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SAMMANFATTNING  
En styrelse är en grupp som fungerar som en länk mellan bolagets aktieägare och dess 

ledning. Styrelsens centrala uppgift är att genom styrning och övervakning skydda 

aktieägarnas intressen, bidra till företagets värdeskapande och säkerställa företagets 

fortlevnad. Senaste åren har det visat sig att många styrelser runt om i världen och i Sverige 

åsidosatt övervakningen och styrningen. I flera fall har detta lett till förödande konsekvenser 

för företagets aktieägare och samhället i stort. Syftet med studien är att förklara hur olika 

gruppfaktorer påverkar styrelsearbetet i svenska bolagsstyrelser och vilken inverkan det får på 

styrelsens konfliktfrekvens, företagets prestation och styrelsens identifiering av 

tillväxtmöjligheter. Studien syftar även till att jämföra om det finns skillnader mellan noterade 

bolag, onoterade bolag och Gasellföretag. Syftet har besvarats genom ett deduktivt 

tillvägagångssätt där en teoretisk referensram ligger som grund för en teoretisk modell. 

Empiri har samlats in genom kvantifiering, varav enkätsvar från 67 noterade, 70 Gasell, 4 

noterade och Gasell och 93 onoterade bolagsstyrelser. Resultatet av empirin visar att styrelser 

med hög ansträngningsnorm och en god beslutskultur tenderar att värdera risk och strategiska 

möjligheter i högre utsträckning. De noterade bolagen och Gasellföretagen klarar även i högre 

utsträckning att relatera dessa till företagets prestation och styrelsens identifiering av 

tillväxtmöjlighet. Detta leder i sin tur till att företaget presterar bättre och identifieringen av 

potentiella tillväxtmöjligheten ökar. Resultatet visar även att styrelser som tenderar att ofta ha 

konflikter inte prövar och värderar risk i samma utsträckning som bolag med mindre 

konflikter. En slutsats är därför att tysta styrelser i högre utsträckning är konfliktfyllda och 

begränsar sitt strategiska arbete. 

Nyckelord: Styrelse, beslutskultur, ansträngningsnorm, värdering av risk, strategisk kunskap, 

företagsprestation, tillväxtmöjlighet, konfliktfrekvens, strategi 

 



 

Abstract 

A board is a group acting as a link between management and shareholders. The Board’s main 

task is to govern the firm and protect the interests of shareholders, contribute to the business 

value creation and ensure the company survives. In recent years have shown that many boards 

around the world and in Sweden have overlooked central aspects of governance and control. 

In several cases, this have led to devastating consequences for its owners and society. The 

purpose of the study is to explain how different group factors affecting the work of the board 

in Swedish companies and the impact it will have on firm performance, growth opportunity 

and frequency of conflict in the board. The study aims to compare whether these factors are 

differences between the boards of listed companies, unlisted companies and Gazelle. The 

purpose of the study has been answered using a quantitative research approach in which a 

theoretical framework is the basis for a theoretical model. Cross-sectional data were collected 

using a sample survey with responses from 67 listed, 70 Gazelle, 4 listed and Gazelle and 93 

unlisted company boards. The results of the cross-sectional survey show that boards with a 

high effort norm and a good decision-making culture tend to value risk and viable strategic 

options to a greater extent. In comparison the listed and Gazelle companies manage to greater 

extent to relate these group factors to company performance and growth opportunity. This 

means that the firm performance and the identification of potential growth opportunity 

increases. The results also show that boards who have a degree of frequent conflicts do not try 

and assess the risk to the same extent as companies with less conflict. A conclusion is 

therefore that the silent boards more often are in conflict and limit their own strategic work. 

Keywords: Board of directors, board decision-making culture, effort norm, risk evaluation, 

strategic knowledge, firm performance, growth opportunity, conflict frequency, strategy  

  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1 INTRODUKTION ........................................................................................................................ 1 
1.1 Syfte ........................................................................................................................................ 4 
1.2 Disposition ............................................................................................................................. 5 

2 TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................. 6 
2.1 Styrelsens roll och uppgift...................................................................................................... 6 

2.1.1 Styrningsrollens fokusområden ......................................................................................... 6 
2.1.2 Tjänsterollens fokusområden ............................................................................................. 7 

2.2 Strategiskt beslutsfattande ..................................................................................................... 7 
2.3 Strategi och strategisk kunskap .............................................................................................. 8 
2.4 Risk och osäkerhet ................................................................................................................. 9 

2.4.1 Strategiska beslut under risk och osäkerhet .................................................................... 10 
2.5 Ansträngningsnorm och engagemang .................................................................................. 10 
2.6 Beslutskultur ........................................................................................................................ 11 
2.7 Prestation ............................................................................................................................. 12 
2.8 Tillväxtmöjlighet .................................................................................................................. 13 
2.9 Konfliktfrekvens ................................................................................................................... 13 
2.10 Teoretisk analysmodell ........................................................................................................ 15 

3 METOD ....................................................................................................................................... 16 
3.1 Forskningsansats ................................................................................................................. 16 
3.2 Studiens utformning ............................................................................................................. 16 
3.3 Mätinstrument ...................................................................................................................... 16 

3.3.1. Operationalisering av ansträngningsnorm och beslutskultur ..................................... 17 
3.3.2. Operationalisering av strategisk kunskap och värdering av risk ................................ 17 
3.3.3. Operationalisering av prestation, tillväxtmöjlighet och konfliktfrekvens ................... 17 

3.4 Litteraturstudie .................................................................................................................... 18 
3.5 Urval .................................................................................................................................... 19 
3.6 Genomförande av enkätstudie .............................................................................................. 20 
3.7 Analysmetod ......................................................................................................................... 20 

3.7.1. Korrelationsanalys ...................................................................................................... 20 
3.7.2. Multipel linjärregression ............................................................................................. 20 
3.7.3. Begreppskorrelation .................................................................................................... 21 
3.7.4. Variansanalys .............................................................................................................. 21 

3.8 Metodproblem ...................................................................................................................... 21 

4 RESULTAT AV EMPIRI .......................................................................................................... 23 
4.1 Beskrivande statistik ............................................................................................................ 23 
4.2 Korrelationsanalys ............................................................................................................... 23 
4.3 Begreppskorrelation ............................................................................................................ 25 
4.4 Hypotesprövning .................................................................................................................. 26 

4.4.1 Indirekta effekter .............................................................................................................. 27 
4.5 Skillnader i medelvärde ....................................................................................................... 28 

5 ANALYS ...................................................................................................................................... 34 

6 SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING ................................................................... 39 
6.1 Teoretiska implikationer ...................................................................................................... 39 
6.2 Praktiska implikationer ........................................................................................................ 40 
6.3 Fortsatt forskning ................................................................................................................. 41 

REFERENSLISTA .............................................................................................................................. 42 
  

  



 

FIGURFÖRTECKNING  

Figur 1: Studiens teoretiska begrepp och hypoteser. ................................................................ 15 

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1: Styrelsens roller med tillhörande uppgifter uppdelade efter fokusområden anpassad 

och översatt efter Huse (2005) ........................................................................................... 7 
Tabell 2:Studiens sökord från  Primo och Google Scholar ...................................................... 18 
Tabell 3:Beskrivande statistik respondenters positioner i styrelse och antal företag ............... 23 
Tabell 4:Korrelationsmatiris, medelvärden, standardavvikelser och antal .............................. 24 
Tabell 5: Cronbach´s alpha för varje begrepp tillsammans med medelvärden, 

standardavvikelser och antal svar för varje begrepp. ....................................................... 25 
Tabell 6: Resultat av hypotesprövning med multipel linjär regression .................................... 26 
Tabell 7:Indirekta effekter ........................................................................................................ 27 
Tabell 8: Skillnader i medelvärden mellan styrelsers ansträngningsnorm ............................... 28 
Tabell 9: Skillnader i medelvärden mellan styrelsers beslutskultur ......................................... 29 
Tabell 10: Skillnader i medelvärden mellan styrelsers värdering av risk ................................ 30 
Tabell 11: Skillnader i medelvärden styrelsers strategiska kunskap ........................................ 31 
Tabell 12: Skillnader i medelvärden mellan företagsprestationer ............................................ 32 
Tabell 13: Skillnader i medelvärden mellan styrelsers identifiering av tillväxtmöjligheter .... 33 
Tabell 14: Skillnader i medelvärden mellan styrelsers konfliktfrekvens ................................. 33 
 

 



 1 

1 INTRODUKTION  
En styrelse är en lagstadgad institution för samtliga svenska aktiebolag (ABL 8 kap. 1§) och 

vilar på uppfattningen att fler personers kunskap överskrider förmågan hos den enskilda 

individen (Forbes & Milliken, 1999). Styrelsens uppgift är att som grupp, genom styrning, 

skydda aktieägarnas intressen och bidra till företagets värdeskapande och fortlevnad (Forbes 

& Milliken, 1999; Pugliese et al., 2009; Zona & Zattoni, 2007). Hur väl styrelsen lyckas med 

sin uppgift härleds till förmågan hos gruppen att ta sig an kunskapskrävande uppgifter och 

bidra till företagets prestation och tillväxt (Payne, Benson, & Finegold, 2009; Minichilli, 

Zattoni, Nielsen, & Huse, 2012).  

Styrelsen är den grupp i organisationen som godkänner och fastställer strategin, något som i 

praktiken är svårt och kan få långtgående konsekvenser för företagets riktning (Forbes & 

Milliken, 1999; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015; McNulty & Pettigrew, 1999). 

Styrelsen är därför en grupp komponerad av individer med hög specialiserad kunskap som 

tillsammans fattar beslut om att godkänna och fastställa företagets strategi (Forbes & 

Milliken, 1999; McNulty & Pettigrew, 1999). Detta beror på att strategiska beslut innebär en 

hög nivå av osäkerhet och komplexitet som kräver ett kompetent beslutsfattande (Amit & 

Schoemaker, 1993) Denna gruppdynamiska process kräver även en stor ansträngning av 

styrelsen och en förmåga att hantera svåra strategiska utmaningar (Wageman, 1995). I vissa 

grupper uppstår oundvikligen konflikter. Dessa kan resultera i både positiva och negativa 

konsekvenser för beslutsfattandet (Amason, 1996; Jehn, 1995). En måttlig konflikt om 

uppgiften kan i sak vara bra, men när frekvensen på konflikter blir för hög leder det till mer 

skada än nytta (Amason, 1996; Jehn, 1995). En hög frekvens av konflikter är även ett resultat 

av en oförmåga att reda ut sakligt underbyggda strategiska utmaningar och istället fastnar 

styrelsen i återkommande personliga konflikter (Amason, 1996). Konsekvensen av detta blir 

ofta tystnad och undanträngning av viktiga frågor som påverkar företagets fortlevnad och 

utveckling (Amason, 1996; Jehn, 1995). 

Att arbeta med strategi är av stor betydelse för företaget prestation och tillväxt (Rumelt, 

Schendel, & Teece, 1991). Styrelsen har rollen som både bidragande till formuleringen av 

strategin och övervakning av att strategin efterföljs (McNulty & Pettigrew, 1999; Mintzberg, 

1978). Styrelsens roll innefattar övelappande inslag av konslutation och utvädering till den 

stategi som formuleras inom företaget (McNulty & Pettigrew, 1999; Mintzberg, 1978). I detta 

har även företagetsledningen en viktig roll för att förbereda underlag och komma med förslag 

till styrelsen på den strategi som de vill implementera i organisationens dagliga verksamhet 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015; McNulty & Pettigrew, 1999). Det är i detta 

samspel mellan styrelse och ledning som styrelsen agerar konsultativt och rådgivande 

(McNulty & Pettigrew, 1999). Detta ger styrelsen god insikt i strategins innehåll och därmed 

bättre förutsättningar för utvärdering och övervakning av strategins implementering och 

användning (Rindova, 1999).  

Senaste åren har flera företag varit inblandade i stora skandaler och kriser som har haft en 

direkt koppling till företagets styrelser. Enron är ett exempel, där det 2004 uppdagades att de 

gömt gigantiska skulder, misslyckade affärer och projekt med hjälp av kryphål i 

redovisningen (Rosen, 2003). Bland annat hade Enron misslyckats med sin derivathandel, det 

visade sig att styrelsen och det finansiella utskott inte hade kunskapen som behövdes (ibid.). 

Finanskrisen som drabbade världen 2008 utlöstes utav bland annat hög risk, komplexa 

finansiella produkter, intressekonflikter, och misslyckad tillsyn (Levin & Coburn, 2011). G30 

Working Group (2012) skriver i sin rapport Toward Effective Governance of Financial 

Institutions att styrelser spelar en avgörande roll i finansiella institutioner. Där styrelsen har 
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kontroll över tre faktorer, valet av strategi, bedömning av risktagande och försäkran om att 

ledningen genomför den valda strategin (ibid.). Finanskrisen visade dock att ledningen vid 

vissa banker och andra finansförmedlare, med kunskap och godkännande av deras styrelser 

fattat beslut som ledde till förödande konsekvenser (ibid.). En bidragande faktor till 

finanskrisen var Lehman Brothers konkurs 2008 som har identifierats till stora del bero på en 

person, Richard Fuld Jr, styrelseordförande och verkställande direktör (Berman, The Wall 

Street Journal, 2008). Fuld styrde Lehman Brothers med järnhand och enligt Berman (2008) 

så saknade han och övriga i styrelsen kunskap för att ta bra beslut. Berman (2008) ifrågasätter 

hur styrelsen övervakade risker i portföljen av fastighetstillgångar och värdepapper. Under 

2006 och 2007 visade det sig att Lehman Brothers rikskommitté har haft sammanträde två 

gånger vardera år (ibid.). Troligtvis har det haft en betydande inverkan för Lehmankraschen 

(ibid). Det senaste exemplet kommer från Sverige, där bolaget Northland Resources 2014 

utlöste den största konkursen i landet i modern tid (Nyberg & Nilsson, 2015). Northland 

Resources konkurs berodde till stor del på glädjekalkyler, där prognoser för valutakurser och 

järnmalmpris inte uppdaterades tillräckligt ofta (Sundkvist, 2015). Efter Northlands konkurs 

så har en grupptalan som omfattar 12 000 aktieägare inletts mot Northlands styrelse 

(Cederblad, 2015). Dessa exempel visar vikten av kunskap i styrelserummet för att minska 

osäkerheter och utvärdera de risker som ett beslut innebär. Det som i sin tur leder till att 

styrelser tar riktiga beslut och undviker att fatta beslut som leder till förödande konsekvenser 

för företaget och dess intressenter.  

Det moderna synsättet på bolagsstyrning växte fram i USA under 1980-talet som en reaktion 

från de institutionella investerare sida mot självsvåldiga och egenmäktiga bolagsledningar 

(Kodgruppen, 2004). Under 1990-talet skakades Storbritannien av ett antal bolagsskandaler, 

detta resulterade i Cadbury-rapporten (ibid.). Därefter har organisationer i Europa och övriga 

delar av värden utarbetat sanktionerande koder för bolagsstyrning (ibid.). Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning är den organisation i Sverige som ansvarar för svensk kod för bolagsstyrning 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

God bolagsstyrning (eng. good governance) handlar om att styra bolag på ett sådant sätt att 

bolaget för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2015). Bolag som är börsnoterade det vill säga bolag som är noterade 

på OMX Nordic eller NGM Equity ska följa regler som svensk kod för bolagsstyrning sätter 

(ibid.). Koden förvaltas och ges ut av Kollegiet för svensk bolagsstyrning som är en del av 

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (Föreningen för god sed på 

värdepappersmarkanden, 2015 ). Koden kompletterar lagstiftningen och andra regler genom 

att ange en självreglerad norm för god bolagsstyrning. För markandsnoterade bolag listade på 

OMX First North och Aktietorget är koden frivillig att använda (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2015). Onoterade bolag som inte är publika får även de använda koden som 

norm för bolagsstyrning (ibid.).  

Koden beskriver styrelseuppgifter i sex punkter som tillsammans visar på hur mångfasetterat 

styrelsens arbete är. Dessa uppgifter förklaras i koden som: (1) styrelsen ska fastställa 

bolagets övergripande mål och strategi; (2) tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga 

verkställande direktör; (3) fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället 

i syfte att säkerställa dess långsiktiga värdeskapande förmåga; (4) se till att det finns 

ändamålmässiga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för 

bolaget som dess verksamhet är förknippad med; (5) se till att det finns en tillfredställande 

kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet 

samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer; (6) se till att säkerställa att bolagets 
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informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig. (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2015) 

Styrelsens strategiska deltagande och beslutsfattande är en komplex process som innefattar 

omständigheter rörande risk, på grund av sin långsiktiga natur och osäkerhet om utfallet 

(Amit & Schoemaker, 1993; Baird & Thomas, 1985; Bourgeois III, & Eisenhardt, 1988; 

McNulty & Pettigrew, 1999; Mintzberg, Raisnighani & Theoret, 1976). När en individ ska 

fatta ett beslut som innebär risktagande och osäkerhet försvåras beslutprocessen (Kahneman 

& Tversky, 1979). Detta kompliceras ytterligare när individer som grupp ska fatta ett beslut 

(Amason, 1996). Bettenhausen (1991) definierar en grupp som arbetar tillsammans som ett 

socialt system, utförande en eller flera uppgifter inom ett organisatoriskt sammanhang. Detta 

gäller även för styrelser (Forbes & Milliken, 1999).  

