djupare inter-
vjuer hos tre företag. Utifrån vår modell har vi sedan härlett tre hypoteser.

Hypotesens syfte var att ställa vårt förmodade samband på sin spets för att därmed öppna för
en grundlig diskussion om ett visst styrelseförhållanden i tröskelföretag. Hypotesen skulle
alltså kunna bekräftas eller falsifieras och vår utgångspunkt var att oavsett utfall av hypote-
serna i en empirisk undersökning, så skulle det vara möjligt att få intressanta resultat. För att
kunna få en god grund för hypotesbyggande är det viktigt att hitta en idealtyp, vilket i vårt fall
var företag som var representativa som tröskelföretag. Hypotesens användbarhet ligger just i
överbetoningen av det utvalda idealets egenskaper. Tröskelföretag tenderar att vara unika och
mycket av vårt material är situationsspecifikt. Vårt mål med hypoteserna var dock att finna
gemensamma likheter bland tröskelföretagen som bekräftas av våra hypoteser. De förutsätt-
ningar som ligger till grund för de empiriska studierna har därför återgetts i rapportens teori-
kapitel samt att vi med bakgrundsfakta försökt ge läsaren en bild av expertintervjuer och de
utvalda tröskelföretagen. (Jmf Darmer & Freytag, 1995)
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4. ENKÄTERNA
Vi har som en del av vår undersökning genomfört en telefonenkät vilken riktat sig till företag
inom Luleå kommun med 15 till 55 anställda som uppfyller kriterierna för att kallas tröskelfö-
retag enligt vår definition i avsnitt 1.3. Den data vi fått in kommer att presenteras under 4.1
och sedan kommer en lite djupare beskrivning av datan under 4.2 att göras.

4.1 Telefonenkäten

Svaren på de påståenden som telefonenkäten innehåller presteras i nedanstående diagram..
Svaren har sammanställts grafiskt i figur 4.1 och 4.2 Vi har även bifogat en angivelse om me-
delvärde (M) och standardavvikelse5 (σ) för varje fråga.

                                                
5 Standardavvikelse är ett mått som beskriver de enskilda observationernas spridning kring sitt gemensamma
medelvärde. Enkelt uttryckt, de enskilda observationernas genomsnittliga avvikelse från medelvärdet.

Fråga 2: Styrelsen i vårt företag har ett aktivt 
arbetssätt, där styrelsen tillsammans med VD 

tar upp viktiga problemområden
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Fråga 3: Företaget har stor nytta av 
styrelsens kompetens och deras arbete 

tillför stort värde
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Fråga 4: En av styrelsens viktigaste 
funktioner är att arbeta med strategier, det 

vill säga den långsiktiga planeringen
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Fråga 5: En av de viktigaste 
strategisfrågorna är marknadsstrategier, det 

vill säga hur vi i företaget når ut på 
marknaden med våra produkter
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Fråga 6: I vårt företag är planeringen av 
produktionen, det vill säga den dagliga 
verksamheten en mycket viktig del av 

styrelsens arbete
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Fråga 1: I vårt företag har vi inget behov av 
att vara aktiva i styrelsen eftersom VD och 

revisor håller i alla trådar
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Figur 4.1 Diagram över fråga 1-6

M= 3,83
 σ= 3,48

M= 6,20
 σ= 3,27

M= 6,37
 σ= 2,72 M= 7,27

 σ= 2,08

M= 7,33
 σ= 2,70

M= 4,07
 σ= 3,08



21

4.2 Dataanalys av telefonenkäten

Genom att analysera de svar vi fått in genom enkäterna kan vi uttala oss om hur styrelsearbe-
tet fungerar i tröskelföretag. Med hjälp av denna inledande analys kan vi genomföra tolkning-
ar om hur styrelsearbetet ser ut samt hur det fungerar. Förutom det ovan nämnda kan vi kom-
ma med vissa rekommendationer till företag som vill utveckla sitt styrelsearbete. Enkätunder-
sökning avgör vad vi specifikt bör fokusera på i de efterföljande intervjuerna för att kunna nå
en djupare förståelse av styrelsearbetet och vad företagen kan göra för att öka den nytta de
upplever att styrelsen tillför. Analysen i detta kapitel kommer att genomföras genom att följa
frågorna i ordningsföljd och visa hur de kopplas till varandra.

För att kunna nå det vi ville undersöka nämligen styrelsearbetet i tröskelföretag har vi ställt
upp ett antal påståenden i vår enkät. Påståendena var formulerade så att de skulle fånga de
aspekterna som på ett bra sätt kunde beskriva styrelsearbetet. Vi har sedan med hjälp av ett

Fråga 7: Styrelsen i vårt företag arbetar 
oberoende eftersom de självständigt samlar 

in och bearbetar den information som 
behövs i styrelsearbetet
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Fråga 8: I vår styrelse finns inga externa 
ledamöter, dvs ledamöter som inte har 

någon koppling till de ursprungliga 
grundarena
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Fråga 9: Vi har inget behov av extern 
kompetens i vår styrelse eftersom vi väl 

känner till vår verksamhet
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Fråga 10: Våra styrelsemöten är formella och 
följer en i förväg uppställd arbetsordning
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Fråga 11: Det finns en tydlig arbetsfördeling 
mellan olika ledamöter i styrelsen
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Figur 4.2 Diagram över fråga 7-11

M= 4,43
 σ= 3,11

M= 3,77
 σ= 3,26 M= 6,37

 σ= 3,26

M= 4,97
 σ= 3,06
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statistiskt analysprogram identifierat signifikanta6 samvariationer, det vill säga i vilken ut-
sträckning de olika frågorna samvarierar7 med varandra. Samvariationen förtydligar ofta den
polära situationen, där exempelvis en grupp respondenter svarar högt på två lika frågor och
den andra gruppen svarar lågt på samma frågor, detta samband kallar vi signifikant samvaria-
tion. Den data som använts presenteras nedan i tabell 4.1. Tabellen ställer upp frågorna (FR)
horisontellt och vertikalt och utläses korsvis. Signifikans betecknas sign. medan samvariation
(Pearson Correlation) betecknas PC. I tabellen tas även hänsyn till att företagen har olika
storlek, det vill säga det program som vi använt har rensat resultaten i korrelationsmatrisen
från de effekter som kan tänkas bero på storlek. De andra tabeller som vi refererar till i texten
återfinns i bilaga 2.

Controlling for..    Anst.
Fr1 Fr2 Fr3 Fr4 Fr5 Fr6 Fr7 Fr8 Fr9 Fr10 Fr11

FR1 PC 1,000 -0,436 -0,541 -0,322 0,012 -0,103 -0,076 0,313 0,273 0,074 0,109

       Sign. 0 0,018 0,002 0,088 0,953 0,596 0,697 0,098 0,152 0,702 0,573

FR2 PC -0,436 1,000 0,413 0,070 0,081 0,060 0,269 -0,221 0,221 -0,255 0,161

       Sign. 0,018 0 0,026 0,717 0,678 0,757 0,158 0,250 0,250 0,181 0,405

FR3 PC -0,541 0,413 1,000 0,365 0,289 0,165 0,212 -0,295 -0,301 -0,030 0,187

       Sign. 0,002 0,026 0 0,051 0,128 0,393 0,270 0,120 0,113 0,878 0,332

FR4 PC -0,322 0,070 0,635 1,000 0,483 0,047 0,113 0,124 -0,192 0,357 0,367

       Sign. 0,088 0,717 0,051 0 0,008 0,809 0,560 0,520 0,318 0,057 0,050

FR5 PC 0,012 0,081 0,289 0,483 1,000 -0,007 0,439 -0,040 -0,178 0,288 0,378

       Sign. 0,953 0,678 0,128 0,008 0 0,973 0,017 0,836 0,356 0,130 0,043

FR6 PC -0,103 0,060 0,165 0,047 -0,007 1,000 0,437 0,150 0,056 0,074 0,405

       Sign. 0,596 0,757 0,393 0,809 0,973 0 0,018 0,436 0,775 0,705 0,029

FR7 PC -0,076 0,269 0,212 0,113 0,439 0,437 1,000 0,159 -0,053 0,393 0,469

       Sign. 0,697 0,158 0,270 0,560 0,017 0,018 0 0,411 0,784 0,035 0,010

FR8 PC 0,313 -0,221 -0,295 0,124 -0,040 0,150 0,159 1,000 0,438 0,173 0,045

       Sign. 0,098 0,250 0,120 0,520 0,836 0,436 0,411 0 0,018 0,370 0,818

FR9 PC 0,273 0,221 -0,301 0,192 -0,178 0,056 -0,053 0,438 1,000 -0,233 0,023

       Sign. 0,152 0,250 0,113 0,318 0,356 0,775 0,784 0,018 0 0,224 0,904

FR10 PC 0,074 -0,255 -0,030 0,357 0,288 0,074 0,393 0,173 -0,233 1,000 0,438

       Sign. 0,702 0,181 0,878 0,057 0,130 0,705 0,035 0,370 0,224 0 0,017

FR11 PC 0,109 0,161 0,187 0,367 0,378 0,405 0,469 0,045 0,023 0,438 1,000

       Sign. 0,573 0,405 0,332 0,050 0,043 0,029 0,010 0,818 0,904 0,017 0

En analys av samvariationerna visar på ett negativt signifikant samband mellan fråga 1 och
fråga 2. Samvariationen är i detta fall -0,436, det vill säga att cirka 19% av de tillfrågade
(0,4362) har angett motsatta svar på de två frågorna, till exempel högt på fråga 1 men lågt på
fråga 2. Signifikansen säger att sannolikheten att sambandet i detta fall är en slump är 1,8 på
1000. Av detta utläses följande; i de fall respondenten anser att företaget ej har något behov
av aktivitet i styrelsen så har styrelsen ej heller ett aktivt arbetssätt. Alternativ slutsats är att i
de fall respondenten ej håller med i påståendet i fråga 1 (se bilaga 1) så har styrelsen också ett
aktivt arbetssätt. Frågorna 1 och 2 är mycket lika och undersöker i stort sett samma sak fast
                                                
6 Vi anser att ett samband är signifikant om sannolikheten för att sambandet är en slump är lägre eller lika med
0,1. Om sannolikheten är lägre än 0,05 anser vi att sambandet är definitivt säkert. Som signifikansnivån ligger
mellan 0,1 och 0,15 anser vi ändå att vi kan tala om att det finns en viss tendens för att sambandet är signifikant.
(jmf Cooper & Schindler, 1995)
7 Om två frågor samvarierar finns ett samband mellan hur respondenterna svarat på de olika frågorna

Signifikanta vid 0,05 nivån är feta och understrukna
Signifikanta vid 0,1 nivån är feta
Signifikanta vid 0,15 nivån är kursiva
Tabell 4.1 korrelationsmatris Controlling for antal anställda
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från två olika håll, vilket har att göra med den fortsatta analysen. En viktig observation när det
gäller fråga 1 och 2 är om det inte rensas för påverkan av företagets storlek8 så blir korrelatio-
nen starkare samt signifikansen säkrare. En sådan förändring medför fog för antagandet att det
är vanligare att styrelsen har ett aktivt arbetssätt i företag som är något större. Antagande får
ytterligare stöd av fråga två (2) som har en positiv samvariation med antalet anställda. Företag
som har ett större antal anställda tenderar också att anse sig ha ett aktivt styrelsearbete.

Fråga 1 har en negativ korrelation på 0,05 nivån med fråga 3. Den negativa korrelationen sä-
ger oss att de företag som anser att de inte har något behov av att vara aktiva i styrelsearbetet
ej heller anser sig ha en direkt nytta av styrelsens kompetens i fråga 3. Av det statistiska mate-
rialet framgår även att företag i kategori 29 (se bilaga 2) anser sig ha minst nytta av styrelsens
kompetens och att styrelsen tillför minst nytta.

