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Förord 

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka våra respondenter för att de tog sig tid till att genomföra 

de intervjuer som gjort vår uppsats möjlig. Det har varit mycket givande att få se hur 

styrelser fungerar i verkligheten och vilka kompetenser och erfarenheter dess ledamöter 

besitter. 

Vi vill även rikta ett tack till våra opponenter på ekonomihögskolan som via konstruktiv kritik 

har väglett uppsatsen framåt. 

Slutligen skall vår handledare Claes Svensson ha ett stort tack för hans engagemang och 

lotsande under uppsatsskrivandets gång. De insiktsfulla kommentarerna har hjälpt oss 

framåt hela vägen fram till uppsatsens slutförande. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Corporate governance i medelstora företag: Styrelsens 

medverkan i strategiarbete 

Seminariedatum: 4 juni 2010 

Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, företagsekonomi, 15 

högskolepoäng 

Författare:  Malin Helldin, Carl Leijonhielm, Jacob Mårdfelt 

Handledare:  Claes Svensson 

Fem nyckelbegrepp: Corporate governance, Medelstora företag, Styrelse, Medverkan i 

strategiarbete, Strategy-as-practice 

Syfte: Uppsatsens syfte är att erhålla en fördjupad bild av vad som 

påverkar styrelsens medverkan i strategiarbetet i medelstora 

företag genom att analysera företagen utifrån uppsatsens 

teoretiska ramverk.  

Metod: En iterativ ansats har använts och kvalitativ data har insamlats 

genom semistrukturerade intervjuer med styrelseledamöter. 

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverk som används bygger på tidigare 

kvantitativa studiers resultat.  

Empiri: Empirin består av material från intervjuer med fem olika företag 

och beskriver hur strategiarbetet i företagen ser ut.  

Slutsatser: Författarna fann stöd för att outsiders har en positiv inverkan på 

styrelsens medverkan i strategiarbete. Ytterligare två faktorer fick 

ett visst stöd men mycket tyder på att verkligheten är mer 

komplex än vad en kvantitativ studie kan visa. Faktorer som 

engagemang och i vilken bransch ett företag verkar bör 

undersökas vidare men det kan konstateras att styrelserna inte är 

speciellt aktiva i sina strategiroller i de undersökta företagen.   
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Abstract 

Title: Corporate governance in medium sized enterprises: The board of 

directors’ involvement in the strategic work 

Seminar date: 4th of June, 2010 

Course: FEKK01, Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS 

Authors:  Malin Helldin, Carl Leijonhielm, Jacob Mårdfelt 

Advisor:  Claes Svensson 

Five key concepts: Corporate governance, Medium sized enterprises, Board of 

directors, Strategic work involvement, Strategy-as-practice 

Purpose: The purpose is to gain more depth and understanding regarding 

what influences the board of directors’ involvement in strategic 

work in medium sized enterprises by analyzing the enterprises 

through the essay’s theoretical framework.  

Methodology: An iterative approach has been used and qualitative data has 

been collected through semi structured interviews with directors.  

Theoretical perspectives: The theoretical framework is built upon a foundation of results 

from earlier quantitative studies. 

Empirical foundation: The empirical data consists of interviews with five different 

companies and describes the companies’ strategic work. 

Conclusions: A positive effect of outsiders on the boards’ involvement in 

strategic work was established. Two of the other factors received 

some support but the study suggests that the reality is more 

complex than what can be achieved through a quantitative study. 

Factors like engagement and in what line of business a company is 

located should be investigated more thorough but it can be 

established that the board of directors in the investigated 

companies were not particularly active in their strategic roles.  
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1. Inledning 

Syftet med detta inledande kapitel är att ge läsaren en bakgrund till uppsatsämnet. 

Bakgrunden ligger till grund för efterföljande problemdiskussion och syfte. Vidare redogörs 

för uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Ett ökande intresse för corporate governance 

Intresset för bolagsstyrning eller corporate governance, vilket är ett vedertaget uttryck även 

i Sverige, växer för varje år som går. Nedan följer den definition av corporate governance 

som författarna till denna uppsats ansluter sig till: 

 “…a set of relationships between a company’s board, its shareholders and other 

stakeholders. It also provides the structure through which the objectives of the company are 

set, and the means of attaining those objectives, and monitoring performance, are 

determined.” OECD (2004) 

Det ökade intresset för corporate governance har lett till en utbredd forskning inom 

området och ämnet har också givits allt mer plats i massmedia och facktidskrifter de senaste 

decennierna (Alvesson och Svenningsson, 2007). Anledningen till utrymmet i massmedia har 

ofta varit svarta rubriker om bolag som har misskötts på ett eller annat sätt. Internationellt 

har stora skandaler som revisionsskandalerna i företagen Enron och Worldcom bland annat 

lett till skärpt amerikansk lagstiftning i form av Sarbanes-Oxley Act (Kim och Nofsinger, 

2009). Den senaste internationella storskandalen, vilken återigen satt bolagsstyrning i fokus, 

var Lehman Brothers kollaps som föranledde finanskrisen i slutet av 00-talet. I Lehman 

Brothers fall fanns det både oegentligheter i redovisningen och massiv kritik mot ledningen 

på grund av höga arvoden i kombination med oansvarig skötsel och ett överdrivet högt 

risktagande (Clarke, 2009).  