Den föränderliga investerarmiljön i Sverige gör det viktigt att förstå det strategiska 

beslutfattandet i företag från ett investerarperspektiv (Berglöf, 1997; Hoskisson, Hutt, 

Johnson, & Grossman, 2002; Johnsson, Schnatterly, Johnson, & Chiu, 2010). Speciellt för 

institutionella investerare som ansvarar för att förvalta andras pengar och har ett intresse att 

övervaka ledningar och styrelsers beslutstagande (Peasnell, Pope, & Young , 2005). I 

slutändan gäller det att företagen är lönsamma och tar strategiska beslut som tillåter företaget 

att överleva (Rumelt et al. 1991). De senaste åren har det visat sig att strategiska beslut har 

tagits trots avsaknaden av lämplig kunskap och värdering av risk, detta har lett till förödande 

konsekvenser för företagen, intressenterna och samhället i stort (Cederblad, 2015; G30 

Working Group, 2012; Levin & Coburn, 2011; Rosen, 2003). I detta avseende är Northlands 

konkurs ett tydligt exempel på de konsekvenser och efterföljder det hade på orten Pajala 

(Spängs & Björklund, 2014). 

Tidigare studier om styrelsers strategiska beslutsfattande kopplat till styrelsens kunskap, 

engagemang, gruppsammanhållning och prestation förekommer i forskningen (Forbes & 

Milliken, 1999; Minichilli, Zattoni, & Zona, 2009). Studier om hur styrelser är komponerade, 

vad de har för uppgift och hur de fungerar som grupp relativt hur de presterar förekommer i 

forskningen och är ett välstuderat område både internationellt och i Sverige (Edling, Hobdari, 

Randøy, & Stafsudd, 2012; Van Ees, Gabrielsson, & Huse , 2009; Machold & Farquhar, 

2013). Tidigare forskning har inte studerat gruppfaktorerna ansträngningsnorm och 

beslutskultur inverkan på hur styrelsen tar beslut vid risk och osäkerhet när det kopplas till 

företagets prestation, styrelsens identifiering av tillväxtmöjligheter och konfliktfrekvens. Det 

finns med detta både ett externt intresse från investerare i hur beslutfattandet fungerar och ett 

intresse från styrelser som praktiserar. 

Svenska noterade bolag, onoterade bolag och Gasellföretag efter finanskrisen undersöks i 

denna studie utifrån deras respektive styrelser. Detta har tidigare inte studerats i Sverige 

utifrån hur gruppfaktorer påverkar styrelsers identifiering av tillväxtmöjlighet och företagets 

prestation. Företagens prestation är ur ett strategiskt perspektiv vilande på hur styrelsen kan 

bidra till att etablera ett långsiktigt värdeskapande och se tillväxtmöjligheter. (Hutchinson & 

Gul, 2004; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). Det har i tidigare studier visats att 

företagets bolagsstyrning har en viktig roll för att förklara både prestation och 

tillväxtmöjlighet (Hutchinson & Gul, 2004). 
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Denna studie fokuserar på styrelsens strategiska fastställande beslut angående marknader, 

produkter, lokalisering och personal. För att nå noggrant genomtänkta beslut krävs det att 

styrelsemedlemmar, utifrån sina respektive kunskaper, tillsammans utbyter information och 

utvärderar osäkerheten förknippade med de strategiska besluten. I denna process inverkar 

sociala gruppfaktorer som försvårar processen ytterligare. I en perfekt värld antas styrelser ha 

full kunskap vid besluten och veta alla utfall och konsekvenser men i praktiken är det inte 

möjligt (Bell, Raiffa, & Tversky, 1995; Simon, 1997). Det är denna förmåga att ta beslut utan 

att veta det exakta utfallet som styrelsen måste ta hänsyn till vid värdering av risk i sitt 

strategiska beslutsfattande. Med detta som grund har studien fått sin utgångspunkt i 

forskningsfrågan:  

Hur påverkar olika gruppfaktorer styrelsearbete i svenska bolagsstyrelser och vilken inverkan 

har det på företagets prestation, tillväxtmöjlighet och konfliktfrekvens? 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att förklara hur olika gruppfaktorer påverkar svenska bolagsstyrelsers 

beslutsfattande och vilka konsekvenser sådant arbete har för företagets prestation, 

identifiering av tillväxtmöjlighet och konfliktfrekvens. Studien syftar även till att jämföra om 

det finns några skillnader beroende på om företaget är ett noterat bolag, onoterat bolag eller 

ett Gasellföretag. Fokus ligger på hur styrelser som grupp, tillsammans tar sig an risk och 

osäkerhet vid strategiska beslutprocesser för att uppnå god prestation och identifiering av 

tillväxtmöjligheter. Genom att uppnå syftet kan intressenter, både inom och utanför företag, få 

en djupare förståelse för hur styrelser värderar risk utifrån krav på bolagsstyrning. 

För att uppnå syftet kommer en teoretisk analysmodell att presenteras, som sedan testas 

empiriskt. Modellen har deducerat ett antal centrala begrepp för beslutsfattande i styrelser. 

Den teoretiska analysmodellen kommer att utformas för att förklara hur styrelsen som grupp 

fungerar och hur olika företeelser och särdrag kan komma att påverka företags prestation, 

identifiering av tillväxtmöjligheter och konfliktfrekvens. För detta har också uppfattningen 

och benägenheten hos styrelsen att ta sig an risk och osäkerhet en betydelse. De faktorer 

studien har avgränsat sig till är faktorerna ansträngningsnorm, beslutskultur, värdering av risk, 

strategisk kunskap, företagets prestation, styrelsens identifiering av tillväxtmöjligheter och 

konfliktfrekvens. 
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1.2 Disposition  
Kapitel 1 Introduktion: Detta kapitel introducerar läsaren till bakgrund och 

problemdiskussion. Här pressentaras nyckelbegrepp och bakomliggande resonemangen till 

formuleringen av forskningsfrågan som studien syftar att besvara.  

Kapitel 2 Teoretisk referensram: Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen. 

Kapitlet belyser gruppfaktorer som kan påverka företagets prestation, identifiering av 

tillväxtmöjligheter och konflikter. Kapitlet kommer att ligga till grund för studiens utformning 

av hypoteser och teoretisk modell.  

Kapitel 3 Metod: Givet studiens syfte, forskningsfråga, teoretiska grund presenteras i detta 

kapitels studiens ansats, synsätt och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med att 

presentera analysmetod och stärkande av studiens trovärdighet. 

Kapitel 4 Resultat av empiri: Detta kapitel presenterar studiens empiriska material. 

Kapitel 5 Analys: Givet den teoretiska referensramen, metoden och den insamlade empirin 

presenteras här studiens centrala bidrag och analyseras. 

Kapitel 6 Slutsats och Framtida Forskning: I detta kapitel avrundas studien med att besvara 

forskningsfrågan. Teoretiska och praktiska implikationer av studiens resultat presenteras 

tillsammans med studiens viktigaste bidrag. Kapitlet avslutas med förslag till framtida 

forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel behandlar den teoretiska referensramen och de begrepp som är centrala för 

denna studie. Teorierna omfattar begrepp som styrelsens uppgift, företagsprestation 

strategisk beslutstagande, risk och osäkerhet, företagsprestation och identifiering av 

tillväxtmöjlighet. I kapitlet presenteras löpande hypoteser formulerade utifrån tillhörande 

teori. 

2.1 Styrelsens roll och uppgift  
Vanligt förekommande är att styrelsen beskrivs som den formella länken mellan aktieägarna 

och företagets ledning (Fama & Jensen, 1983). I denna mening är det styrelsen som övervakar 

och påverkar ledningens implementering av strategiska beslut och den dagliga 

administrationen (ibid.). Denna skillnad mellan företagets ledning och styrelse kan också 

sammanfattas genom att specificera två roller för styrelsen: styrning (eng. control) och 

tjänster (eng. service) (Forbes & Milliken, 1999). Dessa roller finns till för att skydda 

aktieägarnas intressen och för att bidra till företagets värdeskapande (Forbes & Milliken, 

1999; Pugliese, o.a., 2009; Zona & Zattoni, 2007). Rollerna angående styrning och tjänster 

kan delas upp i uppgifter och förklaras djupare utifrån interna-, externa- och strategiska 

fokusområden. (Huse, 2005). 

2.1.1 Styrningsrollens fokusområden  

Styrningsrollens interna fokusområde består av styrelsens uppgift att bedriva 

beteendestyrning (eng. behavioural control) av företagsledningen (ibid.). Viktigast för denna 

uppgift är att säkerställa aktieägarnas värdemaximering genom styrning av ledningens 

handlingar och beteende (Johnson, Daily, & Ellstrand, 1996). Styrelsen är ur detta perspektiv 

en oberoende grupp som inte förväntas delta i varken initiering eller implementering av 

strategiska beslut (Fama & Jensen, 1983). Detta ger ett utifrånperspektiv på företagsstyrning 

med hänsyn till aktieägare och andra intressenter (Huse, 2005). Två tydliga exempel där 

aktieägare och intressenter lidit stora förluster är kriserna i Enron och WorldCom (Kochan, 

2003). Vid dessa skandaler ville ledningen bygga sin personliga rikedom genom ökandet av 

marknadsvärdet på företagens aktier (ibid.). Detta ledde vid företagens konkurs till att 

anställda, kunder, leverantörer och hela samhällen drabbades av stora förluster (ibid.). 

Det andra fokusområdet, det externa, avser utfallsstyrning (eng. output control) (Halme & 

Huse, 1997). Denna uppgift omfattar styrning genom användandet av redovisning och andra 

nyckeltal som kan avse att mäta företagets prestation (Lee & Yang, 2011; Minichilli, Zattoni, 

& Zona, 2009). Detta blir tillämpbart för styrelsen när det finns asymmetrisk information 

mellan ledning och styrelsen rörande beteendestyrning (Minichilli, Zattoni, & Zona, 2009). 

Styrelsen använder i denna uppgift företagets redovisade prestation för att övervaka 

ledningens beteende (Fama & Jensen, 1983; Minichilli, Zattoni, & Zona, 2009).  

Den sista uppgiften är den strategiska styrningen av företaget som kommer ur en juridisk syn 

på styrelsens uppgift (Huse, 2005; Minichilli, Zattoni, & Zona, 2009). Uppgiften som 

styrelsen har är att övervaka, utvärdera de strategiska besluten som ledningen tar (ibid.). 

Denna uppgift blir särskilt viktig när betydelsefulla strategiska beslut ska fattas, som vid 

förvärv av ett nytt företag eller nerläggandet av en division, där styrelsen tar det fastställande 

och sista beslutet (Baysinger & Hoskisson, 1990; Yawson, 2006).  
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2.1.2 Tjänsterollens fokusområden  

Tjänsterollens interna fokusområde är styrelsens uppgift att ge råd och anvisningar till 

ledningen. Styrelsen vill ur denna synpunkt bistå företaget med sina egna resurser (Huse, 

2005). Många ser styrelsen som en grupp av kompetenta och kunniga personer som vill bidra 

till beslutsprocessen och debatten i styrelserummet (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997; 

Minichilli, Zattoni, & Zona, 2009). De vill tillföra sina olika erfarenheter, kunskaper och 

synsätt för att driva företaget framåt (ibid.).  

Styrelsens nätverksaktivitet ses som en del i att binda resurser till företaget som går utöver 

den enskilda styrelsemedlemmens kunskap (Hillman & Dalziel, 2003). Varje styrelsemedlem 

bär på ett socialt relationskapital som är en del av den samlade kompetensen (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998). Styrelsemedlemmen bidrar således med ett nätverk, för att finna ytterligare 

information och kunskap att bidra med i styrelsens arbete (Carpenter & Westphal, 2001). Den 

enskilda styrelsemedlemmen som sitter med i två eller fler styrelser kan med olika perspektiv 

och kunskap från andra styrelser bidra till rådgivning och strategiskt beslutsfattande 

(Carpenter & Westphal, 2001; Hillman & Dalziel, 2003). Detta blir för företaget en viktig 

källa till uppdaterad och värdefull information för både de beslut som tas av ledingen och i 

styrelserummet (ibid.).  

Styrelsens strategiska deltagande innefattar styrelsemedlemmarnas involvering i den 

strategiska beslutsprocessen (Minichilli, Zattoni, & Zona, 2009). Styrelsen engagerar sig i 

beslutprocessen för att det finns ett behov av kunskapsresurser och för att strategiskt 

beslutsfattande per definition innefattar osäkerhet, komplexitet och konflikter (Amit & 

Schoemaker, 1993). Deltagande från styrelsen är viktigt för att få styrelsemedlemmarnas 

problemlösningsförmåga och kunskap som bidrag till beslutprocessen (Rindova, 1999). På 

detta sätt kan styrelsen vara delaktiga i den strategiska beslutprocessen och se till att skaffa 

strategiska fördelar, viktiga för att ta position på marknaden (Minichilli, Zattoni, & Zona, 

2009; Porter, 2008). Styrelsens roller med tillhörande uppgifter, uppdelade efter 

fokusområden har sammanfattats i Tabell 1 nedan för att ge en enklare översyn.  

Tabell 1: Styrelsens roller med tillhörande uppgifter uppdelade efter fokusområden anpassad och översatt efter 

Huse (2005) 

  Styrningsrollen Tjänsterollen 

Internt fokusområde  Beteendestyrning Rådgivning 

Externt fokus område Utfallsstyrning Nätverkande 

Strategiskt fokusområde Strategiskstyrning Strategiskt deltagande 

2.2 Strategiskt beslutsfattande  
Styrelsens som en strategisk beslutsfattande grupp möts årligen ett antal gånger för att 

konferera, bestämma strategi och hålla uppsikt på ledningens arbete (Vafeas, 1999). Hur ofta 

och hur länge dessa möten äger rum skiljer från företag till företag (ibid.). Till exempel kan 

frekvensen på antalet styrelsemöten vara större om företaget befinner sig i en turbulent period 

(ibid.). Företaget storlek har också en möjlig inverkan på hur lång tid styrelsemötena tar 

(ibid.). Styrelsers beslutfattande tar i större företag längre tid för att dessa företag agerar i en 

miljö fylld av komplex information (ibid.). 

Styrelsens roll som beslutsfattare under styrelsemötena är att godkänna eller avfärda förslag 

som kommer från den verkställande ledningen (McNulty & Pettigrew, 1999). Förslagen är 

vanligtvis angående investeringar som är av den storlek att styrelsen har satt en nivå för när 

den verkställande ledningen måste söka godkännande från styrelsen (ibid.). Det kan till 
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exempel vara förvärv av ett annat företag, nedläggning av en division eller diversifiering av 

företagets verksamhet (Baysinger & Hoskisson, 1990; McNulty & Pettigrew, 1999; Yawson, 

2006). Utöver investeringsbeslut innefattar styrningsrollen även beslut om att anställa, 

kompensera eller byta ut företagsledningen (Forbes & Milliken, 1999; McNulty & Pettigrew, 

1999). På detta sätt tar styrelsen strategiska beslut som får långtgående konsekvenser för 

vilken riktning företaget ska ha i framtiden (McNulty & Pettigrew, 1999).  

Innan godkännandet eller avfärdande av ett förslag kan styrelsemedlemmar få agera 

konsultativt och hjälpa till att utforma ledningens förslag till styrelsen (McNulty & Pettigrew, 

1999; Minichilli, Zattoni, & Zona, 2009). Det är i denna interaktion med ledingen som 

styrelsen agerar rådgivande och anvisande (McNulty & Pettigrew, 1999; Minichilli, Zattoni, 

& Zona, 2009). Detta kan ske under styrelsemötet eller informellt utanför mötet, i syfte att 

höja sannolikheten för att förslaget kommer att godkännas av styrelsen (McNulty & 

Pettigrew, 1999). Styrelsen agerar bara konsultativ och formulerar inte strategin åt ledningen 

(ibid.). Det är därför viktigt för styrelsen att se till att ledningen börjar tänka strategiskt och 

anstränger sig för att formulera strategi istället för att strategin spontant får växa fram 

(McNulty & Pettigrew, 1999; Mintzberg, 1978). 

Strategiska beslut tas inte dagligen men är av den vikt och karaktär att de påverkar 

verksamhetens framgång och fortlevnad (Mintzberg, Raisnighani, & Theoret, 1976). De som 

formulerar en organisations strategi står inför en komplex uppgift kantad av tvetydighet 

(Schwenk, 1984). Processen för att ta strategiska beslut är svår och komplicerad (Mintzberg, 

Raisnighani, & Theoret, 1976). Detta beror på att strategiska beslut per definition innefattar 

omständigheter rörande risk, på grund av långsiktiga natur och osäkerhet om utfall (Baird & 

Thomas, 1985; Bourgeois III, & Eisenhardt, 1988; Mintzberg, Raisnighani & Theoret, 1976). 