Fråga 1 samvarierar negativt med fråga 4 på 0,1 nivån. Korrelationen indikerar att de företag
som anser sig ha behov av en aktiv styrelse också anser att strategiarbetet är en mycket viktig
del av styrelsearbetet. Konfidensintervallen visar att företagen i klass två är den grupp som
angett högst värde på frågan, vilket indikerar att de anser strategiarbetet vara mycket viktigt.
Samma grupp har dock angett att de är minst nöjda med den kompetens som styrelsen tillför
företaget.

Fråga 1 har positiv korrelation med fråga 8 och fråga 9. Fråga 8 är signifikant på 0,1 nivån
och fråga 9 är signifikant på 0,15 nivån. Detta skulle kunna indikera en slags ”självgodhet”
ifrån de företagen som anser att de inte har något behov av att vara aktiva i styrelsearbetet.
Självgodheten menar vi avspeglar en liten respekt för vilken ackumulerad kompetens en aktiv
styrelse skulle kunna tillföra. Att fråga 9 endast är signifikant på 0,15 nivån anser vi inte vara
något problem i detta fall eftersom signifikansen ökar när hänsyn inte tas till storleken på fö-
retagen. Fråga 9 är också starkt negativt korrelerad med antalet anställda (se bilaga 2) villket
kan tänkas indikera att det är just i mindre företag som denna självgodhet är vanligt förekom-
mande.

Fråga två (2) har en positiv samvariation med fråga tre (3) och signifikansen ligger på 0,05
nivån10. Den positiva samvariationen tolkas som att i de fall respondenterna ansett sig ha ak-
tivt styrelsearbete så anser de också att företaget har stor nytta av styrelsen kompetens. Fråga
2 visar tydligt att de respondenter som i minst utsträckning anser att påståendet stämmer på
deras företag återfinns klass 1 medan företagen i klass 2 i större utsträckning håller med samt
att företagen i klass 3 förutom några få undantag angett ett värde över 6 vilket indikerar att
styrelsen i den typen av företag har ett aktivt arbetssätt.

Fråga två har negativ samvariation med fråga 8 om det ej rensas för företagens storlek, detta
tillsammans med att antalet anställda är starkt negativt korrelerad med just fråga 2 stärker
påståendet i föregående stycke.

Fråga 3 har en positiv samvariation med fråga 4. Sambandet gör det rimligt att anta att företag
som anser sig ha stor nytta av styrelsens kompetens också anser att en av styrelsens viktigaste

                                                
8 När vi pratar om företagets storlek menar vi storlek i antalet anställda och när vi pratar om att rensa för påver-
kan av storlek så menar vi att vi låtit analysprogrammet ta hänsyn till storleken så att det ej skall påverka resul-
tatet av analysen
9 Vi har delat in de företag som deltagit i vår undersökning i tre klasser. Klass 1 är företag med mellan 15 och 19
anställda, klass 2 är företag med mellan 20 och 29 anställda och klass 3 är företag med 30+ anställda.
10 Med 0,05 nivån menar vi att signifikansen är lägre än eller lika med 0,05 det vill säga 5 på 1000.
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funktioner är strategiarbete. Fråga tre korrelerar också med fråga 5 som handlar specifikt om
marknadsstrategier. Vi fick även ett lite oväntat resultat på fråga 3. Den grupp företag som fått
det högsta medelvärdet är företagen i klass 2, vilket i och för sig ej är förvånande, näst högst
medelvärde har företagen i klass 3 vilka också har en mindre spridning i konfidensintervallet
jämfört med företagen i klass 2. Mönstret upprepar sig också delvis vad avser fråga 5 som
handlar om marknadsstrategier. På fråga 5 har dock företagen i klass 1 fått det högsta medel-
värdet, även om skillnaden är minimal, så återkommer den mindre spridningen i konfidensin-
tervallet. Marknadsstrategier tenderar att vara viktigt för mindre företag medan strategier som
helhet är viktigt för företagen i klass 2 som kan tänkas ha kommit en bit längre i utvecklingen
av sitt styrelsearbete.

Fråga 3 har en negativ samvariation med fråga 8 och 9. Sambandet är ett ytterligare belägg för
den ”självgodhet” som vi nämnt tidigare. Efter en närmare granskning av hur svaren föredelar
sig mellan de olika grupperna av företag kan ytterligare slutsatser dras. De företag som ansett
sig ha minst nytta av styrelsen återfinns i klass två medan företagen i klass 1 och framförallt
klass 3 tenderar uppleva att styrelsen tillför värde och att företaget har nytta av styrelsens
kompetens. Även om dessa samband är signifikanta först vid 0,15 nivån anser vi sambandet
som starkt nog. Fråga 3 är positivt korrelerade med antalet anställda, vilket antyder att större
företag är mer benägna att uppleva ett värde av styrelsearbetet, som bekräftar vad vi tidigare
nämnt.

Fråga 4 har positiv korrelation med fråga 5, vilket inte alls är särskilt förvånande med tanke
på att båda har med strategitänkandet att göra. Vad som är viktigare att poängtera när det gä l-
ler dessa två frågor är skillnaderna mellan de olika storleksklasserna. Skillnaderna säger oss
att strategiarbetet förefaller vara viktigt i klass 2 medan marknadsstrategier förefaller vara
förhållandevis viktigt i klass 1.

Fråga 4 har positiv korrelation med fråga 10 och 11 vilket i samanhanget är ganska intressant
att diskutera. Sambandet indikerar att företag som har ett strukturerat styrelsearbete med en
fördelning av ansvarsområden, det vill säga arbetsfördelning mellan ledamöterna tenderar att
vara mer benägna att anse strategiarbetet som en viktig del av styrelsearbetet. Sambandet får
ytterligare stöd genom fråga 5 som också har en positiv korrelation med fråga 10 och 11, även
om korrelationen med fråga 10 är signifikant först på 0,15 nivån.

Fråga 5 är positivt korrelerad med fråga 7 vilket indikerar att en styrelse med en hög grad av
oberoende tenderar att ha ett utvecklat marknadsstrategiarbete. Vi är dock något besvärade av
att fråga 6 också korrelerar mycket starkt med fråga 7. Fråga 6 som handlar om planering av
den dagliga verksamheten borde vara en motpol mot fråga 5 och i sådana fall varit negativt
korrelerade med fråga 7.

Fråga 6 är positivt korrelerad med fråga 11 vilket vi finner aningen överraskande. Resultaten
pekar på att det finns en tendens att företag som har en tydlig arbetsfördelning mellan de olika
styrelseledamöterna också tenderar att fokusera mer på den dagliga verksamheten. Vi kan
dock finna en viss förklaring genom att se hur svaren för de olika grupperna fördelar sig.

Fråga 7 är positivt korrelerade med fråga 10 och 11 vilket indikerar ett samband mellan en
formell arbetsordning, en tydlig ansvarsfördelning och om styrelsen uppfattas som oberoende,
då i form av informationsinsamling. Vi hade förvänta oss att förekomsten av externa ledamö-
ter skulle påverka oberoendet samt att det skulle finnas ett inbördes samband mellan externa
ledamöter, ansvarsfördelningen och formaliteten i styrelsen, men så var inte fallet.
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Fråga 8 är positivt korrelerade med fråga 9 vilket visar att i de fall företaget ej hade några
externa ledamöter i styrelsen, så tenderar de också anse att de inte har något behov av extern
kompetens. Sambandet mellan fråga 8 och 9 skulle kunna vara en ytterligare indikation på den
eventuella ”självgodhet” som vi tidigare nämnt. En närmare granskning av hur svaren fördelat
sig mellan de olika grupperna stärker ytterligare vår tes. Fråga 8 är starkt negativt korrelerad
med antalet anställda, vilket indikerar att det är framförallt små företag som ej har några ex-
terna ledamöter och som anser att de ej har något behov av extern kompetens i styrelsen. Det
förefaller alltså som de ”självgoda” företagen i större utsträckning återfinns bland de mindre
företagen i undersökningen. Det är inte förvånande att de små företagen i mindre utsträckning
har externa ledamöter men den ”självgodhet” som vi hittat är något förvånande.

Fråga 9 är negativt korrelerad med fråga 10 på 0,15 nivån om resultaten ej rensas för storlek-
seffekter. Om analysen av svaren på fråga 10 görs efter storlek visar det att de små företagen
har det minst strukturerade arbetet. Det verkar alltså som om det finns en tendens att de före-
tag som anser att de ej har något behov av extern kompetens också säger sig ha ett mindre
strukturerat styrelsearbete samt att dessa företag tenderar att vara mindre till storlek. Detta
samband är dock långt i från helt klart men vi tycker dock att vi kan spåra en viss tendens för
att det föreligger ett sådant samband.

Vi skulle även vilja lyfta fram ett annat samband som finns att hitta i enkäten. Sambandet är
fråga 2 mot fråga 8, vilket i sig inte signifikant enligt vår definition. Sambandet säger oss att
för det fall en respondent ansett att de inte har något behov av att vara aktiva i styrelsen har de
inte heller några externa ledamöter i styrelsen och vice versa. Signifikansen ligger på 0,25
vilket är ett något dåligt för att man ska kunna säga att det finns en tendens till samvariation.
Om samvariationen i stället undersöks utan att hänsyn tas till antalet anställda (se bilaga 2) så
finns en negativ samvariation som är signifikant på 0,1 nivån. Det är därför rimligt enligt vår
uppfattning att anta att det finns ett samband mellan hur respondenterna svarat på de två frå-
gorna. Ett sådant resonemang begränsas dock något av att det är så starkt kopplat till storleken
på företaget. Efter en ytterligare undersökning av konfidensintervallet (bilaga 2) finner vi att
sambandet är rimligt i alla fall för företag i klass 1 och klass 2.
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5. INTERVJUER
I detta kapitel presenteras tre olika fallstudieföretag som representerar företag som genom-
går en tillväxtfas alternativt att de genomgått en sådan. Fallstudieföretagen är hämtade från
den enkät som vi sammanställde. Företag som valdes ut uppfattade vi dels hade intressanta
åsikter och som kunde tillföra viktig kunskap för att bygga vår modell.

5.1 Kort beskrivning av företaget Abelko AB

Abelko AB är ett företag i Luleå som tidigare varit ett familjeföretag. Mats Karlsson är pro-
duktionsansvarig på Abelko AB. Karlsson ansåg att företaget befunnit sig i en stagnationsfas
men att företaget nu åter är i en växande fas. Företaget har det senaste året gått från 16 till 20
anställda. Idag representerar de ursprungliga ägarna endast en minoritetsandel. Företaget har
idag professionella investerare och ägarstrukturen är relativt spridd. Abelko ABs relativt
spridda ägande gör att även styrelsen försetts med en mer genomtänkt sammansättning, där
ägandet gör den mer heterogen. Förutom en ägandet har även Abelko AB tillsett att de fått in
kompetens med specifik branschkunskap.

Företaget finns i tillverkningsindustrin och produkterna är inriktade mot en industriell mark-
nad. Abelko ABs profileringen är energioptimerare inom kommunikation och kontroll; medi-
cinsk teknik och; datorteknik. Karlsson menar att kunderna till Abelko AB ofta är beroende av
helhetslösningar, vilket kräver ett tätt samarbete bland annat i samband med utvecklingsarbe-
ten. Det är viktigt att Abelko AB finner totallösningar eftersom kunden ofta inte är utrustad
med den kunskap som Abelko AB innehar. Kunskapen om produkterna gör att företaget
tvingas till en ständig utveckling. Karlsson poängterar att en del egna produkter når ut till näst
sista led i kundkedjan och som de utvecklar själv eller tillsammans med kunden.