Det finns även svenska uppmärksammade exempel såsom revisionsskandalen i 

försäkringsbolaget Skandia i slutet av 90- och början av 2000-talet (DN, 2003). Under de 

senaste åren har det i media mest fokuserats på bankchefers höga bonusar, vilka har 
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betalats ut trots att företagen gjort negativa resultat efter stora kreditförluster som 

uppkommit efter omfattande utlåning i Baltikum. 

I Sverige finns ”Svensk kod för bolagsstyrning” vilken är en samling riktlinjer som syftar till att 

bolagen styrs så effektivt som möjligt sett ur ägarnas perspektiv (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010). ”Svensk kod för bolagsstyrning” förvaltas av Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning vars uppgift är att främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade företag. 

Tyngdpunkten i koden ligger på styrelsen i dess egenskap av central aktör i bolagsstyrningen. 

Fokus från medias håll avseende corporate governance har som ovan visats ofta legat på 

belöningssystem. Bolagsstyrning handlar dock om mycket mer och ämnet är omfattande och 

involverar flera olika områden. Ett corporate governance-system inkluderar olika parter som 

kan utöva inflytande på företaget, såsom ägare, styrelse, ledning, revisorer och institutioner. 

Hur bolagsstyrningen fungerar i ett företag påverkas således i hög grad av företagets 

ägarförhållanden, där stora skillnader kan finnas mellan exempelvis privat ägande och 

institutionellt ägande. Även yttre faktorer så som legala system och kulturer spelar roll vilket 

gör ämnet än mer mångfacetterat (Mallin, 2007). 

1.1.2 Styrelsens roller 

Uppmärksamheten från ovanstående händelser har lett till att fokus de senaste åren har 

legat på att styrelsen ska kontrollera att ledningen agerar utifrån ägarnas intresse och att 

gällande lagar och förordningar följs.  

Styrelsen väljs av bolagsstämman där ägarna av företaget får göra sin röst hörd. I juridisk 

mening ska en styrelse ansvara för bolagets organisation och förvaltning av dess 

angelägenheter (8 kap. 4§ Aktiebolagslagen). Det finns många teorier om vad en styrelse bör 

syssla med. Enligt Zahra och Pearce (1989) finns det tre huvudsakliga roller för en styrelse: 

kontrollrollen, servicerollen och strategirollen. Kortfattat går kontrollrollen ut på att 

styrelsen har som främsta uppgift att se till att ledningen handlar i ägarnas intresse. 

Servicerollen ser på styrelsen som en resurs till ledningen och den ska via sitt nätverk bidra 

med externa relationer, kontakter och erfarenheter till företaget. Strategirollen är inte lika 

kartlagd som kontroll- och servicerollerna och på detta område har konstaterats att vidare 

forskning behöver genomföras (Daily et al., 2003; Pugliese et al, 2009). Styrelsens roll 

avseende det strategiska arbetet har ägnats mer och mer intresse de senaste åren. Denna 
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uppsats behandlar just styrelsens strategiroll och författarna avser inte att fördjupa sig i 

övriga två roller. Ett möjligt problem med en sådan avgränsning kan vara att styrelsens olika 

roller i praktiken inte är tydligt avgränsade från varandra.  

1.1.3 Synsätt kring strategi 

Forskningen kring hur företag formulerar en strategi, vem som beslutar om strategin och 

vem som implementerar strategin är omfattande men ger inget entydigt svar på hur 

processen ser ut. Den bygger på flera olika teoretiska utgångspunkter såsom agentteorin, 

stewardshipteorin och resursberoendeteorin. Beroende på vilken teoretisk utgångspunkt 

som används erhålls olika svar på i vilken utsträckning styrelser leder, beslutar om och 

kontrollerar strategin.  

Zahra och Pearce (1989) delar in teorierna med hjälp av två olika synsätt; konflikt- och 

konsensussynsättet. Om konfliktsynsättet används som utgångspunkt ses agenter, 

exempelvis VD, som individer vilka handlar för egen vinning och dessa måste kontrolleras 

och övervakas av principalerna, exempelvis styrelse eller ägare (Jensen och Meckling, 1976). 

Detta synsätt stämmer väl överens med agentteorins principer. Enligt konfliktsynsättet ska 

ledningen inte styra och genomföra strategin utan istället övervaka de strategiska besluten. 

Styrelsen ska inte bestämma över strategin då det samtidigt skulle gör dem ansvariga 

tillsammans med VD. Detta skulle bryta mot en av agentteorins grundläggande 

ståndpunkter; att det måste finnas distans mellan principalerna och agenterna (Boyd, 

1990;1994).  