Styrelser som grupp har sällan en bild av alla möjliga utfall av besluten och sannolikheten för 

de olika utfallen och måste därför strukturera situationerna (Baird & Thomas, 1985). Baird 

och Thomas, (1985) menar att när strategiska beslutsfattare formulerar sin avsedda strategi 

kommer dennes beteende vid hantering av risk vara betydande för om strategin kommer att 

visa sig vara lyckad.  

2.3 Strategi och strategisk kunskap  
Strategi enligt Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus, och Nilsson (2014) är den 

övergripande riktningen en organisation har för att uppnå sina mål. Garcia (2012) beskriver 

strategi som en plan, metod eller en serie av handlingar, avsedda att nå ett specifikt mål eller 

resultat. Porter (2008) menar att varje företag underförstått eller uttryckligen har en strategi i 

avseende att konkurrera. Företaget använder strategin för att kunna utmana de krafterna på 

marknaden och ta position (ibid.). Det kan ske defensivt genom att ta en position till de 

rådande krafterna inom industrin och matcha företagets styrkor och svagheter därefter (ibid.). 

Företaget kan även agera offensivt och försöka påverka de rådande krafterna på marknaden 

för att stärka sin position (ibid.).  

Företag konkurrerar om betydande insatsvaror och kunder (Porter, 2008). Detta kan även 

sammanfattas som att de konkurrerar om intäkter för att täcka de kostnader som den dagliga 

verksamheten innebär (Rumelt, Schendel, & Teece, 1991). Företaget måste för sin fortlevnad 

göra val om hur de på bästa sätt ska konkurrera (ibid.). De val som är strategiska inkluderar 

valet av mål, valet av produkter och tjänster och valet av position på marknaden (Porter, 

1991). Därtill följer val av design och konfigurering av policys för att konkurrera och ta 

position på den valda marknaden (ibid.). Detta blir företagets strategi och sätter riktning för 

företaget (Rumelt, Schendel, & Teece, 1991). Till detta väljs också räckvidden och 

omfattningen för strategin (ibid.). Till sist behöver företaget koordinera sitt arbete, detta 
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resulterar i att val måste göras för att designa organisationsstrukturen och administrativa 

system (Miles, Snow, Meyer, & Coleman, 1978). Viktigt för företagets framgång är att dessa 

val sedan integreras (Rumelt, Schendel, & Teece, 1991). Det är denna integrering av val eller 

mönstret i uppsättningen av valen som bildar företagets strategi och leder till prestation och 

tillväxt (ibid.). 

Styrelser som grupp behöver en hög grad av specialiserade färdigheter och kunskap, relevanta 

för att göra strategiska val och påverka de val som andra personer inom organisationen gör 

(Forbes & Milliken, 1999; Judge & Zeithaml, 1992; McNulty & Pettigrew, 1999). Varje 

styrelsemedlem skiljer sig från den kunskap, expertis och information som de bidrar med till 

gruppen (Barrick, Stewart, Neubert, & Mount, 1998). Vilka typer av färdigheter och kunskap 

som finns inom gruppen har visat sig påverka gruppens effektivitet i beslutsfattandet (Devine 

, 1999). Forbes och Milliken (1999) menar att styrelsens färdigheter och kunskap kan delas 

upp i två huvudsakliga dimensioner: (1) funktionella färdigheter och kunskap; (2) 

företagsspecifika färdigheter och kunskap. Styrelser måste internt som grupp besitta kunskap 

och färdigheter att bidra med i beslutsprocessen eller ha tillgång till ett externt kontaktnätverk 

som kan hjälpa till med informationsinsamling och problemlösning (Ancona & Caldwell, 

1988). De traditionella delarna inom affärsverksamhet som bokföring, redovisning, 

finansiering och marknadsföring är färdigheter och kunskaper som är av funktionell karaktär 

(Forbes & Milliken, 1999). Till dessa traditionellt funktionella delarna tillkommer också 

kunskaper och färdigheter gällande företagets omvärld och intagandet av extern information 

(Ancona & Caldwell, 1988). De företagsspecifika färdigheterna och kunskapen menar Forbes 

och Milliken (1999) kommer från styrelsens detaljerade förståelse för den dagliga 

operationella verksamheten. Företagsstyrelser med båda dessa kunskaper och färdigheter sägs 

ha vetskap om fakta och teorier för affärsverksamheters funktioner och om hur dessa fungerar 

i företaget de företräder (Forbes & Milliken, 1999; Grant, 1996).  

2.4 Risk och osäkerhet  
En tidig syn på vad risk innebär framfördes av Knight (1921), risk definieras som ett tillstånd 

där konsekvenserna av ett beslut och sannolikheten som är associerade med konsekvenserna 

är kända enheter. Kaplan och Garrick (1981) ser risk som osäkerhet och den skada som 

uppkommer när det osäkra inträffar. De menar att risker är något som inte går att undvika 

helt, men det går att välja mellan olika typer av risker. Risk kan även förklaras som faran av 

en slumpmässig händelse, negativt ska påverka möjligheten att nå ett uppställt mål (Hamilton, 

1996). Detta kan förklaras matematiskt genom att risken utrycks som en produkt av 

sannolikheten för och konsekvensen av den skada som risken kan ge upphov till (ibid.) 

Definitionen av risk har därefter diskuterats flitigt bland forskare och konsensus om vad 

begreppet innebär har inte nåtts (Renn, 1998). Det finns således inte någon allmän accepterad 

definition inom vetenskapen (ibid.). I denna studie definieras risk efter Porter, (1985) ”Risk is 

a function of how poorly a strategy will perform if the ‘wrong’ scenario occurs” (sid 476). 

Denna definition av risk ger ett perspektiv som det andra inte gör. Porter (1985) sätter risk i 

relation till strategi tillsammans med ett utfall som passar denna studie väl i förhållande till 

företagets prestation och styrelsens identifiering av tillväxtmöjligheter.  

Osäkerhet kan ses som när utfallet av händelser är osäkra och det inte går att beräkna 

sannolikheten i situationen (Bell, Raiffa, & Tversky, 1995). Detta är även kopplat till om det 

råder klarhet i omständigheterna eller tvetydighet (Thompson , 1980). Osäkerhet menar 

Mason och Mitroff (1981) föreligger om strukturella problem, konsekvenser och 

sannolikheter inte är helt kända. 
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Beslut är mer riskfyllda om (1) det förväntade utfallet uppfattas som osäkert; (2) de önskade 

målen med besluten är svårare att nå; (3) eller om utfallen kan komma att få extrema 

konsekvenser (Sitkin & Pablo, 1992). För en individ kommer risktagande att bero på dennes 

benägenhet att ta risker, det vill säga viljan, och uppfattning om risk, det vill säga dennes 

värdering av risken i situationen (ibid.). Både uppfattningen och benägenheten av risk 

påverkas av hur erfaren beslutfattaren är och hur mycket kunskap personen har ådragit sig om 

situationen (March & Shapira, 1987).  

2.4.1 Strategiska beslut under risk och osäkerhet  

Valet mellan två eller fler alternativ är det som föregår innan ett beslut tas menar Brunsson  

(1982) och är därför viktigt för beslutsfattande. I ett organisationssamanhang menar Simon 

(1997) att dessa val och beslut bestämmer vad som faktiskt utförs i företag och vad som blir 

handling. Simon (1997) fortsätter med att när val och beslut bestämmer över tid vad som ska 

utföras har en strategi bildats. Alla dessa beslut involverar enligt Simon (1997) tre steg: (1) att 

lista ”alla” alternativa strategier; (2) fastställa ”alla” konsekvenser som de olika strategierna 

kan leda till; (3) utvärdera och jämföra dessa konsekvenser. Simons (1997) menar vidare att 

ordet ”alla” måste ses som rådgivande och i praktiken omöjligt för företag att hantera. Detta 

leder till att företag istället letar efter vägar som är bra nog och tillfredställande. I företag som 

tar tillfredställande beslut finns de en medvetenhet om att den uppfattade verkligheten endast 

är en förenklad modell av en mycket rikare, mer komplex och ambivalent värld (ibid.). Från 

individens perspektiv finns det två faser för beslutsprocessen när det inte med säkerhet går att 

förutspå utfallen av alla alternativa konsekvenser: (1) redigering, innebär inramning och 

analys av de funna alternativen (eng. prospects); (2) värdering, av de funna alternativen och 

val av det med högst värde (Kahneman & Tversky, 1979). I detta skede inramas och 

analyseras beslutsproblemet och kopplas ihop med handlingar som uppfattas som effektiva, 

olika scenarier och utfallen av scenarierna (Kahneman & Tversky, 1986).  

Beslutstagare anses med detta perspektiv ha begränsad beräkningskraft och kunskap i 

bemötandet med verkligheten. För organisationen innebär detta också en begränsad 

beräkningskraft om än på ett högre aggregerat plan (ibid.). I ett organisatoriskt sammanhang 

menar Simons (1997) att utsträckningen för beräkningskraften är begränsad av kunskapens 

gränser. Detta blir tydligt vid beslut kantade av osäkerhet om olika vals utfall (ibid.). Kunskap 

är viktig för beslutsfattare oavsett om de har full kunskap eller inte, i att kunskap möjliggör 

beslutsprocessens generering av fler alternativ (Simon, 1997).  

2.5 Ansträngningsnorm och engagemang  
Grupparbete uträttas när flertalet individer samverkar och utför en eller flera uppgifter 

(Bettenhausen, 1991). Styrelsen som arbetsgrupp definieras som ett socialt system där det 

uppstår föreställningar om hur mycket varje individ förväntas anstränga sig i styrelsearbetet 

(Bettenhausen, 1991; Wageman, 1995). Det är gruppens sammanlagda föreställning gällande 

den nivå av ansträngning som krävs för utförande av styrelsens uppgifter som definierar den 

sociala normen för ansträngning i styrelsen (Wageman, 1995). På ett individuellt plan är 

ansträngning en produkt av motivation och de kognitiva resurserna en person besitter (Kanfer, 

1990). För gruppen innebär detta en sammanslagning av styrelsemedlemmarnas kognitiva 

resurser och motivation till vad som är styrelsens totala kognitiva förmåga och motivation 

(Kanfer, 1990; Wageman, 1995). En grupp med en stark norm och en hög förväntning på 

ansträngning påverkar de enskilda individerna i samma riktning som normen (Wageman, 

1995). Detta betyder att en persons ansträngning kan påverkas positivt av en på gruppnivå 

stark social norm för ansträngning. Gruppen får även tillbaka ansträngningen från varje 
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styrelsemedlems som bidrar till styrelsearbetet och bygger upp ansträngningsnormen i 

gruppen (ibid.).  

Det engagemang som en styrelsemedlem visar och den ansträngning som denne lägger ner i 

styrelsens uppgifter, visas i den mängd tid som ägnas åt arbetet (Forbes & Milliken, 1999). 

Detta betyder inte att avsatt tid på styrelsearbete resulterar i att alla uppgifter får lika mycket 

engagemang och uppmärksamhet från styrelsemedlemmarna (Forbes & Milliken, 1999). 

Styrelsemedlemmarnas engagemang syns även i deras förberedelser inför styrelsemöten och 

hur involverade de är under mötet (Minichilli, Zattoni, & Zona 2009). Styrelsemedlemmens 

ansträngning att förbereda sig visar på vilja och engagemang till att aktivt delta i 

beslutsprocessen (ibid.). Förberedelser inför styrelsemöten omfattar både att sätta sig in i den 

information som delgivits styrelsen men också att medlemmar själva söker upp ny 

information för att bidra med till diskussionen (Minichilli, Zattoni, & Zona, 2009). Var 

beträffande styrelsemedlemmens involvering under styrelsemötet avser det hur mycket denne 

bemödar sig att ta del i diskussionen (Minichilli, Zattoni, & Zona, 2009). Det har också att 

göra med om styrelsemedlemmarna anstränger sig efter mötet och följer upp beslut som tagits 

inför nästa styrelsemöte (ibid.). Detta innebär att en styrelse med en god ansträngningsnorm 

påverkar styrelsemedlemmarna att förbereda sig och vara involverade i diskussionen under 

styrelsemötet. Effekten förväntas således synas vid värdering av risk inför beslut om 

fastställande av strategin. Den strategiska kunskapen förväntas även den ha en positiv relation 

till ansträngningsnormen. Om ansträngningsnormen i styrelsen är hög kommer detta bidra till 

en positiv påverkan på värdering av risk och strategisk kunskap.  

H1: Det finns en positiv relation mellan ansträngningsnorm och värdering av risker 

H2: Det finns en positiv relation mellan ansträngningsnorm och strategisk kunskap 

2.6 Beslutskultur 
Beslutskulturen är viktig i styrelsen som en förutsättning för att fatta meningsfulla beslut 

(Huse, Minichilli, & Schøning, 2005). I styrelser med en bra beslutskultur tillåts 

medlemmarna att komma till tals och påverka besutsfattandet (ibid.). Både styrnings- och 

tjänsterollen kräver kommunikation och överläggning (Forbes & Milliken, 1999). Detta 

betyder att syrelsemedlmmarna måste ha en viss minsta nivå av gruppsammanhållning (ibid.). 

Gruppsammanhållningen innebär att det finns ett förtroende mellan individerna i gruppen som 

leder till att varje styrelsemedlem tillåts av gruppen ha inflyttande på beslutfattandet (Huse, 

Minichilli, & Schøning, 2005). I dessa grupper finns en öppenhet och välvilja i inställningen 

till varandra (ibid.). Detta är viktigt för att den kunskap och information som de enskilda 

medlemmarna besitter ska kunna flöda fritt i rummet och driva beslutsprocessen framåt 

(ibid.). Genom att låta diskussionen vara öppen och låta alla komma till tals kan 

informationsasymetri beroende av individernas olika kunskap redas ut (Stiglitz, 2002). På 

detta sätt kommer den kunskap som finns i styrelsen till använding för beslutsprocessen 

(Forbes & Milliken, 1999). Detta betyder att generell kunskap brett fördelad och 

överlappande bland gruppens medlemmar, ger en högre prestation än om bara en person har 

kännedom om specifik kunskap (Rulke & Galaskiewicz, 2000). Detta beror på att 

gruppmedlemmar med mer överlappande kunskap och information bidrar med fler alternativ 

till diskussionen (Rulke & Galaskiewicz, 2000). Styrelsemedlemmarna bygger på detta sätt 

upp ett förtroende för varandras kunskap utifrån att de genom diskussion får en förståelse för 

den kunskap som finns i gruppen (Forbes & Milliken, 1999). En grupp påverkas negativt av 

en avsaknad av diskussion och överlappande kunskap som en följd av att kunskap finns 

centrerad hos enskilda individer (Rulke & Galaskiewicz, 2000; Stasser & Titus, 1985). När en 

god beslutskultur råder så kommer kunskap och information från den enskilda 
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gruppmedlemmen att flöda fritt i rummet. Detta leder till att alla styrelsemedlemmar får bidra 

med sin strategiska kunskap och generera alternativ till en bättre värdering av risker. Det 

förväntas även finnas en positiv relation från beslutskultur till den strategiska kunskapen som 

gör att kunskap får komma fram i gruppen. 

H3: Det finns en positiv relation mellan beslutskultur och värdering av risk  

H4: Det finns en positiv relation mellan beslutskultur och strategisk kunskap  

H5: Det finns en positiv relation mellan strategisk kunskap och värdering av risk  

2.7 Prestation 
Företagens prestation är resultatet av hur strategiska beslut tagits (Dess & Robinson, 1984). 

Prestation ger i hög grad en god bild av hur väl företaget lyckats med sin planering och 

framsynthet (ibid.). Företagets prestation speglar även hur företaget har bestämt att mäta 

prestation (ibid.). Allt oftare omfattar prestationsmätning inte bara finansiella resultat utan 

även hur produkter och andra variabler utvecklas i termer av icke finansiella mått. För att 

mäta prestationen används därför ofta en kombination av både finansiella och icke finansiella 

nyckeltal (Ittner & Larcker, 2003). Dessa mer nyanserade mätningar har även fått 

konsekvenser för hur teorin utvecklats och blivit mer nyanserad för hur prestation mäts i 

företag (ibid.). 

Kaplan & Norton (1996) utvecklade ett mätinstrument kallat det balanserade styrkortet. Det 

balanserade styrkortet är ett instrument för företag att använda vid mätning av både finansiella 

och icke finansiella prestationer (ibid.). Kombinationen finansiella och icke finansiella mått 

ger en förbindelse mellan företagets verksamhet och faktorer som strategi och företagets mål 

på marknaden (ibid.). Måtten förklaras i fyra dimensioner i det balanserade styrkortet vilka är 

finansiell, kunden, den interna processen och lärande och tillväxt (ibid.). Syftet med att mäta 

på detta vis är att fördela resurser, bedöma och kommunicera framsteg mot strategiska mål 

och att utvärdera ledningens prestation (Ittner & Larcker, 2003). För att uppnå detta syfte 

tillämpar organisationer prestationsmått som omfattar orsak och verkan. Detta innebär att det 

finns kausala relationen mellan företagets strategiska mål, åtgärder och utfall (Lee & Yang, 

2011).  