5.1.1 Om aktiviteten i styrelsen

Aktiviteten i styrelsearbetet påverkas av propåer som tas fram av ledningsgruppen. Propåerna
är behov som initierats i företaget och via ledningsgruppen kommer till styrelsen. Problemen
viktas så att rätt problem hamnar hos styrelsen. Karlsson tycker emellertid att ett större enga-
gemang i styrelsearbetet skulle vara välkomnat men tror att det bristande engagemanget till
stor del beror på företaget i sig självt. De som arbetar dagligen i företaget har inte lyckats
förmedla till övriga styrelsemedlemmar vilka styrkor och svagheter företaget har samt vilka
möjligheter och behov som finns. Det måste hela tiden finnas en dialog om vad som händer i
företaget. Karlsson tror även att Abelko AB ej lyckats göra företagets idéer tillräckligt intres-
santa och att de övriga ledamöterna inte fått tillräckligt med information för att tycka att sty-
relsearbetet är intressant. Vissa styrelseledamöter tenderar att vara bevakare av ett ägarintres-
se och fungerar som en kamrersfunktion istället för att utveckla företaget operativt och strate-
giskt. Små företag har ofta en drivande VD medan större företag har en jämnare maktbalans
mellan VD och styrelse enligt Karlsson. En stark VD behöver inte vara någon nackdel för
exempelvis små företag utan det kan vara tvärtom. För att göra ett bra styrelsearbete tror
Karlsson att man bör lägga ner 2 – 3 månaders arbete, vilket betyder att man kan sitta i cirka
tre styrelser och som erfaren styrelseproffs i maximalt sex styrelser. Alltför många uppdrag
tror Karlsson leder till att engagemanget sviktar och olika intressekonflikter uppstår. Det kan
även finnas styrelser där företaget fyller ut styrelsen med ett antal ledamöter som egentligen
inte fyller någon funktion enligt Karlsson.

Dagordningen är ganska formellt uppställd men däremot avverkas punkterna fram till näst
sista punkten fort för att komma till punkten övriga frågor. Under övriga frågor kommer de
intressanta frågorna, där styrelsen diskuterar hur de ska arbeta. Denna punkt brukar vara den
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punkt som tar längst tid. Karlsson menar att styrelsearbetet är ganska formellt uppställt men
att det finns en möjlighet att bryta mellan punkterna för att komma med en fråga som kan vara
spontan. Styrelsekulturen är således ganska fri och det finns möjlighet till diskussion även om
det ibland kan vara viktigt att först samla mer ”kött på benen innan frågan besvaras”.

5.1.2 Om strategiarbetet i styrelsen

Strategiarbetet hos Abelko AB konkretiserar Karlsson genom att ta upp ett exempel. Abelko
AB tillverkar bland annat eluppvärmda växlar till Banverket. Det finns ett krav på Banverket
att samtliga växlar som X-2000 passerar skall vara eluppvärmda. Framtagning av dessa växlar
är resurskrävande och därför har Abelko AB en medveten strategi, framtagen delvis ur ett
aktivt styrelsearbete, ingått ett samarbete med Banverket om att dela på utvecklingskostnaden.
Integrering av kunden i utvecklingsstrategier är något som Abelko AB medvetet arbetar med.
Genom ett gemensamt integrerat arbete finns också en större sannolikhet för att idéer initiera-
de av kunden håller kommersiellt. Den långsiktiga strategin är enligt Karlsson att lyckas knyta
kunderna till Abelko AB, genom att vara deras förlängda arm när det gäller konstruktion och
produktion. Hur den långsiktiga strategin skall nås är ett återkommande ämne i styrelsen.
Strategitänkande är även mycket av en riskavägning, där Abelko AB tvingas ta ställning till
hur höga utvecklingskostnaderna får bli och hur involverade de skall vara. Karlsson anser
även att de har kompetensen att göra denna riskbedömning i styrelsen och att de kan bedöma
om kunden är stabil eller inte. Marknadsundersökningar ser dock Karlsson som en brist hos
Abelko AB och denna kompetens skulle eventuellt kunna köpas in eller lyftas in latent i sty-
relsen. För övrigt tycker Karlsson att Abelko AB har väl utvecklade kundstrategier och in-
vesteringsstrategier medan marknadsstrategin är mer sviktande.

5.1.3 Om sammansättningen av styrelsen

VD sitter i Abelko ABs styrelse som föredragande. Det finns vidare personer från övriga äga-
re och även externa ledamöter som inte har någon koppling till företaget i form av ägande,
utan istället återspeglar en särskild kompetens. Bakomliggande tanke till styrelsens samman-
sättning är att det finns olika kompetenser, som exempelvis specifik kompetens om marknads-
strategier. Det är emellertid inte lätt att hitta kompetent folk och dessa kostar förstås även en
hel del pengar. Karlsson tror att det skulle kunna finnas ett större utbyte mellan duktiga entre-
prenörer i Norrbotten, som skulle kunna byta en hel del erfarenheter. Att välja ledamöter från
Norrbotten skulle enligt Karlsson öka tillgängligheten till varandra där man kan möta över
mer informella träffar samt att företagarna i Norrbotten har samma kulturella bakgrund att
driva företag. Norrbotten skulle kunna införa en helt egen styrelseakademi där man träffas och
diskuterar utveckling av företagen genom styrelsearbete. Karlsson efterlyser en nordlig styrel-
seakademi där exempelvis företagare i norr som drivit en viss storlek och typ av företag kan
delge sin erfarenhet till andra företag i Norrbotten.

Karlsson menar att en styrelseledamot bör sitta minst tre år, eftersom det tar cirka 1,5 år att
lära sig företaget och så har ledamoten 1,5 år på sig att tillföra något. Karlsson tror inte att det
finns ett så stort behov av någon specifik lokal kompetens för Abelko ABs del, även om det är
väldigt viktigt i vissa branscher, där den huvudsakliga näringen hämtas från ett lokalt plan.
Sammansättningen i Abelko ABs styrelse har emellertid förändrats över tiden, tidigare var det
ett familjeföretag. En viktig brytpunkt för företaget var när de översteg 10 anställda. Nästa
viktiga steg kom runt 20 anställda. Karlsson tror att det var mer en innovatör och entrepre-
nörsanda i styrelsearbetet, däremot fanns inte personer som exempelvis kunde bygga före-
tagskulturer och skapa vi-anda. Idag tror Karlsson att styrelsen för mycket förvaltaranda.
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Målet idag är att företaget skall växa på ett kontrollerat och lönsamt sätt. Det kostar emellertid
mycket pengar att få in rätt person för denna typ av mål.

5.1.4 Sammanfattning Abelko AB

Karlsson placerar Abelko ABs styrelse mellan ruta två och fyra i vår modell (se figur 6.1).
Abelko ABs styrelse har nått dit från rutan ogenomtänkt och inaktiv enligt Karlsson.

5.2 Kort beskrivning av företaget Liko AB

Liko AB finns inom tillverkningsindustrin. Liko AB är även ett av de företag i Norrbotten
som haft den stabilaste tillväxten. Representant för Liko AB i vår intervju är Gunnar Lilje-
dahl, som är ägare och även grundare av företaget. Produktsortimentet består av olika lyftar
för landstinget på den svenska marknaden. Exportmarknaden är emellertid en mycket viktig
del av Liko AB. Företagets så kallade artifacts, det vill säga lokaler och miljö som är symbo-
ler för det språk företaget förmedlar, visade enligt oss på ett öppet klimat. Vi observerade
öppna kontorslandskap med stora öppna panoramafönster mot ett öppet landskap, vilket får
återspegla något av våra känslor. Liljedahl ville även i intervjun poängtera att öppenheten är
viktig och Liko AB följer inte formella rutiner utan en öppenhet eftersträvas enligt Liljedahl.

På insidan av personaltoaletten fanns företagets strategi återgiven. Att insidan av toalettdörren
var försedd med företagetsstrategi såg Liljedahl mer som en bild av att de anställda har möj-
lighet att reflektera över de konkreta spelregler de arbetar efter. Strategin var bland annat
kundstrategi, ägarstrategi, samhällsstrategi och medarbetarstrategi.

Liko AB är en koncern med 55 anställda i moderbolaget och har varit verksamt i tjugo år.
Tidigare har Liljedahl varit VD inom företaget men sysslar idag med produktutveckling och
marknadsutveckling. Liljedahl är VD inom utvecklingsbolaget, som ligger under Liko kon-
cernen och är även styrelseordförande för Liko AB.

5.2.1 Om aktiviteten i styrelsen

Liljedahl anser att aktiviteten i styrelsen idag ligger på en bra nivå. Liko AB har anställt tidi-
gare ledamöter och därför är styrelsen i behov av en förstärkning. Engagemanget i styrelsen är
mycket bra och det kan bero på företagets tillväxt. Företag som blomstrar och har en spän-
nande utveckling gör också styrelsearbetet mer intressant och engagerande upplever Liljedahl.
En annan bidragande orsak till ett högt engagemang tror Liljedahl att det finns ett öppet kli-
mat i såväl företaget som styrelsearbetet. Styrelsearbetet är öppet genom att alla ledamöter
spontant kan komma in med frågor och Liljedahl tror att det är viktigt att vara lyhörd inför
dessa. En formell styrelse hämmar tillväxten i företaget enligt Liljedahl. Informationen till
styrelseledamöterna spelar även en central roll.

Ledamöterna skall få bra information före styrelsemötet men även mellan styrelsemötena i
syfte att få en riktig bild av företaget, vilket Liljedahl ser som särskilt viktig. VD har en viktig
roll gentemot styrelseledamöterna eftersom VD skall kunna förankra sina beslut hos styrelsen
och kunna exempelvis få obekväma beslut bekräftade i syfte att minska det personliga inslaget
i beslutet. Liljedahl anser dock att det är viktigt att ifrågasätta VD och den information som
VD:n lämnar ut men att det sker i en öppen dialog utan kontrollinslag gentemot VD. Det är
även viktigt att ta in ledamöter i styrelsen som inte har allt för många uppdrag, eftersom att en
person ej klarar av att hantera allt för många uppdrag enligt Liljedahl. Om ledamoten ej har
något annat arbete vid sidan av styrelseuppdragen och i övrigt är en erfaren person bedömer
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Liljedahl att ledamoten kan ha högst 4 – 5 styrelseuppdrag. Om man har mer än 10 styrelse-
uppdrag anser Liljedahl att ledamoten inte längre är trovärdig.

För 15 år sedan började en riktigt aktiv styrelse ta form i Liko AB och det i samband med en
kurs som Liljedahl genomförde. Före kursen var styrelsen mer ett uppfyllande av lagen och
innehöll mest familjemedlemmar, dock fanns en bror med som hade erfarenhet från exportin-
dustri. För att få aktiviteten i styrelsen att fungera krävs att ledamöterna känner sig hemma
med varandra. Liljedahl menar att ledamöterna skall handplockas till företaget och helst ha
någon koppling till Liko AB sedan tidigare, vilket gör att de har god insyn i hur företaget ar-
betar. Enligt Liljedahl är det positivt om ledamöterna har andra kanaler till företaget utom den
information som de får från den externa informationen. Liljedahl menar att ekonomerna spelar
en mycket värdefull roll inom styrelsearbetet och då speciellt i ekonomistyrningen där de kan
vara aktiva i strategitänkandet. Revisorn kan inte greppa alla detaljer som finns i produkterna
och därför är det viktigt att ha en strategitänkande ekonom. Ett aktivt styrelsearbete har varit
ett framgångskoncept för Liko AB enligt Liljedahl.

5.2.2 Om strategiarbetet i styrelsen

Marknadsstrategi är och har alltid varit den viktigaste delen i Liko ABs styrelsearbete. Lilje-
dahl har alltid haft stor respekt för exportkompetens. Marknadsstrategier lyfts upp på dagord-
ningen under varje styrelsemöte och diskuteras väldigt ingående eftersom de annars kan förlo-
ra mycket pengar på det. Marknaderna delas alltid in efter prioritet och mognad. Jungfru-
marknader har till exempel vissa speciella problem som styrelsen diskuterar. Strategiarbetet
har varit mycket konkret de senaste 10 åren då Liljedahl själv skrev ner sina konkreta strate-
gitankar i en bok som omfattade 42 teser och kallades Likos lilla gröna. Samtliga strategier
såsom medarbetarstrategi, produktionsstrategi, investeringsstrategi, kundstrategi, produkt-
strategi och samhällsstrategi bör enligt Liljedahl ha tillväxten som ledstjärna. Hur företaget
når tillväxt skall prägla strategiarbetet. Ekonomisk erfarenhet är mycket viktig och Liko AB
tänker alltid i termer av tillväxt. Personer anställs exempelvis i företaget på basis av tillväxt.
Liljedahl menar dock att han har stort inflytande över företagets styrning men att han alltid
implementerat sina tankar hos styrelsen och övriga medarbetare.