Konsensussynsättet har andra utgångspunkter då VD och andra personer i ledningsposition 

ses som motiverade och pålitliga förvaltare av företagens resurser (Davis et al., 1997). Inom 

detta synsätt är resursberoende- och stewardshipteorin vanligt förekommande. Enligt båda 

teorierna kan styrelsen bidra i det strategiska arbetet genom att tillföra erfarenhet och 

resurser, en möjlighet då det råder avsaknad av intressekonflikt mellan styrelsen och 

VD/ledning (Hillman och Dalziel, 2003; Davis et al., 1997). 

En mer utförlig definition av begreppet strategi återfinns i uppsatsens teorikapitel. 
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1.2 Problematisering 

Som tidigare nämnts har intresset för styrelsens roll i strategiarbete vuxit under senare år 

(Pugliese et al., 2009). En stor del av forskningen kring ämnet har tidigare fokuserat på stora 

företag men på senare år har fler studier gjorts med avseende på styrelsens medverkan i 

strategiarbete i små och medelstora företag (Huse, 2000). Med en styrelses medverkan i 

strategiarbete syftar författarna på styrelsens strategiroll och inte kontroll- och 

servicerollerna även om de rollerna ofta behandlar strategifrågor, exempelvis vid 

tillsättandet av VD eller vid utvärdering av ledningsgruppens strategiförslag. Medverkan 

berör de tillfällen då styrelsen själv eller tillsammans med ledningen utvecklar och arbetar 

med strategifrågor. En styrelse som medverkar i strategiarbetet är således en aktiv styrelse 

sett till sin strategiroll. Genom studier, som ofta varit kvantitativt inriktade, har forskare med 

utgångspunkt i tidigare nämnda teorier kommit fram till slutsatser om vad som påverkar 

styrelsers medverkan i små och medelstora företags strategiarbete. 

Ägarstruktur och sammansättning av styrelse ser annorlunda ut i små och medelstora 

företag jämfört med i stora företag.  Samarbetet mellan ledning och styrelse är därför en 

viktig faktor att ta hänsyn till och kan vara av betydande intresse för undersökningen. 

Författarnas uppfattning är att skillnader även finns mellan små och medelstora företag. I 

små företag förekommer det att styrelsen består av ett fåtal närstående, ofta 

familjemedlemmar, där en av dessa personer både driver verksamheten och är ensam ägare. 

En sådan styrelsesammansättning kan bidra till att styrelsens uppgift blir negligerad och att 

avgränsningen mellan styrelse- och ledningsarbete blir otydlig. Författarna anser att 

avgränsningen är konkretare i medelstora företag där verksamheten och de inblandades 

roller är tydligare definierade än i små företag. Till följd av denna diskussion fokuserar den 

här uppsatsen på strategiarbetet i medelstora företag. 

Med tanke på att det främst är kvantitativa studier som gjorts inom området finner 

författarna det intressant att använda de kvantitativa studiernas resultat vid en kvalitativ 

undersökning av ett antal utvalda företag. Målet är att ta reda på hur mycket styrelsen i 

praktiken medverkar i strategiarbetet och hur väl det stämmer överens med teorin. Den 

kvalitativa undersökningen förväntas ge en fördjupad bild och beröra ämnen och situationer 

som kvantitativa undersökningar inte kommer åt. Den används sedan för att ytterligare 
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klargöra i vilken grad styrelsen medverkar i strategiarbetet. Författarna avser undersöka om 

något mönster kan urskiljas beroende på olika faktorer såsom ägarförhållanden samt 

styrelsens och ledningens sammansättning.  

I uppsatsen kommer ett teoretiskt ramverk över styrelsens medverkan i strategiarbete i 

medelstora företag att konstrueras med utgångspunkt i resultat från tidigare studier. 

Ramverket kommer sedan att illustreras i en figur och kommer att prövas i en kvalitativ 

undersökning av ett antal utvalda företag. Genom att pröva ramverket undersöker 

författarna om resultatet från kvantitativa studier stämmer överens med hur det fungerar i 

praktiken på de utvalda företagen. Tanken med denna kvalitativa metod är att kunna pröva 

ramverket mer utförligt och specifikt applicerat på vart och ett av företagen jämfört med vad 

som är möjligt vid en kvantitativ studie. Genom att djupare analysera situationen i företagen 

kan frågor besvaras kring hur samspelet och relationen mellan styrelse och ledning ser ut 

samt om styrelsers möjliga potential utnyttjas. På detta vis vill författarna pröva befintliga 

teorier och om behov visar sig finnas också bidra till en förbättring av teorierna. 

Som följd av ovanstående problematisering är frågeställningen som denna uppsats avser 

besvara: 

Visar en fördjupad studie att styrelser i medelstora företag medverkar i strategiarbetet i 

enlighet med vad resultat från kvantitativa studier har påvisat? 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att erhålla en fördjupad bild av vad som påverkar styrelsens medverkan i 

strategiarbetet i medelstora företag genom att analysera hur väl uppsatsens teoretiska 

ramverk stämmer överens med det praktiska förfarandet. Det teoretiska ramverket är 

konstruerat utifrån vad tidigare kvantitativa studier visat rörande styrelsens medverkan i 

strategiarbete.   
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1.4 Disposition 

I figur 1 nedan följer en överblick över uppsatsens disposition. 