De fyra perspektiven i samband med det balanserade styrkortet används för att bedöma 

företagens prestation och härstammar främst från Hoque & James (2000) syn, samt Kaplan & 

Norton (1996) litteratur om balanserade styrkort. Utifrån Lee & Yang (2011) perspektiv av de 

balanserade styrkortet definieras prestation genom; (1) bruttomarginal, (2) avkastning på 

investerat kapital, (3) kundnöjdhet, (4) kvalitét på levererad produkt/tjänst och (5) personalens 

prestation. Om styrelsen besitter en högre strategisk kunskap än dess konkurrenter så kommer 

även företaget att prestera bättre än dess konkurrenter (López-Nicolás & Meroño-Cerdán, 

2011). Detta utifrån styrelsens prestation i utförandet av sin styrnings- och tjänsteroll kommer 

att återfinnas i ett orsakssamband till företagets prestation (Minichilli et al., 2012, Payne et al., 

2009). Strategiska beslutfattare har olika värderingar när det kommer till risker (Veliyath & 

Ferris, 1997). För att strategiska beslutsfattare ska prestera bättre än konkurrenterna gäller det 

även att styrelsen värderar riskerna för att reducera osäkerheter som de strategiska besluten 

innebär. Detta leder i sin tur till att företaget presterar bättre (ibid.). 

H6: Det finns en positiv relation mellan värdering av risk och prestation  

H7: Det finns en positiv relation mellan strategisk kunskap och prestation  
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2.8 Tillväxtmöjlighet  
Tillväxt kan ses som en prestation (Kaplan & Norton, 1996). Hög tillväxt uppfattas som en 

extraordinär tillväxt i jämförelse med den genomsnittliga tillväxten i industrin där företaget är 

verksamt (Moreno & Casillas, 2007). För att mäta företagets tillväxt under en viss period 

finns ingen unik metod (Delmar, Davidsson, & Gartner, 2003). Det har diskuterats hur tillväxt 

ska mätas, objektiva eller subjektiva metoder, enskilda eller flera faktorer, genom försäljning, 

tillgångar eller personal (ibid.). Tidigare studier behandlar tillväxt som en faktor för att mäta 

ökad försäljning och vinst (Baum, Locke, & Smitch, 2001; Moreno & Casillas, 2007). För att 

öka tillväxten så måste tillväxtmöjligheten identifieras. I studien skiljs prestation och tillväxt 

åt. Identifiering av tillväxtmöjligheter mäts som en faktor på om styrelsen lyckas identifiera 

tillväxtmöjligheter. 

Vid styrelsens strategiska val för att utforska tillväxtmöjligheter måste värdering av risk vara 

en del av beslutsprocessen för att minska osäkerheten i beslutet (Reid, 1981). För att upptäcka 

potentiell tillväxtmöjlighet krävs det att det finns strategisk kunskap (Salojärvi, Furu, & 

Sveiby, 2005). Kunskapen blir viktig för att reducera osäkerheten i besluten vid val av 

expansion på marknaden och för möjligheten till vinster på nya produkter och tjänster (Reid, 

1981). Den generering av alternativ som diskussionen angående värdering av risk förväntas 

ha en positiv relation med identifieringen av potentiella tillväxtmöjligheter. Styrelsens 

funktionella och företagsspecifika kunskaper är viktiga för att göra strategiska val men kan 

också tänkas inverka på identifieringen av tillväxtmöjligheter.  

H8: Det finns en positiv relation mellan värdering av risk och tillväxtmöjlighet 

H9: Det finns en positiv relation mellan strategisk kunskap och tillväxtmöjlighet  

2.9 Konfliktfrekvens  
I grupper och organisationer som ska genomföra en uppgift uppstår oundvikligen konflikter 

(Jehn, 1995). Konflikter kan både vara positiva och negativa för en grupps beslutsfattande 

(ibid.). Konflikter kan vara positiva i den mening att de resulterar i identifiering och 

noggrannare utvärdering av fler alternativ (Eisenhardt, Kahwajy, & Bourgeois III, 1997). Den 

negativa effekten av konflikter är att gruppens medlemmar kan uppleva lägre tillfredställelse 

med sin uppgift och därför inte vill fortsätta tillhöra gruppen i samma utsträckning (Jehn, 

1995).  

Styrelsens beslutsfattande är en uppgift som innebär problemlösning med få moment som sker 

på rutin och en hög nivå av osäkerhet i vad utfallet blir (Van de Ven, Delbecq, & Koenig Jr, 

1976; Rindova, 1999). För att styrelsens ska lyckas med sin uppgift behöver de möta problem 

med en konstruktiv inställning och vilja att hantera information (Rindova, 1999). 

Beslutfattande blir bäst när den föregående diskussionen får domineras av tillräcklig 

information och hållas till fakta (ibid.). Detta möjliggör för styrelsemedlemmarna att reda ut 

olika uppfattningar om vad som är problemet och hur det på bästa sätt hittar en lösning som är 

tillfredställande (Dutton & Jackson, 1987; Simon, 1997 ). En konflikt i gruppen kan vara till 

hjälp för att få gruppen att se på problemet från olika synvinklar (Jehn, 1995). Konflikten kan 

resultera i nya idéer som ger nytt bränsle åt diskussionen och tar gruppen närmre en lösning 

(ibid.). Lyckas inte gruppen tillhandahålla nog information till diskussionen finns en risk att 

konfliktens fokus inte baseras på fakta och istället handlar om personligheterna i gruppen 

(Eisenhardt, Kahwajy, & Bourgeois III, 1997). I detta läge börjar slitningar i gruppen uppstå 

och en lägre tillfredställelse med uppgiften kan infinna sig hos individerna (Jehn, 1995). 

Medlemmarna i gruppen kan i dessa situationer uppleva att de inte vill tillhöra gruppen i 

samma utsträckning. Detta inte bra för gruppen och får negativa konsekvenser den enskilda 
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styrelseledamotens deltagande i beslutsfattandet (ibid.). Brist på kunskap och en otillräcklig 

diskussion där gruppens idéer och synpunkter inte får komma fram leder också till sämre 

beslutfattande (ibid.).  

Konflikter är mer än bara ett uttryck för olika intressen (Tjosvold, 1998). Tjosvold (1988) 

menar att när konflikter är dysfunktionella är individer inte kompatibla (eng. incompatible). 

Icke kompatibla konflikter kan vara återkommande och gör att det inte är meningsfullt att 

diskutera olika alternativ. Frekventa konflikter beror således av att det inte går att nå 

meningsfulla mål med diskussioner och att frekventa konflikter tar udden av kritiska 

diskussioner såsom värdering av risker. Konflikter är ofta både kognitiva och känslosamma 

på samma gång (Amason, 1996). När konflikter uppstår kan konfliktens krafter leda till att de 

blir okontrollerbar och potentiellt skadar kvalitén i beslutet (ibid.). Den optimala profilen för 

högt presterande grupper är att det inte sker några känslomässiga konflikter och måttliga 

konflikter om själva uppgiften (Jehn, 1997). Om frekvensen av konflikter är hög så leder det 

till att uppgiften blir lidande och de känslomässiga konflikterna ökar (Amason, 1996; Jehn, 

1997). Detta leder i sin tur till att kvalitén i besluten försämras (ibid.) 

H10: Det finns en negativ relation mellan värdering av risk och konflikterfrekvens   

H11: Det finns en negativ relation mellan strategisk kunskap och konflikterfrekvens  

  



 15 

2.10  Teoretisk analysmodell  
De begrepp förklarade i den teoretiska referensramen sammanfattas tillsammans med de 

hypoteser som tagits fram från den befintliga teorin i Figur 1 nedan. Ansträngningsnorm och 

beslutskultur kommer att ses som oberoende variabler. Strategisk kunskap och värdering av 

risk ses som medlare. Prestation, tillväxtmöjlighet och konfliktfrekvens ses som beroende 

variabler. Den oberoende variabeln ansträngningsnorm förväntas ha en positiv relation till de 

båda medlarna (H1, H2) och likaså beslutskultur (H3, H4). Medlarna i sin tur förväntas ha en 

positiv relation med varandra (H5) och till prestation (H6, H7) och tillväxtmöjlighet (H8, H9). 

Medlarna förväntas vidare ha en negativ relation till konfliktfrekvens (H10, H11). Det 

förväntas även att medlarna kommer att förmedla indirekta effekter till de beroende 

variablerna från de oberoende variablerna. 

 

 

Figur 1: Studiens teoretiska begrepp och hypoteser.  
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3 METOD 
Givet studiens syfte och forskningsfråga presenteras i detta kapitel studiens 

forskningsansatsansats, synsätt och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med att 

presentera analysmetod och stärkande av studiens trovärdighet.  

3.1  Forskningsansats  
Studiens forskningsfråga och syfte har besvarats genom att använda ett deduktivt 

tillvägagångssätt med vetenskaplig grund i teorier presenterade i kapitel 2. Hair, 

Wolfinbarger, Money, Samouel, och Page (2015) menar att idéer kan komma genom 

intuition, antaganden, induktivt eller deduktivt. Den deduktiva forskningsansatsen startar med 

ett teoretiskt resonemang, för att sedan härleda hypoteser anpassade för studiens syfte och 

forskningsfråga (Bryman & Bell, 2013; Hair et al., 2015). Därefter har empiri samlats in för 

att kunna verifiera eller falsifiera hypoteserna, som presenterades i den teoretiska modellen. 

Det deduktiva angreppsättet användes således för att förklara det undersökta problemet och 

motiveras med tidigare relevant forskning som i denna studie har använts i den teoretiska 

referensramen och analysmodellen.  

Enligt Arbnor & Bjerke (2009) är de tre vanligaste synsätten inom samhällsvetenskap och 

företagsekonomi aktörs-, analytiskt-, och systemsynsätt. Det analytiska synsättet innebär för 

studien att individers verklighetsuppfattning består av delar som utgör en helhet (ibid.). Hair 

et al. (2015) menar att med ett analytiska synsätt avses i grunden ett deduktivt resonemang. 

Till denna studie valde vi ett deduktivt analytiskt synsätt för att fånga flera individers 

verklighetsuppfattning för att forma gruppens helhet.  

3.2  Studiens utformning  
Vid insamling av data finns det enligt Bryman och Bell (2013) två typer av metoder att 

använda, kvalitativ och kvantitativ metod eller en kombination av dessa två. Denna studie 

baserades på en kvantitativ metod med avseende på syftet. Kvantitativ metod för 

datainsamling används ofta när forskaren har ett väldefinierat forskningsproblem och bygger 

på en teoretisk modell (ibid.). Kvantitativ data kan fångas genom användning av olika 

numeriska metoder som skalor (Hair et al., 2015) och har i denna studie används med 

tillhörande frågor i en enkät. Studien har en tvärsnittsdesign med insamling av data från fler 

fall vid ett undersökningstillfälle (Creswell, 2013). Viktigt för det praktiska genomförandet av 

studien var att kunna nå ett stort antal respondenter (Hair et al., 2015). Detta skedde med ett 

elektroniskt utskick i form av e-post. Insamlad numerisk data från enkäterna, utgjorde sedan 

denna studies underlag för statistisk analys.  

3.3  Mätinstrument  
Enkäten har tagits fram genom en kombination av testade frågor och nya frågor ställda utifrån 

befintlig teori. Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att operationalisera begrepp så att 

forskaren mäter det forskaren avser att mäta. För alla frågor har den beprövade Likertskalan 

använts, detta för att mäta individen och styrelsernas attityder till de frågor som presenteras i 

enkäten. Likertskalan förordas bland annat av Forbes och Milliken (1999) som ett sätt att 

mäta styrelser som en strategisk beslutfattande grupp. För att inte respondenten ska vänja sig 

och bli för bekväm när respondenten besvarar enkäten så har skalan varierat från -3 - +3 till 1-

7, där alternativet i mitten betyder att respondenten inte kan ta ställning. Påståenden har även 

formulerats för att skapa en variation som ”tar helt avstånd” ”håller helt med”, ”sämre än 

konkurrenterna” ”bättre än konkurrenterna”, ”mycket svårt” ”mycket lätt”. Nedan följer 

operationaliseringen av begreppen som används i studien.  
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3.3.1.  Operationalisering av ansträngningsnorm och beslutskultur  

Ansträngningsnormen i gruppen mäts med frågor anpassad från Kirtons (1976) skala och 

utformades för att mäta hur individens relation ser ut till gruppen. Frågorna utformades i 

avseende på hur gruppen trycker på den enskilde styrelsemedlemmen och påverkar dennes 

ansträngning vid anpassning till rutiner inom styrelsen (exempelvis förberedelser inför 

styrelsemöten), fullfölja detaljerade uppgifter som tilldelas mig ifrån styrelsen och vara 

systematisk när jag fullföljer tilldelat arbete inom styrelsen.  

Beslutskulturen i styrelsen mäter hur öppen diskussionen är i styrelsen både i och utanför 

styrelserummet. Frågorna till beslutskultur mäter vikten av att styrelsemedlemmar skaffar sig 

en förståelse för varandras kunskaper och tillåts ha inflyttande vi beslutsfattande. Detta för att 

kunna hålla en god diskussion i guppen som kan leda till att meningsfulla beslut fattas. Detta 

mäts också utifrån om styrelseledamöterna tillåst att ha något att säga i frågor som de inte har 

specialist kunskap. Ytterligheterna för svaren ger en indikation om det råder är en god eller 

dysfunktionell beslutskultur i gruppen.  

3.3.2. Operationalisering av strategisk kunskap och värdering av risk  

Utifrån Rumelt et al. (1991) och Porters (1991) resonemang om strategiska val har enkäten 

avsett att mäta om det finns tillräckligt stor kunskap i styrelsen för beslut rörande företagets 

sökande till nya marknader, nya produkter/tjänster, nya lokaliseringar och ny personal. Detta 

gjordes med avseende att samla data på styrelsens strategiska kunskapsnivå. Dessa frågor 

ställdes även för att ge en indikation på tillväxt och formulerades med avseende på till 

exempel ”nya” produkter och tjänster. Dessa frågor ställdes med anledningen att de kräver en 

hög nivå av kunskap som ger upphov till en efterföljande integrering för styrelsen att ta 

ställning till (ibid.).  

För att mäta hur styrelserna värderade risk operationaliserades befintlig teori, där frågor 

ställdes med avseende på innan styrelsen fattar ett beslut. Frågorna formulerades därför till: 

kommunicerar olika alternativa idéer inom styrelsen, noggrant värderar för-nackdelar med de 

olika alternativen, tillsammans diskutera nya perspektiv på gamla idéer och problem, låta 

styrelsemedlemmar med specialistkunskap informera samtliga i styrelsen och säkerställa er 

om att samtliga förstått vad beslutet innebär. Dessa frågor passar bra tillsammans med Porter 

(1985) definition och teori om strategiska beslut under risk och osäkerhet för utfallen av 

fastställd strategi.  

3.3.3. Operationalisering av prestation, tillväxtmöjlighet och konfliktfrekvens  

För att mäta hur företagen presterar har frågor från Lee & Yang (2011) artikel anpassats och 

översatts till svenska. Prestation mäts genom styrelsemedlemmens syn på om företaget 

presterar bättre än konkurrenterna när det kommer till, avkastning på investerat kapital, 

bruttomarginal, kundnöjdhet, kvalitet på levererad produkter och tjänster och personalens 

prestation. Detta formuleras utifrån konkurrenterna för att inte vara lika känsliga som om de 

till exempel formulerats som att de skulle uppge sin faktiska avkastning på investerat kapital. 

På detta sätt mäts styrelsens prestation i företagets framgångar.  

Frågorna angående tillväxtmöjlighet är formulerade för att mäta styrelsens uppfattning om 

företagets potential. Tillväxtmöjligheter formulerades utifrån Baum et al., (2001) och Moreno 

och Casillas, (2007) resonemang. Frågorna formulerades vidare med avseende på företagets 

potentiella försäljningstillväxt i marknaden företaget verkar på är hög och potentialen att göra 

vinst på nya produkter och tjänster är stor.  
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Konfliktfrekvensen mättes med en fråga om hur ofta konflikter uppstår i gruppen. Detta 

gjordes utifrån teori från Amason (1996) och Jehn (1997) för att kunna undersöka effekten av 

ofta uppstådda konflikter. Denna fråga blir intressant i sin enkelhet när den sätt i relation till 

de medlande variablerna som påverkas av de oberoende.  