5.2.3 Om sammansättningen av styrelsen

Styrelsen består idag av en före detta revisor, Liljedahl och hans fru samt adjungerad VD.
Liljedahl anser dock att det finns en vakans i styrelsen, med det menar han att det finns ett
behov av ytterligare en styrelseledamot då företrädelsevis med mycket goda markandskun-
skaper. Angående ägarförhållandet menar Liljedahl att det är viktigt att tillvarata ägarnas in-
tresse. Sammansättningen skall emellertid vara konstruerad så att den är mycket verksam-
hetsinriktad och att den är ett stöd för VD:n. Den juridiska kompetensen har en underordnad
betydelse i styrelsearbetet, eftersom den kan köpas in vid behov. Liljedahl anser att det är
viktigt att företaget får in personer med bred erfarenhet i bagaget och att deras personliga
egenskaper såsom social kompetens är i linje med de övriga styrelseledamöterna. En styrelse
bör ej bli för stor och styrelser med fler än åtta ledamöter blir allt för formella. Fem personer
är en lagom grupp och då fungerar även flödena inom gruppen.

Liljedahl anser inte att det är särskilt svårt att hitta bra personer till styrelsearbetet. Däremot
kan det ibland vara svårt att hitta personer som passar in i företaget och engagemang och per-
sonlighet som passar in i företaget i övrigt. Liljedahl säger att de lägger ner mycket tid och
pengar på att hitta rätt person som passar in. Att kasta ut en styrelseledamot är inte lätt och
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därför blir det extra viktigt att hitta rätt från början. Juridik behöver inte finnas som särskild
kompetens i styrelsen utan det köper företaget in vid behov.

5.2.4 Sammanfattning Liko AB

Internationell kompetens är och har alltid varit mycket viktig för Liko AB då de alltid operarat
internationellt. Liko AB har idag en styrelse som är aktiv och genomtänkt och har nått dit via
rutan ”transsition” och började i rutan ogenomtänkt och inaktiv (se figur 6.1).

5.3 Kort beskrivning av företaget Genesis IT AB

Genesis IT AB säljer en ASP- tjänst som är ett komplett IT-stöd för små och medelstora fö-
retag. Företaget har såväl egna som standardprogramvaror och dessa syftar till att sänka kun-
dernas IT kostnader. Styrelsen i Genesis IT AB är namnkunnig med flera etablerade styrelse-
ledamöter, bland annat Sören Gyll som styrelseordförande och Lars Berg känd från Telia.
Utvecklingen av antalet anställda har ökat från 1998 då antalet anställda var 9 till dagens 35.
Omsättningen ökade mellan 1998 till 2000 från 1,5 mkr till 11,5 mkr. Intervjusubjekt var
CTO (Chief Technical Officer) Tommy Flink som också är styrelseledamot och en av ägarna
till företaget.
Försäljningen av företagets produkter sker via så kallade marknadspartners såsom exempelvis
Electrolux Home. Genesis IT AB kan genom sitt distributionssätt dels sköta supporten direkt
mot kund eller att kunden själv tar kontakt med återförsäljare. Genesis IT AB har ett välut-
byggt samarbete med flera program varuleverantörer, där Genesis IT AB bland annat hämtar
mycket av sin interna kompetensutveckling. Ett nära samarbete finns även med Luleå tekniska
universitet, som är en viktig rekryteringsbas för företaget.

5.3.1 Om aktiviteten i styrelsen

Tommy Flink har suttit två år i Genesis IT AB:s styrelse och har under denna period upplevt
att engagemanget varit stort. Flink använder gärna ordet engagemang istället för aktivitet,
eftersom han tycker det på ett bättre sätt förklarar hur styrelsearbetet fungerar i Genesis IT
AB. Flink menar även att namnkunniga ledamöter är viktiga men viktigare är att de tillför
något med sitt engagemang för företaget och det är således viktigare än sammansättningen.
Engagemanget från de enskilda ledamöterna beror av vilken fråga som mötet i huvudsak
handlar om, eftersom varje ledamot har expertis inom specifika kompetensområden. Varje
ledamot är väl påläst på de propåer som VD arbetar fram inför varje möte. Att VD styr infor-
mationen ser dock inte Flink som något problem och en VD som på något sätt missbrukar
denna makt inte blir långvarig. En av styrelsens viktigaste uppgifter är just att tillsätta och
avskeda VD, vilket försvårar ett sådant maktmissbruk enligt Flink.

Flertalet av ledamöterna i Genesis IT AB:s styrelse är så kallade styrelseproffs, vilket gör att
deras tid är knapp och att varje möte måste planeras noga. Flink ser inte många uppdrag som
något hinder och han uppskattar att flertalet av ledamöterna i Genesis IT AB sitter i fler än 15
styrelser. De många uppdragen upplever Flink inte hämmar engagemanget, utan det har istäl-
let en positiv betydelse. Flink menar att erfarenheter från andra företag är viktigt för en leda-
mot. Flink menar även att det är positivt med ett brett nätverk, vilket ett styrelseproffs ofta
besitter. Nackdelar skulle kunna vara att en enskild ledamot sitter i allt för många styrelser
och genom det inte hinner lägga ner ett helhjärtat engagemang eller att det skulle genom de
andra uppdragen uppstå så kallade intressekonflikter. Flink upplever dock inte att det finns
sådana nackdelar bland Genesis IT AB:s ledamöter, eftersom de ofta är pålästa. Även integr i-
teten hos Genesis IT AB:s ledamöter är stor och de kräver stor frihet i sitt sätt att tänka, vilket
även var ett villkor hos ledamöterna inför uppdraget. Den höga integriteten hindrar även VD
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från att utöva sin ägarmakt under styrelsemötet. Integriteten medför att risken för intressekon-
flikter minskar samt att de angriper problemen som behandlas i styrelsemötet med en objektiv
hållning.

Inslag med styrelseproffs gör att mötena måste planeras noggrant och det finns inte mycket tid
för att frångå den i förväg uppställda dagordningen. God information är viktig för ledamöter-
na i syfte att dessa skall kunna ha en genomtänkt åsikt i en fråga. För god information sker
kontakt mellan företaget och ledamöterna mellan styrelsemötena.

5.3.2 Om strategiarbetet i styrelsen

Flink menar att mötena inte specifikt tar upp strategifrågor utan dessa lämnas istället över till
VD:n och den dagliga verksamheten. Stora övriga frågor kallas inte för strategifrågor utan
istället inriktningar. Inriktningar är mål eller att företaget skall vara verksamt inom ett visst
produktsegment. Styrelsen ser dock över större strukturella förändringar. Konkreta strate-
gifrågor arbetar inte styrelsen med, utan de försöker istället svara på frågan vad ska Genesis
IT AB nå för marknader och kunder, sedan är det upp till VD hur de ska nå den marknaden.
Enskilda ledamöter bistår VD:n i marknadsstrategifrågor men då utanför det egentliga styrel-
semötet. Genesis IT AB är heller inte främmande för att ta in expertis för att täcka in den
kompetens som behövs för en viss fråga. Mycket av styrelsearbetet handlar om hur företaget
kan uppfylla affärsidé och företagets mål och hur dessa kan revideras. Stora strategiska beslut
passerar styrelse och bolagsstämma men inte dagliga strategier.

5.3.3 Om sammansättningen av styrelsen

Sammansättningen i Genesis IT AB:s styrelse återspeglar ej ägande men är ett uttryck för
vilken inriktning ägarna vill styra upp företaget mot. Inriktningen som varje ledamot står för
är viktigare än vilken ägare de representerar anser Flink. Att ledamöterna styrs av inriktning
skapar kreativitet. Inom Genesis IT AB finns stora ägare som inte alls sitter med någon repre-
sentant i styrelsen.

Styrelsen är mycket genomtänkt enligt Flink, eftersom den är sammansatt genom att företaget
först satte upp en målbild för hur den skulle se ut. Styrelseordförande är Sören Gyll och det
kan ha bidragit till att även få in fler namnkunniga personer i styrelsen.

Kompetensen i styrelsen är mycket bred inom Genesis IT AB. Viktiga kompetenser är mark-
nadskompetens och operativ kompetens. Styrelseordföranden bör inneha en interpersonell
kompetens men annars är det ej enligt Flink viktigt med en specifik sådan kompetens. Juridisk
och ekonomikompetens är underordnade kompetenser i styrelsearbetet eftersom dessa kan
köpas in som externa tjänster vid behov.

Personer som sitter i styrelser bör enligt Flink inneha en bred kompetens med erfarenhet från
en operativ verksamhet. Industrialister är viktiga för Genesis IT AB. Den typiska ledamoten
bör enligt Flink kunna tänka logiskt och kunna analysera och vända på olika problemställ-
ningar. Ledamoten bör även ha ett brett kontaktnät och tid att engagera sig för uppdraget. För
Genesis IT AB har det ej varit svårt att hitta ledamöter som passar för behovet.

5.3.4 Sammanfattning Gensesis IT

Genesis IT AB är inte i behov av lokal kompetens som är knuten till marknaden i Luleå eller
Norrbotten, däremot behövs en kompetens på nationell och internationell nivå. De har en ak-
tiv och genomtänkt styrelse och har nått dit via två i modellen (se figur 6.1).
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6. ANALYS
I följande kapitel analyseras av den insamlade empirins. Kärnan i analysarbetet utgår från en
modell som vi kommer att kalla för matris eller fyrfältare. Vi kommer även att göra koppling-
ar till specifika inslag i vårt teorikapitel. Propositionerna som i hög grad vilar på teori kom-
mer emellertid att stå för den huvudsakliga delen av teorikopplingen. I övrigt består analysen
av två delar. Dels finns en analysdel som sammanfattas i en matris och dels finns en analys-
del som sammanfattas i våra propositioner. Kopplingar kommer även att göras mellan teori,
matris och propositioner.

6.1 Hur analyserar vi och vad vill vi uppnå med analysen

Vårt huvudsakliga mål är att ha klara kopplingar till teorin och att stämma av teorin med våra
propositioner. Fyrfältaren baserar sig på teori som finns på området men är inte helt synkroni-
serad med den. I de fall en klar bild finns från teorin och som helt är synkroniserad med vår
empiri har vi uppnått en så kallad endogen förklaring. Vår empiriska del, då främst enkäterna
har bidragit till att göra matrisen hel. Med hjälp av enkäten har vi lyckats fånga sådant som är
en produkt av våra propositioner, som delvis bygger på teori men som inte finns uttalad i teo-
rin. I de fall vi med propositionernas hjälp lyckats fånga ett samband kallar vi det för en en-
dogen förklaring. Endogena förklaringar är beroende variabler eftersom dess förklaringsfakto-
rer fanns innanför vår teoretiska referensram. Faktorer som föll utanför vår teoretiska refe-
rensram kallade vi exogena variabler. Om förklaringen var helt situationsspecifik och det inte
fanns några beroende eller exogena variabler kallade vi det en konkurrerande förklaring. Fall-
studierna har fått bekräfta de antaganden vi gjort om att en exogen-, konkurrerande- eller situ-
ationsspecifik förklaring föreligger.

6.2 Propositionerna

Nedan presenteras en tabell (se tabell 6.1) som vi använder till att uttala oss om propositio-
nerna. Tabellen är indelad i fyra fält, propositionens nummer, lydelse, giltighet och pröv-
ningsmetod. Lydelse är propositionen som den är formulerad i teorikapitlet. Under giltighet
uttalar vi oss dels om vi har funnit stöd för propositionen och dels om särskilda faktorer som
påverkar styrkan, det vill säga om det endast är ett delvis stöd eller ett mycket omfattande
stöd. Under prövningsmetod talar vi om vilka faktorer som varit avgörande i prövningen av
propositionen. Prövningsmetoden anger även vilka specifika undersökningsfrågor som är
kopplade till prövningen av propositionen.