 

Figur 1. Uppsatsens disposition.   

Inledning

• Det inledande kapitlet ger läsaren en bakgrund till uppsatsämnet. 
Därefter följer problematiseringen, vilken leder fram till uppsatsens 
frågeställning samt syfte.

Metod

• I metodkapitlet motiveras utgångspunkterna ansats, synsätt, 
forskningsstrategi, undersökningsdesign och undersökningsmetod. 
Även uppsatsens analysmetod och trovärdighet samt källkritik 
diskuteras. 

Teori
• I teorikapitlet presenteras uppsatsensteoretiska ramverk.

Empiri

• I empirikapitlet presenteras den insamlade datan från intervjuerna 
med var och ett av företagen.   

Analys

• Analyskapitlet består av en sammanlänkning mellan teori och empiri, 
där det teoretiska ramverket jämförs med den insamlade datan.

Slusatser

• I kapitlet redogörs för de slutsatser som har erhållits genom 
uppsatsens undersökning. Även förslag till vidare forskning diskuteras.
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2. Metod 

I följande kapitel redogörs för uppsatsens metod och de avgörande utgångspunkterna 

ansats, synsätt, forskningsstrategi, undersökningsdesign och undersökningsmetod motiveras. 

Vidare diskuteras undersökningens trovärdighet. I kapitlet motiveras även uppsatsens 

analysmetod och eventuell kritik mot använda källor diskuteras.  

2.1 Ansats 

För att uppnå undersökningens syfte har utgångspunkt tagits i tidigare studiers resultat inom 

det aktuella området. Denna utgångspunkt beror på att tanken med uppsatsen har varit att 

pröva existerande teorier och se hur väl de stämmer överens med verkligheten snarare än 

att generera nya teorier med hjälp av den empiriska undersökningen. Sett till förhållandet 

mellan teori och forskning kan därmed argumenteras för att en deduktiv ansats har använts. 

En deduktiv ansats innebär att befintlig teori används som utgångspunkt och styr 

efterföljande datainsamling för att nå ett resultat som leder till antingen bekräftelse eller 

revidering av teorin (Bryman och Bell, 2005). Denna ansats skiljer sig från den induktiva 

ansatsen där den empiriska undersökningen används som utgångspunkt för att generera nya 

teorier (Bryman och Bell, 2005). En deduktiv ansats stämmer dock inte överens med samtliga 

av uppsatsens mål. Som nämndes i problematiseringen har författarna även haft för avsikt 

att bidra till en förbättring av teorierna om ett sådant behov visat sig finnas, ett mål av 

induktiv karaktär. Författarna har således pendlat fram och tillbaka mellan data och teori och 

deduktiv och induktiv ansats vilket betyder att en så kallad iterativ ansats har använts 

(Bryman och Bell, 2005). Valet av den iterativa ansatsen har motiverats av att det finns ett 

flertal studier inom området vilkas resultat har ansetts vara intressanta att pröva på ett 

begränsat antal utvalda företag, men att denna prövning även kan leda till en önskvärd 

komplettering av teorin.   

2.2 Synsätt 

Flertalet studier har gjorts kring samarbetet mellan ledning och styrelse vid 

strategiutveckling i stora företag. Utbudet av motsvarande studier i små och medelstora 

företag är betydligt mer begränsat (Huse, 2000). Det begränsade antalet studier som har 

gjorts är framförallt av kvantitativ karaktär. Just studier av denna uppsats slag, där en 



8 
 

kvalitativ och fördjupad undersökning används för att undersöka resultaten från kvantitativa 

studier, är ovanliga. Till följd av detta är uppsatsen av explorativ karaktär (Björklund och 

Paulsson, 2003).  

2.3 Forskningsstrategi 

För att få svar på den typ av frågor som har inkluderats i uppsatsens problematisering och 

syfte har undersökande och utredande frågor behövt ställas och informationen som 

framkommit kan även ha behövt tolkas. Med tanke på den flerdimensionella och 

djupgående information som har efterfrågats har författarna ansett att en kvalitativ 

forskningsstrategi har passat undersökningen bäst.  Kvalitativ forskningsstrategi betonar ett 

tolkande synsätt där intervjuer och observationer är vanligt förekommande (Bryman och 

Bell, 2005). Till skillnad från kvantitativ forskningsstrategi, där kvantifiering och analys av 

data står i fokus, lägger den kvalitativa strategin vikt vid ord och hur individen uppfattar och 

tolkar verkligheten (Bryman och Bell, 2005). Då syftet med uppsatsen har varit av ett 

utforskande slag, där information om hur eventuellt strategiarbete ser ut har efterfrågats, 

har en kvantitativ strategi inte ansetts kunna ge tillräckligt djupgående och analyserande 

information och en kvalitativ strategi har därför varit att föredra.  