3.4  Litteraturstudie  
För att bygga en teoretisk referensram har litteratursökning genomförts via Luleå tekniska 

universitets bibliotek. Där universitet tillhandahållna databaser Primo (Ebescohost) använts 

tillsammans med Google Scholar. Via databaserna har intressant litteratur för denna studie 

identifierats. Böcker av intresse lånades från bibliotek och artiklar har hämtats hem från 

databaserna. För att säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalité har artiklar som används i 

studien bedömts efter om de blivit publicerade i välkända tidskrifter. Vikt har också lagts på 

att artiklarna är väl citerade. Ur de artiklar som valts från litteratursökning har det identifierats 

ytterligare relevanta och värdefulla artiklar som har använts i studien. De sökord som används 

presenteras i Tabell 2 med tillhörande antal sökresultat för varje ord från databaserna Primo 

och Google Scholar. Tabellen visar också vilken del av studien som sökningarna vara avsedda 

för. Det finns i den teoretiska referensramens delar med överlappande källor som 

användandes i fler än en del.  

Tabell 2:Studiens sökord från Primo och Google Scholar  

Teoretisk Referensram  Del  Sökord  
Databas (antal funna  

artiklar och böcker)  

Styrelsens roll och uppgift  2.1 

"Board" + "Corporate governance" 
Primo (195 830) 

Google Scholar (294 000) 

"Board task"  
Primo (5 983 253) 

Google Scholar (3 790 000) 

"Board task" + "Strategy"  
Primo (9 124) 

Google Scholar (5 520) 

Strategiskt beslutsfattande  2.2 "Strategic" + "Decision Making"  
Primo (2 139 096) 

Google Scholar (2 890 000) 

Strategi och  

strategisk kunskap  
2.3 

"Strategy"  
Primo (13 330 904) 

Google Scholar (5 120 000) 

"Strategic knowledge" + "Board" 
Primo (8 257) 

Google Scholar (8 710) 

Risk och osäkerhet  2.4 

"Risk" 
Primo (23 657 781) 

Google Scholar (4 200 000) 

"Risk" + "Decision Making" 
Primo (2 426 332) 

Google Scholar (2 040 000) 

"Risk Reduction" 
Primo (361 998) 

Google Scholar (1 160 000) 

"Rationality" 
Primo (1 142 791) 

Google Scholar (1 160 000) 

"Prospect Theory" 
Primo (40 809) 

Google Scholar (60 200) 

"Group" + "Prospect Theory" 
Primo (23 124) 

Google Scholar (38 800) 
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"Uncertainty" 
Primo (7 394 922) 

Google Scholar (3 550 000) 

Ansträngningsnorm och  

engagemang  
2.5 

"Group Effectiveness"  
Primo (26 184) 

Google Scholar (28 300) 

"Board" + "Commitment" 
Primo (2 737 010) 

Google Scholar (1 930 000) 

Beslutskultur  2.6 "Board Decision Making Culture"  
Primo (20)  

Google Scholar (46) 

Prestation  2.7 

"Firm Performance"  
Primo (169 430) 

Google Scholar (612 000)  

"Firm Performance Measurement" 
Primo (270) 

Google Scholar (548) 

Tillväxtmöjlighet  2.8 "Firm Growth Opportunity" 
Primo (42) 

Google Scholar (195) 

Konflikter  2.9  

"Conflict Frequency" 
Primo (1 677) 

Google Scholar (1 950) 

"Board"+"Conflict" 
Primo (4 261 631) 

Google Scholar (2 690 000) 

 

3.5  Urval  
Utifrån syftet kontaktades styrelsemedlemmar i flertalet bolag. Urvalsgruppen bestod av 

styrelser med minst 2 styrelsemedlemmar och att bolagen styrelsen representerade var av 

bolagsformen aktiebolag. Ett brett urval har används för studien med syfte att undersöka olika 

typer av aktiebolag. Den första kategorin av aktiebolag som kontaktades var 

marknadsnoterade bolag. Urvalet bestod av börsnoterade bolag listade på Nordic Growth 

Market och Nasdaq OMX Stockholm som har tre kategorier beroende på storlek. Small Cap 

innebär att bolagen har ett börsvärde på mindre än 150 miljoner euro, Mid Cap 150 miljoner-1 

miljard euro och Large Cap mer än 1 miljard euro i börsvärde. Urvalet bestod även av bolag 

som befinner sig på marknadsplatser så kallade handelsplattformer eller MTF (multilateral 

trading facility), dessa bestod av OMX Nordic First North och Aktietorget.  

För att kunna jämföra med bolag med hög tillväxt kontaktades bolag som var Gasellföretag 

under 2010. Dessa bolag har överlevt finanskrisen och är bolag som har eller har haft en hög 

tillväxt. Även styrelser i Gasellföretag från 2014 kontaktades för att kunna komma åt aktuell 

information rörande tillväxtmöjlighet. Kriterierna för att ett företag klassas som ett 

Gasellföretag är: (1) företaget har en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor; (2) minst 

10 anställda; (3) minst fördubblat sin omsättning, i jämförelse mellan det första och senaste 

räkenskapsåret; (4) ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren; (5) ett samlat 

rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt; (6)  i allt väsentligt vuxit organiskt, 

inte genom förvärv eller fusioner; (7) sunda finanser (DI, 2014). Dessa bolag behandlas 

vidare som Gaseller i studien. 

Det sista urvalet bestod av svenska aktiebolag som varken var noterade eller Gasellföretag. 

Dessa företag valdes efter kriterierna att de skulle vara svenska privata moderbolag med en 

omsättning från 50 miljoner och upp. Urvalet var därefter slumpmässigt på vart i Sverige 

bolagen har sin verksamhet. 
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Listor med namnen på noterade och onoterade bolagen hämtades från Retriver Bussiness och 

användes via Google för att söka upp respektive företags hemsida. Via hemsidorna samlades 

e-postadresser och telefonnummer till onoterade och noterade företag in, som senare användes 

vid insamling av data. De flesta bolagens styrelsemedlemmars publicerade inte sina e-

postadresser eller telefonnummer på hemsidan, istället kontaktades investment relation (IR), 

vd eller ekonomichef och ombads vidarebefordra e-postmeddelandet i styrelsernas 

medlemmar. Styrelsemedlemmen fungerar som en informant i studien. Användande av en 

informant är en teknik för att erhålla tillförlitliga och kvantifierbar data (Seidler, 1974). 

Styrelsemedlemmen ses som en kunnig person som observerar och formulerar gruppfaktorer 

genom enkäten och beskriver den kultur som råder i styrelsen (ibid.). 

3.6  Genomförande av enkätstudie  
Enkätfrågorna sammanställdes, förmedlades, presenterades elektronisk i det av Luleå tekniska 

universitets bibliotek tillhandahållna webbaserade programvaran Education Survey 

Automation Suite (EvaSys). I det e-postmeddelande som skickades ut skrevs en introduktion 

om vad studien skulle komma att handla om. Denna utformades för inte påverka 

respondentens svar i de efterföljande frågorna (Bryman & Bell, 2013). I e-postmeddelande 

skickades en länk till den elektroniska enkäten som var speciellt avsedd till om det var ett 

noterat bolag, onoterat bolag eller Gasellföretag. Detta för att underlätta senare 

sammanställning av inkommen data. Den första omgången e-postmeddelandena följdes sedan 

upp med fem påminnelse som gick ut i ett intervall med en arbetsveckas mellanrum för varje 

utskick. E-postmeddelandena kompletterades med telefonsamtal till IR, Vd:ar, ekonomichefer 

och styrelsemedlemmar. Detta för att driva på processen och få in ett så stort antal svar som 

möjligt.  

3.7 Analysmetod 
För att sammanställa data har enkätsvaren hämtats från EvaSys och sammanställts i Microsoft 

Excel. För att analysera data har programvaran Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

och AMOS används. I dessa program har korrelationsanalys, regressionsanalys på både 

direkta och indirekta effekter gjorts och en variansanalys.  

För att se om resultaten från analysen har varit slumpmässiga och därmed felaktiga eller om 

de har varit statistiskt signifikanta har signifikansnivån mätts. För att reliabiliteten ska vara så 

högt som möjligt ska p-värdet vara så lågt som möjligt Hair et al. (2015). Enligt Hair et al. 

(2015) bör en signifikansnivå på p<0.05 användas, studien har därmed förkastat alla resultat 

som har haft ett p-värde på 0.05 eller högre. 

3.7.1. Korrelationsanalys  

Korrelationanalysen innebär att styrka samband mellan två variabler som mäts (Cohen, 

Choen, West, & Aiken, 2013) Korrelationskoefficienten kan te sig mellan +1 till -1, om 

korrelationskoefficienten ligger nära noll finns inget linjärt samband och desto mer 

koefficienten avlägsnar sig från 0 desto mer samband finns det (ibid.). Vid +1 finns ett perfekt 

linjärt samband som är positivt, med det menas när x ökar så ökar även y. Vid -1 finns också 

ett samband men där minskar y om x ökar (ibid.).  

3.7.2. Multipel linjärregression  

Enligt Cohen et al. (2013) är en multipel linjärregression tillämpbar för att pröva teoretiskt 

framställda hypoteser inom samhällsvetenskap. För varje hypotes finns det någon form av 

relation från en eller flera oberoende faktorer och en beroende faktor som är resultatet av de 

andra faktorerna (ibid.). För att förkasta eller verifiera hypoteserna utlästes 
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regressionsanalysens betavärde, det vill säga det standardiserade värdet som beskriver 

relationen mellan den beroende och den förklarande variabeln.  

Enligt Preacher & Hayes (2008) är det vanligt med medlande variabler i hypoteser inom 

beteendevetenskapen. Medlande variabler används när en oberoende variabel påverkar en 

beroende variabel indirekt genom åtminstone en mellanliggande variabel eller medlare (ibid.). 

MacKinnon & Dwyer (1993) förklarar tillvägagångssättet för att analysera detta fenomen i tre 

steg; Första steget går ut på att ett medlande förhållande mellan den oberoende variabeln och 

den beroende variabeln och beskriver den totala relationen; Andra steget går ut på att 

moderera förhållandet mellan den oberoende variabeln och medlaren; Tredje steget går ut på 

att moderera förhållandet mellan den oberoende och beroende variabeln och förhållandet 

mellan medlaren och den beroende variabeln. Analysen bör göras för att förstå den kända 

relationen genom att utforska den underliggande mekanism eller process genom vilken en 

variabel påverkar en annan variabel genom en medlande variabel (Cohen et al, 2013). 

3.7.3. Begreppskorrelation  

Reliabilitet kan ses som ett mått för trovärdigheten i ett instrument, i vilken utsträckning 

mätningar är repeterbara (Nunnally, Bernstein, & Berge, 1967). För att testa variablernas 

reliabilitet det vill säga hur väl de sammansatta komponenterna i ett instrument korrelerar har 

Cronbachs alfa tillämpats (Pallant, 2013). När Likert-skalan tillämpas är det absolut 

nödvändigt att beräkna och rapportera Cronbachs alfa (Gliem & Gliem, 2003). Cronbachs alfa 

mäts i ett intervall mellan noll till ett där ett högre värde indikerar på större reliabilitet 

(Pallant, 2013). Enligt Nunnally (1978) så bör värdet vara minst 0.7 för att anses ha en god 

reliabilitet. För att studien ska hålla god reliabilitet kommer värden under 0.7 att förkastas.  

3.7.4. Variansanalys  

För att se om det fanns några skillnader mellan de olika grupperna utfördes en variansanalys 

(ANOVA). Variansanalys används för att undersöka om det finns någon skillnad mellan 

gruppers medelvärde när populationen består av minst tre grupper (Hair et al., 2015). Detta 

utfördes för att svara på om det fanns några skillnader mellan noterade bolag, onoterade bolag 

och Gasellföretag. För att kunna utmäta om det fanns skillnader mellan grupperna så ska F-

värdet vara så pass högt att variansanalysen blir signifikant. 

3.8  Metodproblem  
Tidigt i studien kom det fram att tidigare studier från andra länder haft problem med åtkomst 

till styrelser (Forbes & Milliken, 1999). Dessa kretsar av styrelsemedlemmar tenderar att vara 

slutna och skyddade grupper (ibid.). Vid insamling av empiri blev det uppenbart att även så 

var fallet i Sverige. De flesta stora bolagen gick endast att kontakta via IR. Tyvärr så har det 

upplevds att dessa personer har fungerat som grindvakter och oftast inte släppt igenom 

utskicken. Ett flertal påminnelser skickades ut och även telefonsamtal med vädjan att 

vidarebefordra enkäten till styrelsemedlemmarna. Dessa åtgärder har varit en viktig faktor för 

att kunna samla in den data som presenteras i uppsatsen.  

Validitet kan definieras som utsträckningen av hur ett mått förmedlar en rättvisande bild av 

det studerande fenomenet, det vill säga, om det som ämnas mätas är det som blir mätt 

(Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa att studien har mätt det som avsätts att mätas så har 

studiens frågeställning och syfte varit i åtanke under arbetets gång. Detta har varit speciellt 

viktigt vid operationaliseringen.  

Vid utforminingen av enkäten har en kombination av testade frågor och frågor utformande 

från den teoretiska referensramen används. Enkäten har därefter testats mot en 
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styrelsemedlem och en längre intrevju har därefter utförts där respondenten har fått delge sina 

åsikter om enkäten. Detta för att säkerställa att enkäten har mätt det som har avsätts att mätas 

och att de frågor som ställts i respondentens ögon inte är för känsliga att svara på.  

Reliabiliteten kan definieras som utsträckningen av att ett mått på en faktor är pålitlig och 

tillförlitlig, det vill säga reliabiliteten speglar om resultatet från en studie är tillförlitlig och att 

genom samma metod uppnå samma resultat (Bryman & Bell, 2013). Den valda metoden 

kommer att kunna upprepas av andra och resultatet kommer bli detsamma. Detta frö att 

respondenterna inte blir påverkade av någon person ställer frågorna när frågorna är i 

enkätform. Reliabiliteten har även mätts i form av Cronbach alpha. 

Av de 236 styrelsemedlemmar som svarade på enkäten så gick 234 enkäter att använda 

(Forza, 2002). Dessa två av enkäter innehöll för få svar och sorterades därför bort (ibid.). Om 

det fattades ett fåtal svar så ansågs det att respondenten inte kunde ta ställning (ibid.). Om det 

fattades ett svar under en begreppskategori av frågor så matchades svaret med de övriga 

svaren för det begreppet (ibid.). 
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4 RESULTAT AV EMPIRI 
I kapitlet presenteras en sammanställning av resultatet från enkätundersökningen. Kapitlet 

inleds med beskrivande statistik och fortsätter med korrelationsanalys, begreppskorrelation, 

hypotestest och avslutas med skillnader i medelvärde.  

4.1 Beskrivande statistik  
Tabell 3 visar beskrivande statistik på att 234 styrelsemedlemmar svarade på studiens 

enkätundersökning. Av dessa 234 svarande 67 representerade styrelsemedlemmar från 

noterade bolag, 70 från Gasellföretag och 93 från onoterade bolag. Av de som var 

Gasellföretag var även 4 stycken noterade bolag. Resultatet från vår empiriska studie visar att 

medelantalet i de styrelser respondenterna representerade var 5 stycken styrelsemedlemmar. 

Av de 234 som svarade på vilken position de hade i styrelsen svarade, 52 ordförande, 14 

ordförande och vd, 87 ledamot, 79 ledamot och vd och 3 arbetstagarrepresentant. 

Tabell 3:Beskrivande statistik respondenters positioner i styrelse och antal företag  

Typ av bolag Antal svar 

Noterade 67 

Gasell 70 

Noterade & Gasell 4 

Onoterade 93 

Totalt 234 

Medelantal styrelsemedlemmar 5 

Position Antal 

Ordförande 52 

Ordförande & Vd 14 

Ledamot 87 

Ledamot & Vd 79 

Arbetstagarrepresentant 2 

Totalt 234 

 

4.2 Korrelationsanalys  
För att sammanställa och redovisa studiens resultat så har en korrelationsanalys genomförts 

mellan studiens enkätfrågor. Tabell 4 visar korrelationsmatris över de frågor som 

styrelsemedlemmarna har besvarat. Korrelationsmatrisen visar om det finns en korrelation 

mellan frågorna (Cohen et al., 2013). Det betyder att det finns något samband mellan frågorna 

och om frågorna mäter samma sak (ibid.). Korrelationsmatrisen visar att det finns ett flertal 

korrelationer och de är markerade med fet stil i matrisen. Det råder en multikorrelation och 

homogenitet i den insamlade empirin. Detta tyder på att det empiriska materialet har en hög 

reliabilitet (ibid.). Tabellen visar även signifikansnivån mellan de olika frågorna där 

(**p<0,01) visar på ett mycket trovärdigt samband mellan variablerna och där (*p<0,05) visar 

på ett trovärdigt samband. Tabell 4 bekräftar att de begrepp som vi tog fram baserat på 

tidigare teori även kan bekräftas av en hög inre korrelation. Den inre korrelation visas i Tabell 

4 där varje föreslaget begrepp har en högre inre korrelation än något av de konkurrerande 

begreppen i modellen. 
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Tabell 4:Korrelationsmatiris, medelvärden, standardavvikelser och antal  
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4.3 Begreppskorrelation  
I nästa steg har vi slagit ihop begreppen, eftersom vi i den tidigare tabellen (Tabell 4) kunde 

visa att begreppen mäter samma sak. I följande korrelationsmatris (Tabell 5) presenteras de 

sammanslagna frågekategorierna som begrepp. Frågornas interna konsistens med varandra, 

mäts med Cronbachs alfa (α) (Pallant, 2013). På detta sätt har studien säkerställt måttens 

reliabilitet. En stark korrelation inom begreppen som översteg 0.7 i samtliga begrepp tyder på 

att frågorna i varje begrepp mäter samma sak (Nunnally, 1978). För tillväxtmöjligheter som 

endast består av två frågor har istället korrelationskoefficienten mätts. Denna uppgår till 0,60 

och visar på att det ett positivt samband. Konfliktfrekvensen mättes med en fråga istället för i 

en grupp och därmed finns det ingen korrelation att mäta för detta begrepp.  