Prop. nr Lydelse Giltighet Prövningsmetod
Prop. 1 Växande företag mellan

15 och 55 anställda11 pas-
serar så kallade trösklar
där styrelsen anpassas till
företagets verksamhet och
behov.

Ja. I bilaga två finns en
Annova som är stor-
leksindelad. Genom
Annovan kan vi se
skillnader mellan fö-
retag av olika storlek.

Prop. 2 Styrelsen i ett tröskelfö-
retag är inaktivt, eftersom
VD:n ännu inte insett
nyttan av att använda sty-
relsen som bollplank och
för att förankra beslut.

Nej. Men det finns en signifi-
kant korrelation mellan nyttan
och antalet anställda. Även de-
lar av fallstudien (se Liko AB)
stöder detta.

Företagen har olika
nytta av styrelsen i
olika trösklar. Små
företag = ingen nytta,
stora företag = stor
nytta. Nyttan tilltar

                                                
11 Det vill säga de företag som vi kallar Tröskelföretag (se avsnitt 1.3)
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med ökande storlek.
Prop. 3 Styrelseledamöter i trös-

kelföretag har ofta endast
sekundär information vil-
ket hämmar ledamöternas
aktivitet och oberoende.

Nej. Resultatet är endast signi-
fikant på 0,15 nivån men resul-
tatet stöds av fallstudierna.

Det finns ingen nega-
tiv korrelation mellan
fråga 7 och 2, vilket –
hade bekräftat propo-
sitionen.

Prop. 4a Aktiviteten i styrelsen
ökas genom noggrann
planering och i förväg
uppställd arbetsordning.

Nej. Däremot tenderar aktivi-
teten och planeringen mellan
styrelsemötena att öka med
antalet anställda.

Fråga 10 och 11 sam-
varierar starkt, där-
emot finns ingen kor-
relation mot fråga 2.
Däremot stöds påstå-
endet under giltighet
av fallstudierna.

Prop. 4b En öppen kultur som syf-
tar till god dialog mellan
ledamöterna ökar aktivi-
teten.

Nej. Det finns ingen signifikans
mellan de två frågor som skulle
testas. Det verkar också som
om en ökande grad av formali-
tet ökar aktiviteten.

En negativ korrelation
mellan fråga 2 och 10
hade bekräftat denna
proposition.

Prop. 5 Strategiarbetet är det ar-
bete som styrelsen i hu-
vudsak arbetar med, vilket
därigenom tar det största
delen av ledamöternas tid
i anspråk.

Ja. Resultatet stöds även av
fallstudierna med viss reserva-
tion för Genesis IT AB.

Beslutskriteriet är ett
medelvärde som är
högre än 6 på fråga 4.
Medelvärdet för samt-
liga storleksklasser är
7,27. Motsatsvis skall
det vara ett lågt me-
delvärde på fråga 6
vilket det också är.

Prop. 6 Marknadsstrategier och
hur företaget når tillväxt
är den absolut viktigaste
delen av strategitänkandet
i tröskelföretag.

Ja. Resultatet stöds även av
fallstudierna, särskilt Liko AB,
vilka poängterar marknadsstra-
tegin som den viktigaste delen
av strategitänkandet. Resultatet
är återigen med viss reservation
för Genesis IT AB.

Ett högt medelvärde
på fråga 5 skulle be-
kräfta denna proposi-
tion. Medelvärdet är
7,33 för samtliga och
ingen stoleksklass
ligger under 6,6. Sig-
nifikant med fråga 11.

Prop. 7 En stark VD hämmar sty-
relsens strategitänkande i
tröskelföretag.

Nej, men styrelsen tenderar att
vara aktiv dock ej aktivt obero-
ende, eftersom VD:n styr upp
mötena med tilldelningen av
information. Sambandet verkar
dock ej hämma strategiarbetet.

Korrelation fråga 2
mot fråga 7. Korrela-
tion fråga 7 mot fråga
5 och 6.

Prop. 8 En heterogen samman-
sättning av styrelsen leder
till att aktiviteten ökar och
företaget upplever att de
har en större nytta av
tröskelföretagets styrelse.

Ja. Propositionen tenderar ock-
så att bli starkare med ökande
antal anställda. Resultaten stöds
även av fallstudierna.

Negativ korrelation
mellan fråga 3 och 8.
Negativ korrelation
mellan 2 och 8.

Prop. 9 Kompetensen i styrelsen
skall vara bred och inne-
hålla en väl genomtänkt

Ja. Resultaten stöds även av
fallstudierna där respondenterna
verkar vara eniga om att det är

Negativ korrelation
mellan fråga 3 och 8.
Positiv korrelation
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kunskapsmix. viktigt att styrelsen har en bred
kompetens. Underordnade
kompetenser är till exempel
juridisk kompetens.

mellan fråga 2 och 3.

Prop. 10 Styrelser i tröskelföretag
har få externa ledamöter
vilket påverkar både stra-
tegitänkande, företagets
tillväxt, aktiviteten i sty-
relsearbetet och den upp-
levda nyttan.

Ja. Resultaten från enkäten vi-
sar tydligt på detta samband.
Den svaga länken i propositio-
nen är delen om företagets till-
växt. Liko AB och Genesis IT
AB representerar de företag
med kraftigast tillväxt i den
undersökta populationen. De
har båda externa ledamöter och
Liljedahl poängterar särskilt
vikten av externa ledamöter när
det gäller tillväxt.

Cirka 66% av företa-
gen har inga externa
ledamöter i sin styrel-
se. Fråga 2 och 3 är
positivt korrelerade
med antalet anställda.
Även fallstudierna
bekräftar detta sam-
band.

6.3 Modellen

Modellen har fyra rutor och vi kommer utifrån våra empiriska resultat se vilka kopplingar
olika variabler har till sammansättningen respektive aktiviteten i styrelsen.

Paper board
(Ruta 1)

Transition board
(Ruta 3)

Local board
(Ruta 2)

Professional board
(Ruta 4)

Inaktiv
styrelse

Aktiv
styrelse

Ogenomtänkt Genomtänkt
sammansättning sammansättning

Figur 6.1 Modell över styrelser i tröskelföretag

6.3.1 Paper board

Genom fallstudierna har vi hämtat namnet Paperboard. Karlsson menar till exempel att det
företaget i hög utsträckning var styrda av VD:n initialt för att sedan i takt med att företaget
växer få ett maktskifte, som är mer centrerat hos styrelsen. Vi avslutade även intervjuerna
med att låta samtliga respondenter bedöma modellen. Samtliga respondenter i vår fallstudie
tyckte att det var rimligt att placera små aktiebolag i rutan paperboard. Samtliga tre fallstudie-
företag uppfattade att många små företag endast uppfyller det lagstadgade kraven på styrelsen
och därigenom missar stora delar av de nyttor som en aktiv och genomtänkt styrelse kan med-
föra. Edström & Lygonis (1997) menar att företag, oftast små, tenderar att fokusera allt för
mycket på den dagliga driften och därför missar de att lyfta upp frågor till en strategisk nivå.
Vi har funnit visst stöd för det som Edström & Lygonis (1997) säger. Företagen i klass 1, det
vill säga de minsta företagen i vår undersökning är de som har fått högst medelvärde på fråga
6 och lägst medelvärde på fråga 4 (se bilaga 2). Även om resultaten inte tillhör de starkaste i
vår undersökning så ger det trots allt ett visst stöd åt det som Edström & Lygonis (1997) för
fram.

Tabell 6.1 Propositionerna



35

De förklaringar som vi undersökt i samband med bekräftelsen av modellen är så kallade en-
dogena förklaringar, och de finns uttalade i teorin som igenkänningstecken för små tillväxtfö-
retag. Macintosh (1996) menar att företagen följer olika stadier i sin utveckling och företaget
bör i takt med att det växer anpassa ledningen till dess behov. Vi har inte haft möjligheten att
inarbeta en longitudinell dimension, en så kallad tidsdimension i vår undersökning. Tidsdi-
mensionen är ett krav för att kunna bekräfta det som Macintosh (1996) säger. Vi anser dock
att vi i viss mån kan uttala oss om de olika utvecklingsstadierna genom att jämföra företag av
olika storlek. En sådan jämförelse blir möjlig eftersom det kan anses rimligt att anta att före-
tag av olika storlek kommit olika långt i sin utveckling. Stöd finns för att svaren varierar
mellan företag i olika storlekar. Med hjälp av medelvärdet i anovan (se bilaga 2) utläses att
aktiviteten är högre för större företag i vår population och att sammansättningen är mer hete-
rogen för stora företag. Resultaten med utgångspunkt av medelvärde i anovan (se bilag 2) på
fråga 11 samt 8 visar att sammansättningen i stora företag dels utgör fler externa ledamöter
och dels finns en tydligare rollfördelning mellan de olika professionerna i styrelsen. Rollför-
delningen, kan ses som ett tecken på att sammansättningen är mer genomtänkt.

Arlebäck (2000) tillskriver tillväxtföretag som nära knutna till problematiken med att inte
använda sig av en ledning fullt ut för hanteringen av de olika problem företaget brottas med i
en växtfas. Både Arlebäck (2000) och Macitosh (1996) anser en stark ledare vara ett igenkän-
ningstecken för företag med ledningsproblem i en tillväxtfas. Vi har i vår kvantitativa under-
sökning inte kunnat knyta våra svar till en stark ledare. Undersökningen indikerar på att små
företag tenderar att vara mer beroende av en stark ledare enligt första frågan i anovan (se bila-
ga 2). Vidare har vi hittat endogena variabler som stämmer in på företag som befinner sig i
rutan paperboard. Företagen tenderar här att ha oplanerade möten som vi prövade genom pro-
position 4a (se tabell 6.1) och att de upplever sig erhålla en låg nytta av styrelsens arbete.

I vår undersökning har vi ej hittat några exogena förklaringar. Vi har heller inte funnit några
konkurrerande eller situationsspecifika förklaringar till rutan paperboard. Andledningen till att
vi fått få förklaringar till rutan paperboard kan vara att samtliga tre fallstudieföretag lämnat
rutan paperboard samt att frågorna i enkäten var slutna och därför inte lämnade utrymme för
dokumenterade förklaringar. Flertalet av våra respondenter i den kvantitativa enkäten talade
utanför de slutna frågorna men vi har svårt att uppskatta vilken kvantitativ bevisgrad den in-
formationen har. Vi har däremot använt all information som vi fått in till att göra modellen
och för att få fallstudien till att bli mer uttömmande på området styrelsearbete.

6.3.2 Local board

Karlsson uppfattar att Abelko AB har gått från det vi kallar paperboard till lokalboard och att
de i nuläget befinner sig mellan lokalboard och proffessional board. Flink uppfattade att Ge-
nesis IT AB som är det snabbaste växande bolaget i vår population, gått från att vara så kallad
lokalboard till professionalboard. Namnet lokalboard har vi hämtat från att flera av våra res-
pondenter i den kvantitativa undersökningen nämnde att de inte hade särskilt aktiv styrelse,
eftersom de endast var förankrade lokalt och inte hade behov av den nytta en aktiv styrelse
kunde tillföra. Samtliga respondenter i vår intervju bekräftade att det var troligt med en sådan
uppfattning. Lokal förankring är enligt vår uppfattning en exogen förklaring, eftersom vi inte
funnit något sådant stöd i teorin.