2.4 Undersökningsdesign 

Förutom att undersöka om styrelsen medverkar i strategiarbete har det också funnits en 

ambition att kunna göra en jämförelse mellan olika företag och eventuellt dra slutsatser 

baserade på likheter och skillnader mellan företagen. Följaktligen har det funnits ett behov 

av att undersöka flera olika företags styrelsearbete. Av denna anledning har en komparativ 

design ansetts lämplig. Vid användande av en kvalitativ forskningsstrategi fungerar en 

komparativ design som en förlängning av en fallstudie, kallad flerfallstudie eller multipel 

fallstudie (Bryman och Bell, 2005). I en flerfallstudie jämförs ett flertal företag på samma vis 

för att jämförelser sedan ska kunna göras mellan företagen (Bryman och Bell, 2005). Genom 

användning av en flerfallstudie har författarna ansett att en djupgående kvalitativ analys och 

en jämförelse har kunnat genomföras samt att relevanta slutsatser har kunnat dras. 
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2.5 Undersökningsmetod 

Då varierad och djupgående information efterfrågats har kvalitativa intervjuer ansetts vara 

ett passande tillvägagångssätt för denna undersökning. Andra undersökningsmetoder skulle 

kunna vara sekundär datainsamling eller observationer. Då skulle dock problem kunna 

uppstå på grund av brist på åtkomst till väsentliga dokument och protokoll samt svårigheter 

att få närvara vid styrelsemötena för observationer. Kvalitativa intervjuer tillåter, till skillnad 

från intervjuer av kvantitativ art, en relativt flexibel intervjuprocess (Bryman och Bell, 2005). 

Intervjun tillåts röra sig i olika riktningar då respondenten har möjlighet att prata 

förhållandevis fritt vilket gör att de delar som respondenten själv anser relevanta och viktiga 

framkommer och hamnar i fokus (Bryman och Bell, 2005). Samma person kan också 

intervjuas flertalet gånger om så skulle behövas (Bryman och Bell, 2005). 

Kvalitativa intervjuer delas ofta in i de två typerna semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer (Bryman och Bell, 2005). Inför empiriinsamlingen i denna uppsats har redan från 

början funnits ett tydligt fokus där författarna har haft för avsikt att få svar på specifika 

frågeställningar kring styrelsens medverkan i strategiarbetet. Vid semistrukturerade 

intervjuer utgår intervjuaren ifrån en intervjuguide med frågor som ska besvaras men där 

frågornas ordningsföljd kan varieras och där uppföljningsfrågor vid viktiga svar är möjliga 

(Bryman och Bell, 2005). Vid ostrukturerade intervjuer används däremot endast 

anteckningar över teman som ska behandlas och istället för att frågor leder samtalet får 

respondenten tala fritt (Bryman och Bell, 2005). Författarna har ansett att ostrukturerade 

intervjuer kan innebära svårigheter att få svar på viktiga och relevanta frågeställningar och 

har därför valt den något mer kontrollerade metoden semistrukturerade intervjuer. Den 

ökade kontroll som semistrukturerade intervjuer medför har ansetts säkerställa ett 

minimum för jämförbarhet, vilket kan vara bra då flera personer utför arbetet (Bryman och 

Bell, 2005). Förutom valet av semistrukturerade intervjuer kan också konstateras att 

intervjuerna har varit av karaktären djupintervjuer. En djupintervju fokuserar på få 

frågeställningar vilka behandlas på ett mer ingående sätt (Bryman och Bell, 2005), ett 

angreppssätt som har ansetts passande med tanke på uppsatsens specifika intresseområde 

och fokuserade frågeställningar. 
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2.6 Val av företag 

Som diskuterades i uppsatsens inledning har undersökningen varit begränsad till medelstora 

företag. För att definiera medelstora företag har EU-kommissionens klassificering av 

medelstora företag, med gränserna 50-249 anställda och en nettoomsättning om max 50 

miljoner euro alternativt balansomslutning om max 43 miljoner euro, använts (EU-

kommissionen, 2010). Vidare har en geografisk indelning skett med avgränsningen Skåne län 

och i största möjliga mån har intervjuerna skett med företag belägna i Lund- och 

Malmöregionen. I området är tillgången på medelstora företag stor, vilket inte gjort det 

nödvändigt att söka företag längre bort geografiskt sett. Företagen i undersökningen har 

valts ut på grund av att de representerar olika branscher och är av olika storlek inom 

klassificeringen medelstora företag. Tanken med att välja företag i varierande branscher och 

av skiftande storlek har varit att få representation från ett vitt spektrum av medelstora 

företag. Då några av företagen har uttryckt önskemål om anonymitet har författarna valt att 

inte uppge företagens eller de intervjuade personernas namn i uppsatsen. 

Då undersökningens storlek är för liten för att ge empiriskt generaliserbara resultat har 

författarna valt att analysera situationen i vart och ett av företagen utifrån uppsatsens 

teoretiska ramverk. Samband och skillnader mellan de olika företagen har sedan 

identifierats. 