Enligt Tabell 5 visar även korrelation mellan begreppen att begreppen inte mäter samma sak. 

Empirin visar med en låg korrelation att begreppen skiljer sig från varandra. En högre 

korrelation kan även innebära indirekta effekter (Cohen et al., 2013). En hög korrelation 

mellan ansträngningsnorm och värdering av risker visar på indirekta effekter. Resultatet har 

av begreppskorrelationen medfört att studien kommer att använda de grupper som presenteras 

i Tabell 5 för att testa direkta och indirekta effekter genom regression.  

Tabell 5: Cronbach´s alpha för varje begrepp tillsammans med medelvärden, standardavvikelser och antal svar 

för varje begrepp. 

Begrepp M StaAvi N (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Ansträngningsnorm 5.69 1.01 234 α=0.83 
     

2. Beslutskultur  5.88 0.77 234 .31** α=0.83 
    

3. Värdering av risker 5.62 1.01 234 .54** .41** α=0.89 
   

4. Strategisk kunskap 5.57 0.97 234 .40** .11 .40** α=0.77 
  

5. Prestation 5.30 0.93 234 .33** .24** .38** .33** α=0.83 
 

6. Tillväxtmöjligheter 4.92 1.30 234 .14* .15* .07 .19** .13 r=0.60 

7. Konflikt 2.85 1.53 234 -.25** .02 -.28** -.21** -.17** .09 

α=Cronbach´s alpha; **p<0.01; *p<0.05               
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4.4 Hypotesprövning  
Hypotesprövningen tillämpades en multipel linjär regression som gav resultatet som 

presenteras i Tabell 6. Tabellen (Tabell 6) visar om de oberoende variablerna 

ansträngningsnorm och beslutskultur påverkar värdering av risk och strategisk kunskap. 

Enligt tabellen (Tabell 6) påverkar strategisk kunskap styrelsens värderingar av risker. 

Slutligen visar Tabell 6 om värdering av risk och den strategiska kunskapen påverkar 

prestation, tillväxtmöjlighet och konfliktfrekvens. 

Tabell 6: Resultat av hypotesprövning med multipel linjär regression  

Hypotes Direkta effekter β, p Tolkning 

H1 Ansträngningsnorm  Värdering risk 0.35*** Bekräftad 

H2 Ansträngningsnorm  Strategisk kunskap 0.46*** Bekräftad 

H3 Beslutskultur  Värdering risk 0.38*** Bekräftad 

H4 Beslutskultur  Strategisk kunskap -0.01e.s Förkastad 

H5 Strategisk kunskap  Värdering risk 0.23** Bekräftad 

H6 Värdering risk  Prestation 0.27** Bekräftad 

H7 Strategisk kunskap  Prestation 0.23** Bekräftad 

H8 Värdering risk  Tillväxtmöjlighet -0.04e.s Förkastad 

H9 Strategisk kunskap  Tillväxtmöjlighet 0.31* Bekräftad 

H10 Värdering risk  Konfliktfrekvens -0.25** Bekräftad 

H11 Strategisk kunskap  Konfliktfrekvens -0.09e.s Förkastad 

R2          

Strategisk kunskap 21.4% 
   

 

Värdering risk 52.2% 
   

 

Tillväxtmöjlighet 8.4% 
   

 

Prestation 18.6% 
   

 

Konflikt 9.0%        

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; e.s=ej signifikant 
  

 

 

Hypotes H1 i tabellen (Tabell 6) testades och som väntat bekräftades (β=0.35; p<0.001) att 

det finns ett positiv relation mellan ansträngningsnorm och värdering av risker. Hypotes H2 

bygger på att testa relationen mellan ansträngningsnorm och strategisk kunskap och kunde 

även den som väntat bekräftas (β=0.46; p<0.001). Hypotes H3 testar och bekräftar (β=0.38; 

p<0.001) den positiva relation mellan beslutskulturen i styrelsen och värderingen av riskerna. 

Beslutskultur och strategisk kunskap testas i hypotes H4. Relationen förväntades vara positivt 

men var istället negativt och inte signifikant (β=-0.01; p>0.05) och därför förkastades 

hypotesen. Hypotes H5 testades och bekräftade (β=0.23; p<0.01) den väntade positiva 

relationen mellan strategisk kunskap och värdering av risker.  

Hypotes H6 testar relationen mellan värdering av risk och prestation. Relationen väntades och 

bekräftades vara positiv (β=0.27; p<0.01). Relationen mellan strategisk kunskap och 

prestation testas i hypotes H7. Hypotesprövningen bekräftade (β=0.23; p<0.01) den 

identifierade positiva relationen mellan begreppen. Av hypotesprövningen förkastas den 

identifierade negativa relationen mellan värdering av risk och tillväxtmöjlighet. Hypotes H8 

väntades vara positiv men var negativ och ej signifikant (β =-0.04; p>0.05). Den förväntade 

positiva relationen i hypotes H9 mellan strategisk kunskap och tillväxtmöjligheter bekräftades 

(β=0.31; p<0.05).  
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Hypotes H10 och H11 visar på att det finns en negativ relation mellan de medlande 

variablerna värdering av risk respektive strategisk kunskap och konfliktfrekvens. Detta kunde 

bekräftas (β =-0.25; p<0.01) i relationen mellan värdering av risk och konfliktfrekvens i 

hypotes H10. I relation en mellan strategisk kunskap bekräftade relationen negativ men var ej 

signifikant (β =-0.09; p>0.05). Av denna anledning förkastades hypotes H11 vid 

hypotesprövningen.  

Av de totalt elva hypoteser som testades blev nio bekräftade och tre stycken förkastades. R2 

förklarar hur mycket av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Den strategiska kunskapen kan med 21.4% förklaras genom 

ansträngningsnorm och beslutskultur, värdering av risk förklaras till 52.2% av 

ansträngningsnorm och beslutskultur, tillväxtmöjlighet till 8.4% av värdering av risk och 

strategisk kunskap, prestation till 18.6% av värdering av risk och strategisk kunskap, 

konflikter förklaras till 9.0% av strategisk kunskap och värdering av risk. 

4.4.1 Indirekta effekter  

Genom att testa om det fanns några indirekta effekter kunde studien ytterligare diagnostisera 

faktorernas påverkan på prestationen, tillväxtmöjligheten och konfliktfrekvensen i styrelserna. 

Tabell 7 visar på de indirekta effekter som ansträngningsnorm och beslutskultur har på 

tillväxtmöjlighet, prestation och konfliktfrekvens. Ansträngningsnormen förstärktes indirekt 

genom värdering av risk, tillväxtmöjlighet (β=0.05; p>0.05) och prestation (β=0.18; p<0.01). 

Ansträngningsnormen förstärkte även indirekt genom strategisk kunskap, tillväxtmöjlighet 

(β=0.14; p<0,001) och prestation (β=0.18; p<0.01). Konfliktfrekvensen försvagades indirekt 

av ansträngningsnormen genom värdering av risk (β=-0.13; p<0.01) och genom strategisk 

kunskap (β=-0.11; p<0.01). Beslutskulturen förstärktes indirekt genom värdering av risk, 

tillväxtmöjlighet (β=0.04; p>0.05) och prestation (β=0.14; p<0.01). Konfliktfrekvensen 

försvagades indirekt av beslutskulturen genom värdering risk (β=-0.14; p<0.001). Strategisk 

kunskap förmedlade inte några indirekta effekter från beslutskultur till någon av 

tillväxtmöjlighet, prestation och konfliktriskens. Av det tolv sambanden hade nio av tolv en 

indirekt effekt var av sju var signifikanta.  

Tabell 7:Indirekta effekter  

Indirekta effekter         β, p Tolkning 

Ansträngningsnorm  Värdering risk  Tillväxtmöjlighet 0.05e.s Förkastad 

Ansträngningsnorm  Värdering risk  Prestation 0.18** Bekräftad 

Ansträngningsnorm  Värdering risk  Konfliktfrekvens -0.13** Bekräftad 

Beslutskultur  Värdering risk  Tillväxtmöjlighet 0.04e.s Förkastad 

Beslutskultur  Värdering risk  Prestation 0.14** Bekräftad 

Beslutskultur  Värdering risk  Konfliktfrekvens -0.14*** Bekräftad 

Ansträngningsnorm  Strategisk kunskap  Tillväxtmöjlighet 0.14*** Bekräftad 

Ansträngningsnorm  Strategisk kunskap  Prestation 0.18** Bekräftad 

Ansträngningsnorm  Strategisk kunskap  Konfliktfrekvens -0.11** Bekräftad 

Beslutskultur  Strategisk kunskap  Tillväxtmöjlighet -0.00e.s Förkastad 

Beslutskultur  Strategisk kunskap  Prestation -0.00e.s Förkastad 

Beslutskultur  Strategisk kunskap  Konfliktfrekvens 0.00e.s Förkastad 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; e.s=ej signifikant 
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4.5 Skillnader i medelvärde 
För att se om det fanns någon skillnad i medelvärdet mellan de olika grupperna genomfördes 

en variansanalys (ANOVA). Resultatet finns i Tabell 8 till Tabell 14. Varje fråga testades var 

för sig själv för att kunna visa alla skillnader mellan de olika grupperna. Detta för att kunna 

avgöra om grupperna kan ses som homogena grupper eller om det fanns skillnader som gjorde 

grupperna heterogena (Hair et al., 2015). 

Tabell 8: Skillnader i medelvärden mellan styrelsers ansträngningsnorm  

Reflektera över din relation med de andra styrelsemedlemmarna. Hur lätt eller svårt är det för dig att… Mycket 

lätt (1) Mycket svårt (7) 

Fråga Grupp N M StdAvi F Sig 

Anpassa mig till rutiner inom styrelsen 

(exempelvis förberedelser inför styrelsemöten) 
Gasell 70 5.67 1.348 

  
Noterad 67 6.12 1.135 

  
Onoterade 93 5.90 1.022 2.476 .062 

Noterad och 

Gasell 
4 5.00 1.155 

  

Total 234 5.88 1.173 
  

Fullfölja detaljerade uppgifter som tilldelas mig 

ifrån styrelsen 
Gasell 70 5.53 1.282     

Noterad 67 5.99 1.052 
  

Onoterade 93 5.54 1.185 2.510 .060 

Noterad och 

Gasell 
4 5.25 0.500 

  

Total 234 5.66 1.184 
  

Vara systematisk när jag fullföljer tilldelat 

arbete inom styrelsen 
Gasell 70 5.40 1.197     

Noterad 67 5.84 1.039 
  

Onoterade 93 5.48 1.109 4.540 .004 

Noterad och 

Gasell 
4 4.00 1.155 

  

Total 234 5.53 1.143     

 

Tabell 8 visar att när ansträngningsnormen mättes skildes sig grupperna åt när det kom till att 

vara systematiskt när jag fullföljer tilldelat arbete. Det visar att styrelsemedlemmar i noterade 

bolag är mer systematiska än de andra bolagen. Resterande frågor var inte signifikanta och 

tyder på att grupperna är homogena.  
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Tabell 9: Skillnader i medelvärden mellan styrelsers beslutskultur  

Hur viktigt är det att du som medlem i styrelsen… Tar helt avstånd (-3) Håller helt med (+3) 

Fråga Grupp N M StdAvi F Sig 

Har förståelse för andra medlemmars kunskap Gasell 70 6.00 1.116 
  

Noterad 67 6.22 0.867 
  

Onoterade 93 5.99 1.016 0.881 .452 

Noterad och 

Gasell 
4 6.25 0.500 

  

Total 234 6.06 1.002 
  

Har inflyttande vid beslutsfattandet Gasell 70 6.07 0.937     

Noterad 67 6.25 0.823 
  

Onoterade 93 5.98 1.021 1.157 .327 

Noterad och 

Gasell 
4 6.25 0.957 

  

Total 234 6.09 0.943 
  

Är engagerad i alla frågor fast du inte är 

specialist på just det ämnet 
Gasell 70 5.76 1.185     

Noterad 67 5.46 1.105 
  

Onoterade 93 5.73 1.034 1.900 .130 

Noterad och 

Gasell 
4 4.75 1.500 

  

Total 234 5.65 1.115     

Ofta pratar med de andra i styrelsen Gasell 70 5.99 1.110 
  

Noterad 67 5.42 1.220 
  

Onoterade 93 5.78 1.072 2.982 .032 

Noterad och 

Gasell 
4 5.50 1.732 

  

Total 234 5.74 1.153     

 

Tabell 9 visar frågorna som behandlar beslutskulturen. Det finns en signifikant skillnad 

mellan grupperna när det kommer till hur viktigt det är att Ofta pratar med de andra i 

styrelsen, där styrelserepresentanterna för Gasellföretagen anser att det är viktigare än de 

andra styrelserepresentanterna. Resterande frågor var inte signifikanta och tyder på att 

grupperna är homogena.  
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Tabell 10: Skillnader i medelvärden mellan styrelsers värdering av risk 

Innan vi tar beslut ser vi till att… Tar helt avstånd (-3) Håller helt med (+3)     

Fråga Grupp N M StdAvi F Sig 

Kommunicera olika alternativa idéer inom styrelsen Gasell 70 5.51 1.391     

Noterad 67 5.75 0.990 
  

Onoterade 93 5.53 1.099 0.692 .558 

Noterad och 

Gasell 
4 5.25 1.500 

  

Total 234 5.58 1.170     

Noga värdera för- och nackdelar med de olika 

alternativen 
Gasell 70 5.54 1.176     

Noterad 67 5.67 1.064 
  

Onoterade 93 5.57 1.155 0.337 .799 

Noterad och 

Gasell 
4 6.00 0.816 

  

Total 234 5.60 1.128     

Tillsammans diskutera nya perspektiv på gamla 

idéer och problem 
Gasell 70 5.61 1.254     

Noterad 67 5.51 1.092 
  

Onoterade 93 5.41 1.135 0.482 .695 

Noterad och 

Gasell 
4 5.75 0.957 

  

Total 234 5.50 1.154     

Låta styrelsemedlemmar med specialistkunskap 

informera samtliga i styrelsen 
Gasell 70 5.59 1.489     

Noterad 67 5.87 1.179 
  

Onoterade 93 5.71 1.332 0.956 .414 

Noterad och 

Gasell 
4 6.50 0.577 

  

Total 234 5.73 1.333     

Säkerställa er om att samtliga förstått vad beslutet 

innebär 
Gasell 70 5.61 1.386 

  
Noterad 67 5.87 1.086 

  
Onoterade 93 5.62 1.233 1.190 .314 

Noterad och 

Gasell 
4 6.50 0.577 

  

Total 234 5.71 1.237     

 

Tabell 10 visar frågorna som behandlade värderingen av risker, empirin visar att det inte finns 

några signifikanta skillnader mellan grupperna. Grupperna kan anses vara homogena när de 

värderar risker. Noterade bolagsstyrelser svarade dock högst på alla frågor förutom frågan 

Tillsammans diskutera nya perspektiv på gamla idéer och problem där Gasellföretagens 

styrelser har högst medelvärde.  
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Tabell 11: Skillnader i medelvärden styrelsers strategiska kunskap 

Det finns en tillräckligt stor kunskap i styrelsen för att… Tar helt avstånd (-3) Håller helt med (+3) 

Fråga Grupp N M StdAvi F Sig 

Söka sig till nya marknader Gasell 70 5.24 1.245     

Noterad 67 5.76 1.143 
  

Onoterade 93 5.17 1.364 4.193 .007 

Noterad och 

Gasell 
4 6.50 1.000 

  

Total 234 5.38 1.289     

Erbjuda nya produkter/tjänster Gasell 70 5.54 1.086     

Noterad 67 5.94 1.028 
  

Onoterade 93 5.39 1.319 3.761 .012 

Noterad och 

Gasell 
4 6.50 1.000 

  

Total 234 5.61 1.189     

Söka sig till nya lokaliseringar Gasell 70 5.29 1.416     

Noterad 67 5.58 1.233 
  

Onoterade 93 5.03 1.507 2.665 .049 

Noterad och 

Gasell 
4 6.25 0.500 

  

Total 234 5.29 1.411     

Anställa ny personal Gasell 70 6.11 1.043 
  

Noterad 67 6.09 0.900 
  

Onoterade 93 5.77 1.360 1.812 .146 

Noterad och 

Gasell 
4 6.50 0.577 

  