Nielsen (2000) menar att styrelsen i tillväxtföretag skall just fokusera på tillväxt och Von
Krogh & Cusumano (2001) lyfter fram marknadsstrategier som ett av de viktigaste målen för
ett styrelsearbete. Vår undersökning visar att företag med en lokalboard tenderar att lägga stor
vikt i marknadsstrategier, vilket bekräftas av proposition 6 (se figur 6:1). Styrelsearbetet i
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Abelko AB är inriktat på hur de ska nå specifika marknader. Genesis IT AB har inte använt
sig av ett uttalat strategitänkande utan överlämnar sådant arbete till VD:n. Flink understryker
att Genesis IT AB använder sig av ordet inriktningar istället i styrelsearbetet. Med ordet in-
riktning menar Flink mål, där han konkretiserar det hela med att styrelsen sätter upp en inrik t-
ning vart företaget skall nå, sedan är det upp till VD:n att nå målet. Vår kvantitativa under-
sökning visar på en korrelation mellan fråga 11 och 5 men inte mellan 5 och 2 (se tabell 4.1).
Korrelationen säger oss att marknadsstrategier är viktiga i inaktiva styrelser som är väl ge-
nomtänkta. Vi anser att det är rimligt att företagen med en lokalboard lägger ner mycket re-
surser på strategitänkande, eftersom de dels kan vara i en tillväxtfas eller så verkar de på en
lokal marknad där det centrala problemet är fokuserat på att sälja. Resultaten bör dock tolkas
med viss tillförsikt eftersom Liko AB som gått via trasitionboard alltid fokuserat kraftigt på
marknadsstrategier och också haft en jämn och hög tillväxt.

I vår population har vi företag som är så kallade franchiseföretag. En konkurrerande förkla-
ring till varför en styrelse kan vara inaktiv men genomtänkt är franchiseföretag. Vi tror att
flertalet av franchiseföretagen har begränsade möjligheter till geografisk expansion, vilket
också hindrar exempelvis strategitänkandet i dessa företag.

6.3.3 Transition board

Den tredje rutan kallar vi för transitionboard. Orsaken till att vi valt det namnet är att rutan
fungerar som en övergång mellan ruta 1 och 4. Vår utgångspunkt var att inget företag ville ha
en aktiv styrelse som hade en ogenomtänkt sammansättning. Vi fann också att det föreföll
ovanligt att företag passade in i den rutan. När sedan Lijedahl beskrev Liko ABs resa från ruta
1 till 4 visade det sig att ruta 3 kunde fungera som en övergångsfas mellan ruta 1 och 4. Lilje-
dahl ansåg att han efter en kurs han deltagit i insåg vikten av ett aktivt styrelsearbete. Vidare
säger Lijedahl att han genom ett aktivt arbetssätt i styrelsen kom till insikt om ett behov av en
bred kompetens vilket leder vidare till ruta 4.

6.3.4 Professional board

En aktiv styrelse och en genomtänkt sammansättning anser vi kräver en professionell styrelse
och därför har vi valt att kalla den fjärde rutan för professional board. Flink menar att integr i-
teten hos professionella ledamöter är viktig och de kräver en hög grad av frihet för att kunna
agera på ett aktivt sätt. Vi har redan under paperboard omnämnt att styrelsearbetet i olika fa-
ser kan karakteriseras av VD:ns makt över styrelsen. Genom vår undersökning har vi ej lyck-
ats fånga den longitudinella utvecklingen i företaget. Vi kan dock genom vår anova (se bilaga
2) se fråga 1 att VD:ns makt är störst hos små företag i vår population och att makten även är
större hos de stora bolagen i jämförelse med de medelstora i vår population. Anovan kan där-
för ge oss farhågor om att VD:ns makt är knuten till företagets storlek, vilket också styrks av
de undersökningar som Charan & Kenny (2000) gjort på området. Genesis IT AB menar att
den strategiska makten ligger hos VD:n, vilket bekräftar det Charan & Kenny (2000) under-
sökt. Vi tror dock att det finns fog för att kalla ruta fyra för en professional board, även om
makten inte helt är förskjuten till VD:n. I en mer nyanserad bild menar Macintosh (1996) att
ett större företag hamnar i kontrollkris och det därför är viktigt att administrera företaget på ett
professionellt sätt. Arlebäck (2000) menar att företagets styrelse bör innehålla kompetenser
som administrativ kompetens, juridisk kompetens och marknadskompetens. Bilden måste
därför nyanseras för en professionell styrelse. Liljedahl menar bland annat att dess styrelse
alltid haft ett stort inflytande över den strategiska makten. En konkurrerande förklaring kan
vara att publika och noterade företag som Genesis IT AB har större behov av att ge VD:n en



37

större strategisk makt, eftersom det officiella trycket är större gentemot denne i ett sådant fö-
retag.

Pettigrew & McNulty (1998) menar att styrelsens aktivitet kan ökas genom att ge styrelse-
medlemmarna mer direkt information. I vår undersökning har vi funnit visst stöd för det på-
ståendet. Fråga 7 som behandlar oberoendet i form av informationsinsamling korrelerar med
fråga 2 som handlar om aktiviteten. Korrelationen är dock endast signifikant på 0,15 nivån
vilket gör att vi endast kan tala om en tendens. Pettigrew & McNulty (1998) menar också att
en oberoende styrelse med få lojala band tenderar att minska aktiviteten kring den övervakan-
de kontrollen och istället vara aktiva kring strategiska problem i företaget. Vi har funnit stöd
för att påståendet stämmer men endast med avseende på marknadsstrategier. Vår studie visar
istället att för det fall styrelsen har planerade möten upplever de också att ledamöterna är obe-
roende och i högre grad att ledamöterna är aktiva. Det verkar dock som om oberoendet och
aktiviteten leder till ett ökande engagemang till den grad att styrelsen även engagerar sig i den
dagliga verksamheten vilket till viss del motsäger Pettygrew & McNulty (1998).

Styrelsen i ett stort företag har ofta lite av det dagliga engagemanget medan tillväxtföretaget
har närmare kontakt till den dagliga verksamheten och det ökar också aktiviteten kring verk-
samhetsproblem (Jmf Charan & Kenny, 2000). En aktiv styrelse är i hög grad beroende av en
aktiv VD, som ständigt underhåller styrelseledamöterna med information (Firstenberg & Mal-
kei, 1994). Karlsson menar att ledamöterna i Abelko AB skall kunna ges möjlighet att penet-
rera olika problem på ett uttömmande sätt. Karlsson exemplifierar det hela med att spontani-
teten i styrelserummen är inskränkt, till den grad att vissa frågor ej kan besvaras på stående
fot, utan att det krävs mer information. Flink menar att de styrelseproffs som arbetar för Ge-
nesis IT AB kräver en god planering. Liljedahl menar istället att en allt för uppstyrd planering
hindrar tillväxten i företaget samt att det är viktigt att varje ledamot väl känner till verksam-
heten och kan genom det hantera olika problem. Liljedahl menar även att VD:n har en avgö-
rande roll och att VD:n förser ledamöterna med rätt information inför varje styrelsemöte.

Med hjälp av anovan (se bilaga 2) ser vi att strategitänkande verkar vara beroende av storlek,
eftersom stora företag i högre grad (medelvärde) tenderar att arbeta med strategier samtidigt
som stora företag är mer aktiva (fr 2) och sammansättningen är mer genomtänkt (fr 11).

Nyttan av styrelsearbetet verkar även den vara starkt storleksberoende. Stora företag i vår
population har ett medelvärde på 8,11, små företag har 6,09 medan medelstora företag har ett
genomsnitt på 5,1. Om storlekseffeksindelningen tas bort (se tabell 4.1) kan vi även se att
aktiva styrelser korrelerar med fråga 3 som efterfrågar nyttan av styrelsearbetet. Vi kan även
se att de styrelser som har externa ledamöter även upplever att de i högre grad har nytta av
styrelsens arbete (se bilaga 2). Externa ledamöter verkar även medföra att aktiviteten i styrel-
sen ökar (se bilaga 2).

6.3.5 Sammanfattande analys

Hypoteserna som vi kan dra från matrisen kommer i preciserad form att presenteras i kapitlet
slutsatser. För kunna dra korrekta slutsatser och kunna förklara varför dessa hypoteser är rele-
vanta skall vi sammanfatta hypoteserna i en komprimerad matris, där vi försöker fylla i de
igenkänningstecken som respektive företag har i varje enskild ruta. Sammanfattningen kan
dock göras i figuren nedan (figur 6.2). Det bör poängteras att figuren ej ger en fullständig bild
av styrelsearbetet. Vi har bland annat funnit att mycket av resultaten är starkt beroende av
företagets storlek. Hypoteserna som presenteras kommer att vara uppbyggda av dels de pro-
positioner vi tagit fram och dels modellen nedan. I följande matris anger ett tecken varifrån
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påståendet har härletts, (p) står för proposition och (F) för fallstudie i övrigt har den koppling-
ar till medelvärden men främst till den korrelationsanalys vi genomfört.

• Företaget har inget behov av en aktiv
styrelse och behöver därför heller ej
fundera över sammansättningen

• Låg nytta (p2)

• Oplanerade möten (F)

• Styrelse rummet är ej genomtänkt
men är i ett övergångsstadium till att
bli mer genomtänkt

• Medelnytta (p2)

• Franchiseföretag
• Lokal förankring
• Visst strategitänkande
• Medelnytta (p2)
• Marknadsstrategier viktigast (p6)
• Hög planeringsnivå (p4a)

• Strategitänkande på en hög nivå (F)
• Hög planeringsnivå (F)
• Hög nytta (p2) (p8)
• Formellt uppställda möten (4b)

Inaktiv
styrelse

Aktiv
styrelse

Ogenomtänkt Genomtänkt
sammansättning sammansättning

Figur 6.2 Modell över styrelser i tröskelföretag

6.4 Slutsatser

Företagen som deltagit i vår enkät har vi delat in i tre storleksklasser, vilka återges i bilaga 2.
Vår undersökning visar att företagen passerar olika stadier i sin utveckling av styrelsearbetet.
Undersökningen visar dock att det finns undantag som bekräftar regeln, till exempel är vissa
företag snabba i sin utveckling och lägger till med en professionell styrelse i ett tidigt skede.
Det finns företag med mellan 15 och 20 anställda som har en professionell styrelse, likaså
finns även företag med mer än 30 anställda som inte anser sig ha något behov av en aktiv och
genomtänkt styrelse. Generellt finns det fog att anta att företagen som passerat 20 anställda på
allvar börjar fundera över vad styrelsen skall arbeta med och vilka som skall sitta där. Vi tror
därför med bakgrund av vår undersökning att det är rimligt att dela in företagens styrelsear-
bete efter dess storlek.

Våra resultat hjälper oss att härleda en funktion som beskriver aktiviteten i styrelsearbetet för
företag av olika storlek (se figur 6.3). Figuren säger oss att i inledningsskedet av företagets
verksamhet är aktiviteten i styrelsearbetet mycket låg. När sedan företaget växer sig större så
ökar aktiviteten successivt fram till en punkt
när företaget blir så pass stort att styrelsen ej
kan överblicka hela verksamheten. Charan
och Kenny (2000) menar att i riktigt stora
företag centreras makten hos VD:n och att i
mindre tillväxtföretag centreras makten hos
styrelsen. Vi anser att tröskelföretagen är små
företag som är i gång med etablering av en
styrelse. Charan & Kenny (2000) tillskriver
kulturen en viktig del av styrelsearbetet, efter-
som en hämmande kultur gör att problem blir
skvallerobjekt istället för öppna dialoger.

Storlek

Aktivitet
i styrelse-
arbetet

Figur 6.3 Var finns tröskelföretagen

I detta område återfinns
de flesta tröskelföretag.
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Alltför uppstyrda möten menar Conger et al (1998) hämmar aktiviteten i styrelsearbetet. Lil-
jedahl ansåg med bakgrund av sin erfarenhet att stora styrelser tenderade att bli formella och
att formella styrelser hämmar tillväxten i ett företag. Karlsson menar att det är viktigt att un-
derhålla aktiviteten genom att ständigt hålla problemen inom företaget intressanta. En styrelse
med fler än 8 ledamöter kan enligt Firstenberg & Malkei (1994) tendera att bli stel, vilket
hindrar en öppen och fri debatt. Fråga ett och två i enkäten som korrelerar med fråga tre stär-
ker tesen att aktiviteten är viktig för ett gott styrelsearbete (se tabell 4.1). Slutsatsen är att ak-
tiviteten främjas i tröskelföretag och bakomliggande teori bekräftar även att den generellt är
mycket viktig i styrelsearbete.