Det praktiska sökningsförfarandet har skett i databasen Affärsdata (Affärsdata, 2010) med 

ovanstående sökkriterier. I första hand har en inledande kontakt med styrelseordförande 

upprättats och om denne i sin tur varit oanträffbar har i andra hand en styrelseledamot varit 

fokus för intervjun. Styrelseordföranden har valts ut då denne leder styrelsearbetet och 

sätter agenda huruvida strategifrågor skall behandlas. Styrelseordföranden bör vara väl 

förtrogen med hur styrelsen arbetar i strategifrågor, vilket har ökat relevansen av de svar 

som författarna har erhållit. För att undvika generella svar angående strategiarbete i 

styrelser har fokus i uppsatsen varit på de intervjuades uppfattning av styrelsearbetet i de 

specifika företagen. Detta beror på att många av ledamöterna har andra styrelseuppdrag i 

företag som inte uppfyller kriterierna för ett medelstort företag. 
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2.7 Val av teori och teoretiskt ramverk 

Uppsatsens teoretiska ramverk har baserats på artiklar publicerade i ansedda tidskrifter 

inom corporate governance. Artiklarna har valts ut för att i största möjliga mån gälla 

styrelse- och strategiarbete i medelstora företag, men då antalet sådana studier är 

begränsade har även studier gjorda på stora företag använts. Studiernas resultat har i de 

flesta fall framkommit efter att antaganden har utformats baserat på olika teorier inom 

corporate governance. Antagandena har sedan prövats och bekräftats genom kvantitativa 

undersökningar.  

Med utgångspunkt i studiernas resultat har denna uppsats teoretiska ramverk utformats. 

Ramverket har konstruerats efter en omfattande litteraturgenomgång där antaganden som 

fått stöd i flertalet studier har valts ut. De utvalda antagandena utgör uppsatsens teoretiska 

ramverk då de var de vanligast återkommande vilket författarna anser stärka resultatens 

tillförlitlighet och trovärdighet. 

2.8 Analysmetod och studiens resultat 

I uppsatsens analys har det teoretiska ramverket prövats på utvalda företag för att ta reda 

på i vilken utsträckning det i praktiken fungerar i enlighet med ramverkets antaganden. För 

att kunna genomföra prövningen har en sammanställning gjorts över hur väl företagen 

stämmer in på de faktorer som antagandena bygger på. Med utgångspunkt i svaren från de 

kvalitativa intervjuerna har en diskussion förts kring hur mycket styrelserna medverkar i 

strategiarbetet. Medverkan har då definierats i enlighet med diskussionen i uppsatsens 

problematisering. Med ovanstående sammanställning och diskussion som grund utgörs 

uppsatsens resultat av en utvärdering av huruvida det teoretiska ramverket har visat sig 

stämma överens med styrelsearbetet i uppsatsens kvalitativa undersökning eller inte.   

Då uppsatsen som tidigare nämnts är av iterativ karaktär har författarna haft som avsikt att 

inte bara pröva befintliga teorier utan också bidra till fortsatt utveckling av teorierna om 

behov av detta finns. Därför har i analysen även diskuterats faktorer som inte är inkluderade 

i ramverket men som författarna har uppfattat som möjliga anledningar till att styrelsen 

arbetar på det vis som den gör. Resultatet innehåller därför en utveckling av ramverket där 

andra faktorer som har åskådliggjorts under uppsatsen inkluderats. 
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2.9 Trovärdighet 

Det är problematiskt vid kvalitativ forskning att diskutera en studies validitet och reliabilitet 

då den insamlade datan inte kan mätas på samma vis som i en kvantitativ studie (Bryman 

och Bell, 2005). Problem uppstår exempelvis då studien skall replikeras eftersom det är 

omöjligt att frysa en social miljö vilket påverkar den insamlade kvalitativa data som studien 

vilar på. Fyra alternativa indelningar för att öka en kvalitativ studies trovärdighet har 

identifierats (Lincoln och Guba, 1985). De fyra indelningarna beskrivs nedan. 

2.9.1 Tillförlitlighet 

De teoretiska idéer som under analysen av intervjusvaren utvecklats har i de fall då 

oklarheter uppkommit verifierats genom att en andra kontakt med den intervjuade 

upprättats. Samtliga intervjuer har spelats in för att möjlighet till en andra genomlyssning 

ska finnas och svaren har sedan transkriberats för att undvika felaktigheter i uppsatsens 

empiridel. Diskussion har skett mellan gruppmedlemmarna närvarande vid intervjun för att 

uppnå konsensus om hur nödvändiga tolkningar ska genomföras. 

2.9.2 Överförbarhet 

Intervjuguiden, vilken återfinns som bilaga 1, har inkluderat både specifika och öppna frågor. 