Total 234 5.98 1.148     

 

Tabell 11 visar frågorna som behandlade strategisk kunskap, empirin visar att det finns 

signifikanta skillnader när det kommer till att Söka sig till nya marknader, Erbjuda nya 

produkter/tjänster och Söka sig till nya lokaliseringar. De bolag som var både noterade och 

Gasellföretag skiljer sig följt av de noterade bolagen, de anser att de besitter kunskap för de 

tre strategiska kunskapsområdena.  
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Tabell 12: Skillnader i medelvärden mellan företagsprestationer   

Med avseende på våra konkurrenter, presterar bolaget jag representerar bättre när det kommer till… Sämre än 

konkurrenterna (1) Bättre än konkurrenterna (7) 

Fråga Grupp N M StdAvi F Sig 

Avkastning på investerat kapital Gasell 70 5.04 1.221     

Noterad 67 5.16 1.214 
  

Onoterade 93 4.66 1.281 2.606 .052 

Noterad och 

Gasell 
4 5.25 0.500 

  

Total 234 4.93 1.249     

Bruttomarginal Gasell 70 4.91 1.213     

Noterad 67 5.21 1.188 
  

Onoterade 93 4.69 1.225 2.453 .064 

Noterad och 

Gasell 
4 4.75 0.500 

  

Total 234 4.91 1.215     

Kundnöjdhet Gasell 70 5.77 1.194     

Noterad 67 5.42 1.183 
  

Onoterade 93 5.48 1.049 1.801 .148 

Noterad och 

Gasell 
4 6.25 0.957 

  

Total 234 5.56 1.138     

Kvalitet på levererad produkt/tjänst Gasell 70 5.76 1.148     

Noterad 67 5.52 1.172 
  

Onoterade 93 5.54 1.017 1.556 .201 

Noterad och 

Gasell 
4 6.50 1.000 

  

Total 234 5.62 1.107     

Personalens prestation Gasell 70 5.71 1.276 
  

Noterad 67 5.36 1.069 
  

Onoterade 93 5.26 1.031 2.403 .068 

Noterad och 

Gasell 
4 5.75 1.500 

  

Total 234 5.43 1.137     

 

Tabell 12 visar frågorna som behandlar företagets prestation. Skillnaderna i medelvärdena för 

dessa frågor är inte signifikanta och grupperna kan därmed ses som homogena. De skillnader 

som finns visar på att Gasellföretagen medelvärde är högre på Kundnöjdhet, Kvalitet på 

levererad produkt/tjänst, Personalens prestation som är av icke finansiell karaktär. Noterade 

svarar högre på Avkastning på investerat kapital, Bruttomarginal.  
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Tabell 13: Skillnader i medelvärden mellan styrelsers identifiering av tillväxtmöjligheter  

Med avseende på företagets innovation och tillväxteffektivitet… Tar helt avstånd (-3) Håller helt med (+3) 

Fråga Grupp N M StdAvi F Sig 

Potentiell försäljningstillväxt i marknaden vi 

verkar i är hög 
Gasell 70 5.04 1.419     

Noterad 67 5.51 1.375 
  

Onoterade 93 4.52 1.544 6.214 .000 

Noterad och 

Gasell 
4 5.25 0.500 

  

Total 234 4.97 1.498     

Potentialen att göra vinst på nya 

produkter/tjänster är stor 
Gasell 70 4.89 1.291 

  
Noterad 67 5.51 1.198 

  
Onoterade 93 4.35 1.449 10.150 .000 

Noterad och 

Gasell 
4 5.50 0.577 

  

Total 234 4.86 1.401     

 

Tabell 13 visar frågorna som behandlar tillväxtmöjligheterna. I frågorna Potentiell 

försäljningstillväxt i marknaden vi verkar i är hög och Potentialen att göra vinst på nya 

produkter/tjänster är stor finns en stark signifikant skillnad, där styrelserepresentanterna i de 

noterade bolagen anser att deras tillväxtmöjligheter är marginellt större än de andra bolagen. 

De onoterade bolagen utmärker sig med att anse att deras tillväxtmöjligheter är sämre än de 

andra bolagen. Grupperna kan därmed ses som heterogena. 

Tabell 14: Skillnader i medelvärden mellan styrelsers konfliktfrekvens  

Om du beaktar konflikter hur ställer du dig till följande påstående: Tar helt avstånd (-3) Håller helt med (+3) 

Fråga Grupp N M StdAvi F Sig 

Konflikter uppstår ofta inom gruppen Gasell 70 3.14 1.705     

Noterad 67 2.73 1.533 
  

Onoterade 93 2.73 1.400 1.180 .318 

Noterad och 

Gasell 
4 2.75 0.957 

  

Total 234 2.85 1.532     

 

Tabell 14 visar frågan som behandlar konfliktfrekvensen. Gasellföretagen är de som har högst 

konfliktfrekvens ibland grupperna. Skillnader i medelvärde för dessa frågor är inte 

signifikanta. Grupperna kan därmed tillsammans ses som homogena. 

  



 34 

5 ANALYS 
Detta kapitel innehåller analys av de viktigaste resultaten från enkäten tillsammans med 

jämförelser, reflektioner och tolkning utifrån den teoretiska referensramen.  

Styrelsen uppgift är att genom styrning skydda aktieägarnas intressen och bidra till företagets 

värdeskapande (Forbes & Milliken, 1999; Pugliese, o.a., 2009; Zona & Zattoni, 2007). 

Empirin visar på intressanta samband av gruppfaktorerna ansträngningsnorm och 

beslutskultur påverkan på styrelsens arbete. Empirin visar på hur arbetet påverkar konflikterna 

i styrelsen, företagets prestation och styrelsens identifiering av tillväxtmöjlighet. Analysen 

utgår från hur konflikter, prestation och tillväxtmöjlighet påverkas både indirekt och direkt av 

gruppfaktorerna. Analysen visar på hur strategisk kunskap påverkar värderingen av risk och 

hur dessa två faktorer blir påverkade av ansträngningsnormen och beslutskulturen i styrelsen. 

Resultatet indikerar på att studien förklarar 9% av konfliktfrekvensen, 18.6% av företagets 

prestation, 8.4% av tillväxtmöjligheten, 52.2% av värdering risk och 21.4% av den strategiska 

kunskapen. 

Det mest intressanta och centrala resultatet är hur värdering och prövning av risker så tydligt 

är negativt relaterat till konfliktfrekvens. Vi vet från tidigare forskning att när grupper och 

organisationer som ska genomföra en uppgift uppstår oundvikligen konflikter (Tjosvold, 

1988). Dessa konflikter kan på sikt ge både positiva och negativa konsekvenser (Amason, 

1996; Jehn, 1995). Resultaten från vår enkätstudie av 234 företag visar med ett negativt 

samband att styrelser med en hög frekvens av konflikter i lägre utsträckning prövar och 

värderar risker. Resultatet är viktigt i flera avseenden, både teoretiskt och praktiskt. Först kan 

resultatet förklaras genom att när det råder en hög frekvens av konflikter kommer 

diskussioner i gruppen att bli lidande, marginaliseras eller begränsas. Antingen kommer det 

inte att föras någon diskussion inom styrelsen eller så kommer fokus att ligga på 

känslomässiga konflikter istället för att konflikten handlar om hur ett problem blir löst. Tysta 

och strama styrelserum kan således i förlängningen uppfattas som ett potentiellt kännetecken 

för konflikter. Idéer och utmanande framtidsutsikter kan inte prövas i rädsla för konflikter. 

Detta styrks alltså även teoretiskt genom Amason (1996) som menar att om konflikter uppstår 

ofta kommer kvalitén på beslutet att försämras. Även Tjosvold (1988) menar att 

dysfunktionella konflikter leder till att personer som inte är kompatibla, genererar högre 

frekvens av återkommande konflikter som inte gör det meningsfullt att föra diskussioner i 

gruppen. Om frekvensen av konflikter är hög leder det till att uppgiften blir lidande och de 

känslomässiga konflikterna ökar (Amason, 1996; Jehn, 1997). Resultat från empirin visar 

även hur värdering av risker och strategisk kunskap genom indirekta effekter förstärker 

effekter från ansträngningsnorm och beslutskulturen med en negativ relation till 

konfliktfrekvensen. Detta betyder att de negativa effekterna av mer konflikter reduceras 

genom att ansträngningsnormen och beslutskulturen är god inom styrelsen. De indirekta 

effekterna kommer således att förstärka vår teoretiska insikt om att diskussioner reducerar 

effekter, men miljöer som inte klarar det snarare förstärker effekter. Till exempel om 

ansträngningsnormen är hög så kommer det att påverka hela gruppen i samma riktning 

(Wageman, 1995). Om det råder en god beslutskultur tillåts alla medlemmarna att komma till 

tals och påverka beslutsfattandet (Huse et al., 2005). Detta kan ses som att 

styrelsemedlemmarna respekterar varandra och att det finns en öppen och saklig diskussion. 

Vi anser att dessa resultat har flera praktiska implikationer på hur styrelser inte bara kan 

formas utan även fungera som grupp. 

Genom den insamlade empirin identifierades intressanta samband som påverkar företagets 

prestation. Prestationen påverkas i hög grad av hur styrelser värderar risker. Resultatet är 
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väntat eftersom risk kan ses som den skada som uppkommer om det osäkra inträffar (Kaplan 

& Garrick, 1981) och om strategin inte fungerar (Porter, 1985). Resultat från vår empiri visar 

att styrelser som svarade högt på frågorna gällande värdering av risk, var de styrelser som 

även presterade bättre än sina konkurrenter. Veliyath och Ferris (1997) menar att strategiska 

beslutsfattare har olika värderingar när det kommer till risk. Styrelser som är noggranna i sin 

värdering av risk i syfte att reducera osäkerheten kommer få företaget att prestera bättre än 

konkurrenterna. Detta kunde även bekräftas av resultatet på empirin att att så var fallet. Det 

fanns även indirekta effekter från beslutskulturen som förstärkte prestationen. När en god 

beslutskultur råder så kommer besluten att förbättras (Huse et al., 2005) och kommer att 

påverka prestationen positivt. Det är extra intressant i ljuset av att vi i jämförelser av 

medelvärden fann högre värden för så kallade Gasellföretag och noterade bolag. Fortsatta 

studier skulle således även kunna visa hur Gasellföretag och noterade bolag i högre 

utsträckning kan växla in det dynamiska styrelsearbetet mot högre prestationer.  

Anledningen till att styrelser arbetar med strategi är dess betydelse för företagets prestation 

(Rumelt, Schendel, & Teece, 1991). Resultatet av empirin visar att styrelsemedlemmar som 

ansåg att styrelsen de representerade har en tillräckligt hög kunskap för att söka sig till nya 

marknader och lokaliseringar, erbjuda nya produkter/tjänster och anställa ny personal även 

presterade bättre än sina konkurrenter. Resultatet var på många sätt väntat, eftersom den 

strategiska kunskapen kommer att vara avgörande för vilken strategi företaget kommer att 

använda. Porter (2008) menar att alla företag har någon form av strategi med avseende att 

konkurrera. Resultatet visar att om den strategiska kunskapen är hög så kommer det att 

resultera i att företaget presterar bättre än konkurrenterna. Tydligare strategier gör således att 

företagen presterar bättre. Detta kan förklaras teoretiskt genom hur väl styrelsen lyckas med 

sin uppgift härleds till förmågan hos gruppen att ta sig an kunskapskrävande uppgifter och 

bidra till företagets prestation (Minichilli, Zattoni, Nielsen, & Huse, 2012; Payne, Benson, & 

Finegold, 2009). Detta styrks även av López-Nicolás och Meroño-Cerdán (2011) som menar 

att, om styrelsen besitter en högre strategisk kunskap än dess konkurrenter så kommer även 

företaget att prestera bättre. Genom att diskutera och värdera risken med det beslut som ska 

tas tar även styrelsen i beaktning hur de ska övervaka och styra företaget så att den antagna 

strategin förverkligas. Resultatet visade även att ansträngningsnormen indirekt förstärkte 

prestationen. Detta kan förklaras genom att när det finns en hög ansträngningsnorm i gruppen, 

kommer styrelsemedlemmarnas ansträngning påverkas positiv av en på gruppnivå stark social 

norm för ansträngning. Detta förklaras även i teorin som att ansträngningsnormen i gruppen 

pressar styrelsemedlemmen att bidra till styrelsearbetet (Wageman, 1995) som i sin tur 

påverkar företagets prestation.  

Resultatet av värderingen av riskers påverkan på tillväxtmöjlighet var dock inte signifikant 

och hypotesen förkastades. Det kan antas att styrelsens värdering av risk inte har någon 

inverkan på styrelsens identifiering av tillväxtmöjlighet. Däremot så kan det tänkas att själva 

beslutet som leder till tillväxt kommer att vara beroende av hur väl styrelsen värderar risk, 

men att det inte genererar några nya alternativa tillväxtmöjligheter. Reid (1981) styrker 

resonemanget och menar att när en styrelse gör ett aktivt val att utforska tillväxtmöjligheter 

måste värdering av risk vara en del av beslutsprocessen för att minska osäkerheten vid 

beslutet.  

Ytterligare en anledning till varför styrelser arbetar med strategi är för att skapa tillväxt 

(Rumelt, Schendel, & Teece, 1991). Resultatet visar att den strategiska kunskapen påverkar 

styrelsers identifiering av tillväxtmöjligheter. Resultatet har viktiga teoretiska och praktiska 

implikationer. Resultatet styrker Salojärvi, Furu, och Sveiby (2005) resonemang där de menar 

att för att upptäcka potentiell tillväxtmöjlighet krävs det att det finns strategisk kunskap. 
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Styrelser kan inte bara komma på tjusiga strategiska idéer och potentiella tillväxtmöjligheter. 

De måste även förstå implikationerna av tillväxtmöjligheterna och kunna värdera risk för att 

kunna styra utfallet av den strategiska riktning som det skulle innebära. Styrelsen måste 

basera detta på företagsspecifik och funktionell kunskap för att ta beslut om design och 

konfigurering av policys (Porter, 1991) och koordinering av arbetet som ska utföras i 

företaget (Miles et al., 1978) med den nya strategin.  

Resultatet av empirin visar även att den strategiska kunskapen påverkade värdering av risk 

positivt. Det kan förklaras genom att styrelser med strategisk kunskap och förmåga att agera 

strategiskt kommer att minska osäkerheten vid värderingen av risker. Den strategiska 

kunskapen i gruppen ligger som grund för deras värdering av risk. Det betyder att styrelsen 

har både funktionell och företagsspecifik kunskap som påverkar deras uppfattning och 

benägenhet om risk. Detta styrks i teorin genom att när en beslutstagare som generellt har 

högre erfarenhet om situationen, det vill säga mer kunskap, påverkas både uppfattningen om 

risk och benägenheten (March & Shapira, 1987). Den strategiska kunskapen kommer 

möjliggöra att fler alternativ genereras tills att det finns ett tillfredställande alternativ att 

godkänna och fastställa. Det är av stor vikt att styrelsen i företagen bygger upp en strategisk 

kunskap och förmåga att kunna värdera de risk som strategiska beslut förknippas med. 

Resultatet styrks av Simon (1997) som menar att en strategi växer fram genom tre steg (1) att 

lista ”alla” alternativa strategier; (2) fastställa ”alla” konsekvenser som de olika strategierna 

kan leda till; (3) utvärdera och jämföra dessa konsekvenser. Vidare menar Simon (1997) att 

kunskap är viktig för beslutsfattande oavsett om det sker med full kunskap eller inte, i det att 

kunskap möjliggör beslutsprocessens generering av alternativ. 

Värdering av risker förklaras vidare genom ansträngningsnormen där resultatet visar ett 

positivt samband. Om styrelsemedlemmarna ser till att komma förberedda inför mötet, 

fullfölja sina uppgifter och att vara systematisk när de fullföljer tilldelat arbete kommer fler 

alternativ att genereras. Det kan verka självklart men givet att många styrelser är låsta av inte 

meningsfulla grupprocesser gör att risker prövas och värderas i mindre utsträckning. 

Motsatsvis kommer alternativen att diskuteras i en högre grad än styrelser med lägre 

ansträngningsnorm. Ansträngningsnormen präglar förberedelser som styrelsemedlemmen gör 

i att sätta sig in i delgiven information och själv söka upp information (Minichilli, Zattoni, & 

Zona, 2009;Wageman, 1995). Om det råder en god ansträngningsnorm så kommer den att 

driva hela styrelsen framåt. Detta beror på att en stark norm med hög förväntning på 

ansträngning påverkar de enskilda individerna i samma riktning som normen i gruppen 

(Wageman, 1995). Finns en god ansträngningsnorm inom styrelse blir medlemmarna, genom 

utförande av sin roll, bättre lämpade att värdera risker vid beslut om att godkänna, avslå eller 

skicka tillbaka förslaget för förbättringar om det inte är bra nog och tillfredställande (McNulty 

& Pettigrew, 1999; Simon, 1997; Wageman, 1995). 