Flink på Genesis IT AB anser att planeringen av styrelsemötena är mycket viktig i deras fall,
eftersom en stor del av ledamöterna är så kallade styrelseproffs och tiden därigenom är knapp.
Pettigrew & McNulty (1998) anser att styrelsemötena bör vara väl förberedda och att varje
medlem av styrelsen förses med en god information. Informationen bör helst till sin karaktär
vara direkt men Pettigrew & McNulty (1998) anser att informationen ofta är sekundär. Ett
uppskattat inslag hos ledamöterna är att de har andra kanaler till företaget förutom den infor-
mation som når dem via den externa informationen anser Liljedahl. Våra resultat från en-
kätundersökningen visar på ett nära samband mellan ett väl planerat styrelsearbete, fråga 10
och strategiarbetet fråga 4 och 5 (se tabell 4.1). Det förefaller alltså att det i ett aktivt strategi-
arbete bör finnas en noggrann planering. Slutsatsen blir att planeringen utgör en nyckelfaktor
för ett väl fungerande styrelsearbete. Det finns även tendenser att felaktig eller bristande in-
formation tenderar att bakbinda ledamöterna och begränsa aktiviteten.

Conger et al (1998) anser att styrelsen bör implementera strategier och Firstenberg & Malkei
(1994) och Pettigrew & McNulty (1998) anser att strategiarbetet är en av styrelsens viktigaste
uppgifter. Liljedahl bekräftar vikten av strategiarbete och vill gärna lyfta fram marknadsstra-
tegier som den viktigaste delen av strategiarbetet. Liljedahl menar även att allt strategitänkan-
de är viktigt och en ledstjärnan för strategiarbetet är hur företaget når tillväxt. Liljedahl anser
att en specifik nytta av arbetet med att förankra beslut erhåller VD:n genom att obekväma
beslut kan förankras hos styrelsen. Även Karlsson menar att ett genomtänkt strategiarbete är
viktigt för företaget. Karlsson menar att de konkret haft en specifik kundstrategi, där Abelko
AB gjort helhetslösningar för kunden i form av ett gemensamt utvecklingsarbete. Vår en-
kätundersökning visar även att de företag som passerat 20 anställda ansåg sig ha störst nytta
av ett strategitänkande (se bilaga 2). Nielsen (2000) menar att tillväxtföretag bör i sitt styrel-
searbete fokusera på just tillväxt. Von Krogh & Cusumano (2001) tillskriver affärsstrategier
som särskilt viktiga och då att fokusera på tillväxt när beslut skall tas om investeringar, nya
produkter och vilka lösningar kunder vill ha. Vi har sett att proposition 6 som är kopplad till
marknadsstrategier är särskilt applicerbar på de företag som finns i ruta 2 i vår modell (se fi-
gur 6.2). En viktig slutsats är att företag som passerat tröskeln 30 anställda erhåller en stor
nytta av styrelsearbetet, vilket kan bero på ett mer detaljerat strategitänkande.

Flink anser att strategifrågor som hör till verksamheten sköts av VD:n medan styrelsen avgör
vilken inriktning företaget skall ha. Genesis IT AB:s styrelsearbete har därför formen av ett
stort företag och kan liknas vid det Westphal (1999) menar att styrelsen skall arbeta med.
Westphal (1999) anser att styrelsen skall vara rådgivande i strategiarbetet och Charan & Ken-
ny (2000) menar att styrelsen skall arbeta distanserad mot företagets ledning. Styrelsearbetet
som Westphal (1999) och Charan & Kenny (2000) undersökt och förordar tror vi är särskilt
lämpligt för stora eller publika företag, där styrelsen ej kan överblicka företagets verksamhet.
Det är enligt vår uppfattning möjligt med bakgrund av teori och vår undersökning att stora
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publika företag och små företag i större utsträckning balanserar makten mot VD:n medan me-
delstora företag har makten koncentrerad hos styrelsen.

6.4.1 Sammanfattande slutsatser och hypoteser

Slutledning av resonemanget som vi fört fram skulle kunna vara att tröskelföretagen blir tyd-
liga när de passerar 20 anställda. Företagen över 20 anställda bör fokusera på strategitänkande
och enligt vår uppfattning erhåller de även då en stor nytta. Tröskelföretaget går emot en ge-
nomtänkt styrelse som arbetar på ett aktivt och välplanerat sätt. Stora och publika företag har
andra typer av problem såsom offentlighetsproblem och att företagets storlek är svår att öve r-
blicka. Stora och publika företag bör därför koncentrera sig på en distanserad styrelse med en
VD som klarar av att koordinera offentliga behov och samordna resurser och flöden inom
företaget. Vi har även funnit att det viktigt att företaget tillåts genom sin kultur att ha en fri
dialog som inte hämmar aktivitet. Även planeringen av styrelsearbetet verkar vara en viktig
del för styrelsearbetet. En god planering möjliggör enligt vår enkätundersökning ett bättre
strategiarbete. Den generella styrelsen för tröskelföretag över 20 anställda anser vi dock ska
innehålla följande kännetecken i nedan angivna hypoteser.

H 1: Tröskelföretaget erhåller genom strategiarbetet en stor nytta av styrelsen.

H 2: Aktivitet, planering och sammansättning av styrelsen är tre faktorer som påverkar den
nytta som tröskelföretaget erhåller genom styrelsearbetet.

H 3: Aktiviteten i styrelsearbetet ökar med ökande storlek på företaget.

6.4 Avslutande diskussion

Att tänka i hypoteser som härleds från propositions var ett nytt sätt att arbeta för oss, även om
vi bekantat oss med detta sätt i våra litteraturstudier under vår utbildningsperiod på Luleå
Tekniska Universitet. Hypotetiskt deduktivt arbetssätt har gett oss flera nya infallsvinklar,
bland annat ger det forskaren möjlighet att hitta nya intressanta teorier. En annan fördel med
den hypotetiskt deduktiva metoden var att vi kunde begränsa teoridelen till sådan teori som
var väsentlig för våra propositioner.

Vi har även lärt oss mycket om modellbygge. Att styra upp resultaten mot en modell, i form
av en fyrfältare gav oss problem som var mycket lärorika. Vi skulle även vilja rekommendera
fortsatt forskning på den modell vi konstruerat (se figur 6.1 & 6.2). Vi tror att modellen är
underutvecklad på så sätt att fler situationsvariabler skulle kunna ge respektive ruta fler attri-
but. Med attribut menar vi exempelvis att företagen som finns i ruta två (se figur 6.1) skulle
kunna ha fler kännetecken än de vi räknar upp (se figur 6.2).

Vi vill förstås rekommendera någon till att pröva de hypoteser som vi kommit fram till i våra
slutsatser. Eftersom hypoteserna är underbyggda är det enligt vår uppfattning intressant att
pröva giltigheten av dem i en stor population. En sådan undersökning skulle även kunna kom-
binera en prövning av den modell vi presenterat (se figur 6.1).

Styrelsearbete är ett mycket utforskat och omdebatterat ämne. Vi har i uppsatsen fått erfara att
det var lätt att finna teori men att det var svårt att begränsa sig. Styrelsearbete i mindre-, och
medelstora företag verkar dock vara lite omskriven. Vi vill rekommendera till studier om sty-
relsearbete i små och medelstora företag. Vår undersökning har visat att det finns fog att anta
att styrelsearbetet tar ordentlig form vid ungefär 20 anställda. Det vore dock intressant att fin-
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na generella gränsvärden för när styrelsearbetet tar form, eftersom den övre gränsen för oss är
något diffus (se även figur 6.3).

Karlsson ansåg att företagen i Norrbotten skulle ha mycket att vinna genom ett utökat samar-
bete i styrelsearbete mellan företagen. Företagen i Norrbotten skulle i större utsträckning kun-
na ha ett kunskapsutbyte genom att sitta i varandras styrelser. Företagsledare som drivit före-
tag en längre tid skulle med sin erfarenhet kunna hjälpa mindre företag i kris, som bland annat
Macintosh (1996) räknar upp i de olika faserna som företagen passerar. Karlssons åsikt är en
av de intressanta åsikter vi fann i vår fallstudie och som vi rekommenderar att följa upp i en
uppföljande studie.

I och med globaliseringen möter företagen ett ökat omvärldstryck. Ett aktiv och kompetent
styrelse skulle kunna hjälpa företaget att möta problem som ett ökande omvärldstryck medför.
Vi vill därför föreslå fortsatt forskning på området.

Vi skulle även avslutningsvis vilja kommentera den eventuella självgodhet som vi tidigare
tagit upp i kapitel 4. Vi fann där att särskilt små företag som inte hade några externa ledamö-
ter även ansåg att de inte hade något behov av extern kompetens i styrelsen. Det kan förhålla
sig på det viset att vår undersökning fångat företag som endast drivs med anledning av äga-
rens egen näring. Det är genom ett sådant resonemang ej orimligt att anta att den typen av
företag faktiskt inte har något behov av vare sig externa ledamöter eller extern kompetens i
annan form. Detta resonemang till trots anser vi dock att även den typen av företag skulle vara
betjänta av att åtminstone fundera igenom sammansättningen på styrelsen för att se vilka
kompetenser som är nödvändiga. Aktiebolagslagen kräver att ett aktiebolag skall ha en styrel-
se, varför då inte försöka få ut så mycket som möjligt ur den?
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BILAGA 1

1

Hej våra namn är Ossi Pesämaa och Fredrik Bergsten och vi är studenter vid Luleå
Tekniska Universitet. Vi håller på att skriva examensarbete på D- nivå vilket utgör det
sista momentet på vår utbildning. Vi har valt att skriva om styrelsearbete i
Tillväxt/tröskelföretag. Vi undrar därför om Ni kan svara på några korta frågor om
styrelsearbetet i ert företag. Det tar cirka 3 till 5 minuter och det är inga djupgående
frågor. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att
presenteras för hela undersökningen som omfattar cirka 40 företag

Enkäten består av ett antal påståenden om olika aspekter av styrelsearbete i företag.
Det vi vill att Ni gör är att svara på hur väl påståendet stämmer in på ert företag enligt
en skala från 1 till 10, där 1 är inte alls och 10 är att det stämmer precis. Svaret på
frågan anges med en siffra efter den fetstilade texten.

Frågeexempel.

Vårt företag har en styrelse
Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt.   
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2

Fråga 1. I vårt företag har vi inget behov av att vara aktiva i styrelsen eftersom VD och revisor håller i
alla trådar.

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:

Fråga 2. Styrelsen i vårt företag har ett aktivt arbetssätt, där styrelsen tillsammans med VD tar upp
viktiga problemområden.

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:

Fråga 3. Företaget har stor nytta av styrelsens kompetens och deras arbete tillför stort värde

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:

Fråga 4. En av styrelsens viktigaste funktioner är att arbeta med strategier. Det vill säga den
långsiktiga planeringen.

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:

Fråga 5. En av de viktigaste strategifrågorna är marknadsstrategier, det vill säga hur vi i företaget når
ut på marknaden med våra produkter.

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:

Fråga 6. I vårt företag är planeringen av produktion (av varor eller tjänster), det vill säga den dagliga
verksamheten, en mycket viktig del av styrelsearbetet.

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:

Fråga 7. Styrelsen i vårt företag arbetar oberoende eftersom de självständigt samlar in och bearbetar
den information som behövs i styrelsearbetet.

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:

Fråga 8. I vår styrelse finns inga externa ledamöter, det vill säga ledamöter som inte har någon
koppling till de ursprungliga grundarena exempelvis styrelseledamöter från företagets finansiärer.