Detta har gjorts för att ge undersökningen ett underlag vilket sedan, utifrån svaren på de 

öppna frågorna, har analyserats. Den begränsade mängd data som genererats av företagen 

inkluderade i studien gör att undersökningens resultat kan vara svårt att generalisera. 

Författarna har heller inte haft för avsikt att uppnå empirisk generaliserbarhet, där resultatet 

ska kunna gå att applicera på andra företag. Däremot har det funnits en målsättning att 

uppnå teoretisk generaliserbarhet, vilket innebär att undersökningens resultat ska kunna 

vara av intresse för framtida forskning inom området. På detta vis har författarna haft för 

aviskt att bidra till en utveckling och breddning av redan befintliga teorier.  

2.9.3 Pålitlighet 

I intervjuguiden har det inkluderats kontrollfrågor vilka påminner om övriga frågor för att 

säkerställa att den intervjuade ger likartade svar då frågan upprepats. Den intervjuades 

trovärdighet har ifrågasatts i de fall svaren inte överensstämt och en bedömning har 

genomförts av huruvida svaren skulle inkluderas i den data som sedan analyserats. I de fall 

en tolkning av intervjusvaren har krävts har denna skett efter diskussion författarna emellan.  
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2.9.4 Styrka och bekräfta 

Då uppsatsens empiri grundat sig på intervjuer med olika styrelseordföranden och 

styrelseledamöter har det varit problematiskt att erhålla objektivitet. Risken att den 

intervjuade har förskönat verkligheten och anpassat svaren efter frågorna har inte gått att 

bortse ifrån. Detta har ställt höga krav på hur intervjufrågorna formulerats och även på 

sättet som frågorna har ställts. Vid sammanställningen av intervjuguiden har författarna 

varit noga med att frågorna inte har varit ledande och det har, vilket nämnts ovan, 

inkluderats ett antal olika typer av kontrollfrågor. Analys av intervjusvar har sedan gjorts av 

de medverkande för att gemensamt uppnå konsensus om hur ledningen och styrelsen 

arbetar med företagets strategi.  Då alla författare inte närvarat vid alla intervjuer har det 

krävts diskussioner kring tolkning av intervjusvar för att uppnå enighet.  Vid samtliga 

intervjuer har minst två av författarna närvarat. 

2.10 Källkritik 

Uppsatsens främsta källa av sekundärdata har varit publicerade artiklar från ett flertal 

ansedda facktidskrifter inom områden som corporate governance och strategi. En annan 

källa av sekundärdata har varit böcker av välkända författare inom respektive 

forskningsområde. Böckernas kvalitet stärks av det faktum att flera av dem finns med som 

referenser i de publicerade artiklarna. Förutom böcker och artiklar från facktidskrifter har 

publikationer av myndigheter såsom Nutek, numera Tillväxtverket, använts. 

Även om uppsatsens sekundärkällor kan ha ansetts vara av hög kvalitet är det viktigt att 

reflektera över källans relevans för studien då sekundärdata kan ha samlats in för andra 

ändamål än denna uppsats syfte (Halvorsen, 1992). Då få artiklar finns rörande 

strategiarbete i medelstora företag syftar flera av artiklarna som har använts i denna uppsats 

på stora företag. Författarna till uppsatsen har varit medvetna om att skillnader kan finnas 

mellan stora och medelstora företag men har ändå menat att innehållet kan vara 

applicerbart även på medelstora företag. I de fall artiklarna har rört medelstora företag har 

också små företag i de flesta fall varit inkluderade. Hänsyn har tagits till att skillnader kan 

finnas även mellan små och medelstora företag. Slutligen bör poängteras att artiklarna, vars 

kvantitativa studiers resultat har legat till grund för denna uppsats teoretiska ramverk, inte 

alltid har syftat till att beskriva just styrelsens roll i strategiarbetet. Däremot har artiklarnas 
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specifika hypoteser som använts vid utformningen av det teoretiska ramverket varit 

kopplade till styrelsens medverkan i strategiarbetet. Kopplingen har skett antingen direkt 

eller indirekt genom att betona andra aktörer i företagets dominerande alternativt 

tillbakadragna strategiroll. 
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3. Teori 

I teorikapitlet presenteras den definition av nyckelbegreppet strategi som använts i 

uppsatsen. Vidare följer en genomgång av de teorier som ligger till grund för uppsatsens 

teoretiska ramverk vilket senare ska prövas. Teorikapitlet avslutas med en sammanställning 

av ramverket illustrerat i en figur. 

3.1 Definition av strategi 

Ordet strategis historiska betydelse kommer ursprungligen från militärmakters långsiktiga 

krigsplaner men är mer eller mindre vanligt förekommande i företags långsiktiga 

planeringsarbete. Författarna har valt att använda forskningsområdet Strategy-as-practice 

som hjälp för att definiera begreppet ”strategi”. Detta beror på att uppsatsen fokuserar på 

hur mycket styrelsen medverkar i strategiarbetet genom att söka svar på frågor som ”Vem 

gör vad?”, ”Vad gör de?” och ”Hur gör de?” (Jarzabkowski och Spee, 2009). Strategy-as-

practice kan delas in i tre huvudområden (Jarzabkowski, 2005). 