Ansträngningsnormen förutsågs även att påverka den strategiska kunskapen i styrelsen 

positivt och kunde bekräftas av resultatet av empirin. Det kan förklaras genom att när 

ansträngningsnormen var hög så ansträngde sig styrelsemedlemmarna och bidrog med sin 

kunskap vid diskussionerna. Inför möten så förberedde sig styrelsemedlemmarna och samlade 

på sig mer kunskap för att kunna bidra till den samlade kunskapen inom gruppen. 

Styrelsemedlemmarna visade på så sätt ansträngning genom att förbereda sig. Det kan även 

visa på engagemang och en att aktivt vilja delta i beslutsprocessen (Minichilli et al., 2009). 

En god beslutskultur var även något som påverkade värderingen av risker positivt. En 

förutsättning för att nå meningsfulla beslut i styrelsen är att det föreligger en god 

beslutskultur. Detta leder till att alla styrelsemedlemmar får komma till tals och påverka 
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beslutet (Huse et al., 2005). När styrelsemedlemmarna tillåts vara insatta i alla frågor trots att 

de inte är specialister inom området, har inflytande vid beslut, har förståelse för andra 

medlemmar och ofta pratar med de andra i styrelsen så kommer besluten att grundas på en 

hög information. När informationen får flöda fritt i styrelserummet leder det till att 

styrelsemedlemmarna tillåts förstå varandra och tillsammans reducera de risker och 

osäkerheter besluten genom att all information kommer till användning. I en sådan grupp 

finns en god gruppsammanhållning och medlemmarna kan antas tycka om varandra. Genom 

att låta alla komma till tals kan informationsasymmetrin redas ut (Stiglitz, 2002). Detta leder 

till att besluten kan grundas på mer information. När en ökad information finns tillgänglig så 

kommer risken och osäkerheten i besluten reduceras (Baird & Thomas, 1985; Bourgeois III, 

& Eisenhardt, 1988; Mintzberg, Raisnighani & Theoret, 1976). Styrelsen kan även ses som att 

de har mer vetskap om ”alla” alternativa strategier som de tillsammans genererat. Detta gör 

att de har fler alternativ till analysen och inramningen av de alternativa strategiernas 

konsekvenser. När fler alternativ kan genereras ur en god beslutskultur leder det till att 

besluten blir bättre (Kahneman & Tversky, 1986; Simon, 1997). Styrelsen godkänner, 

avfärdar eller skickar tillbaka strategin för att ändras eller utvecklas och kommer därmed få en 

bättre strategi (Huse et al., 2005; McNulty & Pettigrew, 1999).  

God beslutskultur väntades även påverka den strategiska kunskapen positivt. Detta för att när 

beslutskulturen var hög och informationen flödade fritt i rummet skulle även 

styrelsemedlemmarnas kunskap komma fram. Av studiens empiri framgår det att 

beslutskulturen knappt kommer att påverka strategisk kunskap, den försumbara påverkan var 

dessutom negativ. Påverkan som påvisades var dock inte signifikant och därmed bör resultatet 

tolkas med försiktighet. Resultatet var överraskande när tidigare studier (Huse et al, 2005; 

Rulke & Galaskiewicz, 2000) visar på att den strategiska kunskapen kommer till användning 

genom att det finns en god beslutskultur. 

Resultatet visade även på att det fanns skillnader mellan de olika bolagsformerna. Det visade 

sig att de noterade bolagen skiljde sig från mängden och hade en högre ansträngningsnorm, 

bättre värdering av risker (ej signifikant), en högre strategisk kunskap, högre finansiell 

prestation (ej signifikant) och bättre tillväxtmöjligheter. Detta kan bero på de höga krav som 

institutionella investerare och andra investerare har på styrelsen i noterade bolag. Noterade 

styrelser kan även ha lättare att rekrytera kompetenta styrelsemedlemmar som besitter 

färdigheter och kunskap.  Devine (1999) menar att färdigheter och kunskap som finns inom 

gruppen påverkar gruppens effektivitet i beslutsfattandet. 

Gasellföretagen visade sig ha en högre frekvens av konflikter, resultatet var dock inte 

signifikant. Det visade sig även att Gasellföretagen i högre utsträckning prövar och värderar 

risker än de andra bolagen. Detta tyder på att Gasellföretagen är mer beredda att ta konflikter 

än de andra bolagen. Det är även ett bevis för att Gasellföretagen har en inbyggd förmåga att 

klara ut konflikter och därmed våga att ”ha högt till tak”. Att de har förmåga att pröva risker 

är viktigt, eftersom Gasellföretagen är bolag med en hög tillväxt och förutsätter att de ofta 

måste kommunicera med varandra. Gasellföretagen ansåg även att de var bättre än de andra 

bolagen när det kom till de icke finansiella måtten. Detta tyder på att Gasellföretagen är 

angelägna om att personalen presterar bättre än konkurrenternas personal och att kvalitén som 

kommer till kunden är god. Detta antyder på att om personalen presterar och kunderna är 

nöjda med den produkt/tjänst så kommer bolaget växa snabbare än dess konkurrenter. 

Gasellerna visar även att de har överlevt och fortsatt att växa efter finanskrisen. Det visade sig 

även att fyra Gaseller blivit noterade och det tyder på en stabil tillväxt. 
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Genom att jämföra bolagen sinsemellan har studien kommit fram till att styrelserna är relativt 

homogena grupper men att det finns vissa skillnader på hur styrelsearbetet fungerar i de olika 

bolagen. Något som kom fram under studiens gång var att en del styrelser i de onoterade 

bolagen inte ville besvara enkäten för att de ansåg att det inte förelåg styrelsearbete i de bolag 

de representerade. Detta tyder på att de bolag som är onoterade inte tar lika hårt på 

styrelsearbete. Studien kan därmed vara av värde för de onoterade bolagen som genom 

studien har fått lägre värden än de noterade bolagen och Gasellföretagen.  Vi menar att de 

onoterade bolagen bör utforska vad bolagsstyrning kan innebära för deras värdeskapande.  
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6 SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING  
I detta kapitel avrundas studien med att besvara forskningsfrågan. Teoretiska och praktiska 

implikationer av studiens resultat presenteras tillsammans med studiens viktigaste bidrag. 

Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning. 

6.1 Teoretiska implikationer  
Studiens syfte var att förklara hur olika gruppfaktorer påverkar svenska styrelsers 

beslutfattande och vilka konsekvenser sådant arbete får för prestation, tillväxtmöjlighet och 

konfliktfrekvens. Studien syftade även till att se om det fanns några skillnader mellan 

noterade bolag, onoterade bolag och Gasellföretag. Med syftet som utgångspunkt har följande 

forskningsfråga ställts: 

Hur påverkar olika gruppfaktorer styrelsearbete i svenska bolagsstyrelser och vilken inverkan 

det har på företagets prestation, tillväxtmöjlighet och konfliktfrekvens? 

För att besvara forskningsfrågan deduktivt har gruppfaktorerna ansträngningsnorm och 

beslutskultur identifierats som påverkande faktorer i styrelsers värdering av risk och 

strategiska kunskap. Studiens resultat visar att när styrelser har en god ansträngningsnorm så 

kommer värdering av risk och den strategiska kunskapen att påverkas positivt. När styrelsen 

har en god beslutskultur kommer styrelsen att värdera risk bättre. Värdering av risk kommer i 

sin tur att påverka företagets prestation positivt. Styrelsers strategiska kunskap är en 

förutsättning som påverkar värdering av risk positivt. Den strategiska kunskapen kommer 

även att bidra till att företaget presterar bättre och att styrelsen kan identifiera 

tillväxtmöjligheter. Studien visar även att en god beslutskultur och ansträngningsnorm 

indirekt kommer att bidra till att företaget presterar bättre och att styrelsen kan identifiera 

potentiella tillväxtmöjligheter. Lyckas styrelsen med sin värdering av risk beror det på att de 

har diskuterat och grundat sitt beslut att anta en strategi på hur de också ska styra företaget. På 

det här sättet tar styrelsen i beaktning hur antagen strategi även ska komma att förvekligas. 

Studiens viktigaste bidrag är hur konfliktfrekvensen inverkar på diskussionen i styrelsen. Vi 

har i studien presenterat styrelsens diskussion som en förmåga att pröva och värdera risker. 

Analysen av empiri visade att en hög frekvens av konflikter minskade styrelsens strategiska 

kunskap och försämrade dess prövning och värdering av risker. En slutsats av detta empiriska 

resultat och med grund i tidigare teoretiska studier blir därför att tysta styrelser även i hög 

grad sannolikt speglar en hög konfliktfrekvens eller rädsla för en sådan konsekvens. 

Resultatet av studien visar även indirekta effekter av ansträngningsnormen och 

beslutskulturen som försämrades av en hög konfliktfrekvens. Detta kan med andra ord 

uttryckas som att vikten av ansträngningsnormen och beslutskulturen är hög för styrelsens 

värdering av risk tillsammans med en hög strategisk kunskap för att undvika negativa 

konflikter. Resultatet visar även att om det inte finns några sakliga diskussioner i 

styrelserummet, det vill säga att styrelsen antingen inte diskuterar alls eller att styrelsens 

diskussioner endast är av personliga och känslomässiga konflikter, beror detta på en hög 

konfliktfrekvens som leder till negativa konsekvenser för styrelsen och företaget i helhet. När 

detta inträffar kommer styrelsen fortsättningsvis inte fungera lika bra. Aspekter om hur 

antagen strategi ska förverkligas kommer även att förbises och leda till bristande styrning och 

övervakning av införd strategi.  

Slutsatsen av de analyserade skillnaderna mellan olika typer av bolagsstyrelser visade på ett 

intressant resultat. Noterade bolagsstyrelser har en högre ansträngningsnorm, bättre värdering 

av risker, en högre strategisk kunskap, högre finansiell prestation och bättre 
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tillväxtmöjligheter. Gasellföretagens styrelser har en högre frekvens av konflikter, de pratar 

mer med varandra och att de presterar bättre när det kom till icke finansiella mått. De 

onoterade bolagen har genomgående lägre värden än de noterade bolagen och 

Gasellföretagen. Analysen visar på ett intressant samband mellan dessa variabler och grupper. 

De fåtalet variabler som inte är signifikanta gör att sambandet kan tolkas med ett vis mått av 

försiktighet men fortfarande av intresse för studien. 

6.2 Praktiska implikationer  
Resultatet av denna studie visar på hur styrelser fungerar som grupp. I de styrelser där arbetet 

fungerar bra har medlemmarna lyckats etablera en god ansträngningsnorm och beslutskultur. 

De har också lyckats med att få fram varandras kunskap vid värdering av risk. Detta är 

styrelser i företag som också presterar bra. I ett skede där hela styrelsen eller medlemmar byts 

ut kan denna studie visa på vikten att etablera eller få in nya styrelsemedlemmar i gruppens 

ansträngningsnorm och beslutskultur. Detta är av intresse för styrelser själva att förstå och ha 

kunskap om. De personer som sitter med i en styrelse eller är på väg in i en styrelse kan med 

denna kunskap i bagaget gå in i sitt arbete med andra styrelsemedlemmar med större 

ödmjukhet för vad arbetet kan komma att innebära.  

När det kommer till konflikter har styrelser även ett intresse för denna studie. Resultatet av 

denna studie visar vart styrelser inte vill hamna i sina konflikter och vad det får för inverkan 

på deras förmåga att utföra sin uppgift med övervakning och styrning. Studien visar på att om 

styrelser lyckas upprätthålla en bra diskussion och minimera konflikter av personlig och 

känslomässig karaktär kommer de bidra till en god ansträngningsnorm och beslutskultur i 

gruppen. Utifrån detta kan styrelsen vårda sina relationer inom styrelsen och sträva efter det 

som är till företagets bästa genom att se till att konflikter inte får negativa konsekvenser.  

Investerare har även de ett intresse i studiens resultat utifrån att förstå hur styrelsen som grupp 

kan bidra till företagets prestation. De får även en förståelse för vilka förutsättningar som 

behövs för att styrelsen ska identifiera tillväxtmöjligheter. Gör investeraren en bedömning att 

styrelsen är en grupp som på ett moget sätt kan värdera risk kan det vara ett argument för att 

investera i just det bolaget. Detta för att styrelsens värdering av risk är en del av de beslut som 

godkänns och fastställs i företaget som den antagna strategin. Investeraren kan i dessa 

situationer känna sig trygg i att besluten som tas i styrelserummet är grundade i tankar och 

idéer om hur styrelsen ska styra företaget.  

I skillnaderna mellan de olika bolagsstyrelserna står de onoterade bolagen ut med att ha 

genomgående lägre värden än de noterade bolagsstyrelserna och Gasellföretagens. Detta tyder 

på praktiska implikationer för de onoterade bolagsstyrelserna som i större utsträckning skulle 

kunna utforska vad bolagsstyrning skulle innebära för deras värdeskapande. För dessa 

företagsstyrelser skulle både en utveckling av hur de arbetar som grupp och användning av 

styrning kunna bidra till värdeskapande för företaget. Arbetar inte styrelsen som en 

sammansvetsad grupp uppstår konflikter oftare på grund av en avsaknad av 

ansträngningsnorm och beslutskultur. Detta för att dessa gruppfaktorer inte får tid att etablera 

sig ordentligt i gruppen. Den samlade strategiska kunskapen i styrelsen får även den lida av en 

brist på samarbete i styrelsen. Utfallet av detta blir som resultatet av studien även visar att 

styrelsens värdering av risk inte fungerar så bra som det skulle kunna göra. Konsekvenserna 

av detta är en sämre företagsprestation som kan härledas till en bristande diskussion i 

styrelsen. Styrelsen lyckas inte på ett enhetligt sätt få en strategisk riktning på företaget som 

behövs för att prestera.  
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Studiens resultat sträcker sig inte bara till aktiebolag. Resultatet av denna studie kan även 

appliceras på andra organisationer av större karaktär med en styrelse. Det kan användas för 

andra typer av bolagsformer som ekonomiska föreningar, där syftet är att skapa ekonomisk 

vinning för de som ingått föreningen. Andra exempel är ideella föreningar som även de 

behöver arbeta organisatorisk för att främja sin sak eller ge ett värde till sina medlemmar. 

Större idrottsföreningar präglas även de av ett omfattande arbete för styrelserna och kan 

därför också de dra nytta av studiens resultat. Anledningen till att dessa andra typer av 

styrelser också kan dra nytta av denna studie är att grupparbete även förekommer i dessa 

verksamheter men i ett annat organisatoriskt sammanhang. Även i dessa styrelser uppstår ett 

socialt system när flertalet individer ska samarbeta och gruppfaktorer som 

ansträngningsnorm, beslutskultur och konflikter antas påverka arbetet.  

 

6.3 Fortsatt forskning  
Fortsatta studier skulle kunna visa hur noterade bolag och Gasellföretag i högre utsträckning 

kan växla in ett dynamiskt styrelsearbete mot en högre prestation. Det skulle i en sådan studie 

vara intressant att gå in djupare i varför de har ett dynamiskt styrelsearbete och koppla det 

mot hur de kan få en högre prestation. Detta skulle kunna genomföras med tillämpning av en 

kvalitativ metod för att tydligt identifiera vad de gör rätt och vad de skulle kunna göra bättre.  

Ett förslag till framtida studier är även att använda en kvalitativ metod för att ytterligare skapa 

förståelse för hur noterade bolag, onoterade bolag och Gasellföretags styrelser använder 

bolagsstyrning för att nå prestation och upptäckande av tillväxtmöjligheter. En sådan studie 

skulle gå djupare in i gruppfaktorer som till exempel konflikt för att förstå hur det påverkar 

värderingen av risk innan ett godkännande och fastställande beslut om strategi fattas. På så 

sätt skulle ett aktörssynsätt kunna användas för förstå hur dessa konflikter kan lösas utan att 

det går så långt att det får negativa konsekvenser för beslutsfattandet. Det skulle i en sådan 

studie vara viktigt att se om frekvensen av konflikter beror på systematiska fel som 

styrelsemedlemmar gör gällande att bryta mot ansträngningsnorm och den rådande 

beslutskulturen i gruppen.  

Framtida studier skulle även kunna använda ytterligare teori som situationsteori för att få fram 

vad skillnaderna i bolagsstyrning mellan noterade bolag, onoterade bolag och gasellföretag 

beror på och vilken påverkan det ger på gruppfaktorerna i styrelsen. En sådan studie skulle 

kunna identifiera utsträckningen av normbildande regelverks användning av styrelser i 

noterade bolag, onoterade bolag och gasellföretag. En sådan studie skulle ge en förståelse för 

överlappande användning i de tre olika företagsgrupperna och hur det påverkar gruppfaktorer 

i styrelsen gällande värdering av risk, strategisk kunskap och fastställande av strategi. 

Inverkan av ägarstyrning är även intressant att studera och hur det påverkar gruppfaktorer och 

styrelsernas strategiska arbete med att värdera risk och fastställa strategi.  
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