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:

Fråga 9. Vi har inget behov av extern kompetens i vår styrelse, eftersom vi väl känner till vår
verksamhet.

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:

Fråga 10. Våra styrelsemöten är formella och följer en i förväg uppställd arbetsordning,

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:

Fråga 11. Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan olika ledamöter i styrelsen

Stämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   Stämmer helt. Ange ditt svar här:
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Korrelationsmatris där hänsyn ej tagits till storlekspåverkan men där storleken på företaget
finns medtagen som en parameter i matrisen.

FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 FR6 FR7 FR8 FR9 FR10 FR11 Anst.
FR1 PC 1,0000 -0,4620 -0,5600 -0,3310 -0,0050 -0,0760 -0,0470 0,3510 0,3160 0,0390 0,0740 -0,1750
       Sign. , 0,0100 0,0010 0,0740 0,9800 0,6900 0,8050 0,0570 0,0890 0,8380 0,6980 0,3560
FR2 PC -0,4620 1,0000 0,4750 0,0930 0,1060 0,0120 0,2040 -0,3120 0,0690 -0,1780 0,2070 0,3170
       Sign. 0,0100 , 0,0080 0,6250 0,5790 0,9490 0,2790 0,0930 0,7160 0,3460 0,2710 0,0870
FR3 PC -0,5600 0,4750 1,0000 0,3710 0,3020 0,1080 0,1470 -0,3820 -0,3910 0,0350 0,2340 0,3320
       Sign. 0,0010 0,0080 , 0,0430 0,1040 0,5700 0,4370 0,0370 0,0330 0,8550 0,2140 0,0730
FR4 PC -0,3310 0,0930 0,3710 1,0000 0,4870 0,0350 0,0980 0,0840 -0,2090 0,3650 0,3750 0,0840
       Sign. 0,0740 0,6250 0,0430 , 0,0060 0,8560 0,6050 0,6590 0,2670 0,0470 0,0410 0,6590
FR5 PC -0,0050 0,1060 0,3020 0,4870 1,0000 -0,0190 0,4180 -0,0720 -0,1990 0,2990 0,3860 0,0930
       Sign. 0,9800 0,5790 0,1040 0,0060 , 0,9190 0,0220 0,7070 0,2910 0,1080 0,0350 0,6260
FR6 PC -0,0760 0,0120 0,1080 0,0350 -0,0190 1,0000 0,4490 0,1900 0,1050 0,0450 0,3700 -0,1390
       Sign. 0,6900 0,9490 0,5700 0,8560 0,9190 , 0,0130 0,3150 0,5820 0,8120 0,0440 0,4650
FR7 PC -0,0470 0,2040 0,1470 0,0980 0,4180 0,4490 1,0000 0,2020 0,0100 0,3540 0,4290 -0,1510
       Sign. 0,8050 0,2790 0,4370 0,6050 0,0220 0,0130 , 0,2850 0,9570 0,0550 0,0180 0,4260
FR8 PC 0,3510 -0,3120 -0,3820 0,0840 -0,0720 0,1900 0,2020 1,0000 0,5190 0,0880 -0,0260 -0,3710
       Sign. 0,0570 0,0930 0,0370 0,6590 0,7070 0,3150 0,2850 , 0,0030 0,6440 0,8900 0,0440
FR9 PC 0,3160 0,0690 -0,3910 -0,2090 -0,1990 0,1050 0,0100 0,5190 1,0000 -0,2840 -0,0490 -0,3890
       Sign. 0,0890 0,7160 0,0330 0,2670 0,2910 0,5820 0,9570 0,0030 , 0,1290 0,7960 0,0330
FR10 PC 0,0390 -0,1780 0,0350 0,3650 0,2990 0,0450 0,3540 0,0880 -0,2840 1,0000 0,4570 0,1880
       Sign. 0,8380 0,3460 0,8550 0,0470 0,1080 0,8120 0,0550 0,6440 0,1290 , 0,0110 0,3200
FR11 PC 0,0740 0,2070 0,2340 0,3750 0,3860 0,3700 0,4290 -0,0260 -0,0490 0,4570 1,0000 0,1810
       Sign. 0,6980 0,2710 0,2140 0,0410 0,0350 0,0440 0,0180 0,8900 0,7960 0,0110 , 0,3380
Anst. PC -0,1750 0,3170 0,3320 0,0840 0,0930 -0,1390 -0,1510 -0,3710 -0,3890 0,1880 0,1810 1,0000
       Sign. 0,3560 0,0870 0,0730 0,6590 0,6260 0,4650 0,4260 0,0440 0,0330 0,3200 0,3380 ,

Signifikanta vid 0,05 nivån är feta och understrukna
Signifikanta vid 0,1 nivån är fetmarkerade
Signifikanta vid 0,15 nivån är kursiverade
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Tabell som visar 95% konfidensintervall uppdelat på olika storleksklasser. Klass 1 är företag
med 15 – 19 anställda, klass 2 är företag med 20 – 29 anställda och klass 3 är företag med
över 30 anställda-

Descriptives
N Mean Std.

Deviation
Std. Error 95% Confidence Interval

for Mean
Min Max

Lower Bound Upper Bound
FR1 1 11 4,91 3,33 1 2,67 7,15 1 10

2 10 3,1 3,7 1,17 0,46 5,74 1 10
3 9 3,33 3,5 1,17 0,64 6,02 1 10

Total 30 3,83 3,48 0,64 2,53 5,13 1 10
FR2 1 11 4,73 2,69 0,81 2,92 6,53 1 8

2 10 6,7 3,53 1,12 4,18 9,22 1 10
3 9 7,44 3,28 1,09 4,92 9,97 1 10

Total 30 6,2 3,27 0,6 4,98 7,42 1 10
FR3 1 11 6,09 2,59 0,78 4,35 7,83 1 10

2 10 5,1 2,6 0,82 3,24 6,96 1 8
3 9 8,11 2,32 0,77 6,33 9,89 3 10

Total 30 6,37 2,72 0,5 5,35 7,38 1 10
FR4 1 11 7,18 1,54 0,46 6,15 8,21 4 9

2 10 7,4 2,55 0,81 5,58 9,22 1 10
3 9 7,22 2,33 0,78 5,43 9,02 2 10

Total 30 7,27 2,08 0,38 6,49 8,04 1 10
FR5 1 11 7,73 2,1 0,63 6,32 9,14 3 10

2 10 6,6 3,53 1,12 4,07 9,13 1 10
3 9 7,67 2,4 0,8 5,82 9,51 3 10

Total 30 7,33 2,7 0,49 6,33 8,34 1 10
FR6 1 11 5,18 3,52 1,06 2,82 7,54 1 10

2 10 2,8 3,01 0,95 0,65 4,95 1 10
3 9 4,11 2,26 0,75 2,37 5,85 1 8

Total 30 4,07 3,08 0,56 2,91 5,22 1 10
FR7 1 11 5,55 3,83 1,15 2,97 8,12 1 10

2 10 3,3 2,45 0,78 1,55 5,05 1 8
3 9 4,33 2,6 0,87 2,34 6,33 2 10

Total 30 4,43 3,11 0,57 3,27 5,6 1 10
FR8 1 11 8,55 3,27 0,99 6,35 10,74 1 10

2 10 7,3 4,35 1,37 4,19 10,41 1 10
3 9 5 4,74 1,58 1,35 8,65 1 10

Total 30 7,07 4,23 0,77 5,49 8,65 1 10
FR9 1 11 5,18 3,46 1,04 2,86 7,51 1 10

2 10 3,6 3,66 1,16 0,98 6,22 1 10
3 9 2,22 1,72 0,57 0,9 3,54 1 5

Total 30 3,77 3,26 0,59 2,55 4,98 1 10
FR10 1 11 5,64 3,75 1,13 3,12 8,15 1 10

2 10 6,2 3,74 1,18 3,53 8,87 1 10
3 9 7,44 1,81 0,6 6,05 8,84 5 10

Total 30 6,37 3,26 0,6 5,15 7,59 1 10
FR11 1 11 4,91 3,08 0,93 2,84 6,98 1 10

2 10 4,1 3,28 1,04 1,75 6,45 1 10
3 9 6 2,78 0,93 3,86 8,14 1 10

Total 30 4,97 3,06 0,56 3,83 6,11 1 10



Bilaga 3

1

Frågor till fallstudier.
Först vill vi att respondenten fritt berättar lite om styrelsearbetet i företaget. Vi vill bland
annat veta om det förändrats, hur det var förut vad som är skillnaden och liknande. Även lite
allmänt om företaget, verksamheten och dyligt.
Vill respondenten/företaget vara anonym?
Annat särskilt som berör publiceringen av arbetet.
Kan vi höra av oss med eventuella kompleteringsfrågor (per telefon)?

Rörande aktiviteten i styrelsen

Faktoter som kan påverka aktiviteten i styrelser.
- intresse

- tycker du att styrelsearbete är intressant?
- utifrån personlig utveckling osv?

- Hur länge har du suttit i styrelsen?
- har du suttit i fler styrelser tidigare?
- sitter du nu i någon annan styrelse?

- Hur upplever du engangemanget från övriga styrelsemedlemmar?
- 

- antal uppdrag i olika styrelser
- Hur många styrelseuppdrag anser du att en person kan ha?

- styrelsekulturen.
- VD:s makt över styrelsen.
- Informationen
• Anser du att styrelsen har ett formellt arbetssätt med fastställda rutiner?

• Hur/ på vilket sätt är de formell
• hur anser du att det påverkar styrelsearbetet?
• Tycker du att ni kan bryta den fastställda arbetsordningen för att diskutera aktuella

problem?
• Är det alltid viktigt att ha ett aktivt styrelsearbete?
• Tycker du utifrån det vi nu diskuterat att styrelsen har ett aktivt arbetssätt?

• Varför eller varför inte?
• Hur skulle det kunna ändras?
• Har aktiviteten varit Större/mindre förr?

Rörande strategiarbetet i styrelsen

hur viktigt är strategitänkandet i ert styrelsearbete
- nu, förr, i framtiden (förändras det något)
- Hur jobbar ni konkret med stategier?

- arbetar ni i generella termer? (arbetar ni strukturerat med särkilda
strategiproblem/vinklar, eller arbear ni mer ostrukturerat med strategier i allmänhet.)?

- särskilda strategi, att ni i styrelsearbetet på ett strukturerat sätt angriper ett särskilt
problemområde eller specifikt mål.

- arbetar ostrukturerat med strategier som dycker upp, det vill säga idé penetrering?
- arbetar ni med strategier som specefikt rör tillväxt, exempelvis:

- marknadsstrategi
- kundstrategier
- investeringsstrategier
- osv
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- 

Rörande sammansättningen i styrelsen

Genomtänkt ogenomtänkt
• Vilka sitter i er styrelse

• Koppling till ägandet.
• Känner du till bakgrunden till varför de som sitter i styrelsen.
• Skulle du säga att det finns en bakomliggande tanke bakom sammansättningen av

styrelsen
• I så fall kan du beskriva den

• Har sammansättningen sett annorlunda ut tidigare, har den förändrats över tiden.
• Vilken betydelse anser du att det har?
• Har den sett annorlunda ut tidigare?

- Kompetens och kunnande
• anser du att er styrelse har en bred kompetens som uppfyller de behov som företaget

har( med bred menar vi att ni har en interpersonell kompetens, operativ kompetens,
kamrers kompetens, juridisk kompetens, affärskompetens, strategisk kompetens, osv)?

• Anser du att det är svårt att hitta bra kompetens/personer till styrelsen?
• Ja eller nej, hur påverkar det sammansättningen av styrelsen?
• Vilka typer av personer bör enligt dig sitta i styrelsen?

Annat intressant (respondenten leder)

Är det viktigt med lokal kompetens för vissa typer av företag (ditt företag).
I sådana fall varför?

Är det viktigt med nationell kompetens
I sådan fall varför

Är det viktigt med internationell kompetens
I så fall varför.

Visa modell