Strategins tillämpning beskriver de aktiviteter som sker i strategiarbetet såsom planering 

och beslutsfattande och hur formella och informella dessa aktiviteter är. Strategins utövande 

behandlar de rutiner och normer vilka används vid strategiarbetet. Strategins praktiker är de 

människor och medier som influerar strategin både direkt och indirekt. 

I strategidefinitionen har uppsatsens fokus varit på praktiker och hur de påverkar aktiviteten 

i styrelsearbetet. Personer med direkt inflytande såsom styrelseledamöter och ledning har 

inkluderats i undersökningen medan hänsyn till indirekt inflytande, exempelvis media, har 

exkluderats. Definitionerna av strategins tillämpning och strategins utövande har sedan 

använts för analysera hur mycket styrelsen medverkar i strategiarbetet.  

3.2 Genomgång av teorier 

Antagandena som ligger till grund för det teoretiska ramverket bygger på teorier vilka kan 

delas in i fem olika kategorier. Två av kategorierna har att göra med styrelsens 

sammansättning. Styrelsens storleks inverkan på hur mycket styrelsen medverkar i 

strategifrågor är den ena kategorin kring styrelsens sammansättning och förekomsten av 

insiders respektive outsiders i styrelsen är den andra. Den tredje kategorin behandlar 
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företagets ägarstruktur och mer specifikt ledningens eventuella ägande av företaget. 

Grundarens roll i företaget diskuteras i den fjärde teorikategorin. Slutligen utgör 

ledningsgruppens storlek en femte kategori som anses påverka hur mycket styrelsen 

medverkar i företagets strategiarbete. De fem kategorierna ligger sedan till grund för 

konstruktionen av uppsatsens teoretiska ramverk. 

3.2.1 En stor styrelse 

Forskare har pekat på flera orsaker till att styrelsens storlek har en väsentlig betydelse för i 

vilken omfattning styrelsen presterar. Det finns litteratur som pekar på att en större storlek 

är att föredra medan annan forskning pekar på det motsatta. I de fall ledamöterna ökar till 

antalet ökar också det totala kunnandet då fler perspektiv och mer expertis blir tillgänglig. 

Företaget kan då tillgodogöra sig fler resurser från sin styrelse (Goodstein et al., 1994). Det 

är dock inte alltid av godo att ha en stor styrelse. Ett stort antal ledamöter är svårare att 

koordinera och kan leda till att den interna dynamiken försämras vilket leder till en långsam 

strategisk beslutsprocess (Kim och Nofsinger, 2009). Fler styrelseledamöter innebär även 

högre arvoderingskostnader, vilket ger en större ekonomisk effekt i medelstora företag än i 

stora företag.  

Barroso med kollegor (2009) menar att fördelarna med en stor styrelse uppväger 

nackdelarna.  Små styrelser har inte tillräcklig erfarenhet för att identifiera behovet av 

strategisk förändring och de saknar tillräckligt med självsäkerhet för att rekommendera en 

förändring av strategin. Trots att storleken leder till att styrelsen blir mer trögflytande lutar 

forskningen över mot att en större styrelse är att föredra och detta är också ett antagande 

som denna uppsats baserar sitt teoretiska ramverk på.  

Vad som menas med en stor styrelse är svårt att avgöra. I uppsatsens analyskapitel kommer 

författarna att föra en diskussion kring huruvida de aktuella styrelserna kan betraktas som 

stora. 

3.2.2 Outsiders i styrelse 

Styrelsen är den formella länken mellan ägare och ledning och kontrollerar ledningens 

ansvar för driften av företaget. I flertalet små och medelstora företag fungerar det dock inte 

så i praktiken då personer i ledningen även äger företaget (Melin et al., 2007). Strukturen 

leder till att det finns en risk att styrelsen blir ett juridiskt måste och en pappersprodukt 
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snarare än ett organ som innehar en viktig och central funktion i företaget (Huse, 2000). För 

att få en aktivare styrelse kan externa ledamöter eller så kallade outsiders vara en lösning. 

En outsider eller extern ledamot klassificerar författarna som en person som varken är 

involverad i företaget operativt eller som ägare. Outsiders ser ofta styrelsearbetet som skilt 

från förvaltningen till skillnad från insiders som kan se styrelsearbetet som en förlängning av 

sitt ledningsansvar (Brunninge et al., 2007). Outsiders i styrelsen är positivt relaterat till 

styrelsens medverkan i strategisk förändring (Brunninge et al., 2007; Johnson et al., 1993) 

och ökar sannolikheten för att styrelsen deltar i all form av strategiskt beslutstagande 

(Brunninge et al., 2007). Anledningarna till detta är att det är troligt att outsiders är mindre 

trångsynta än insiders beträffande företagets strategiska alternativ, att outsiders bidrar med 

fler och nya perspektiv och att outsiders innehar viktiga kontakter i företagets omgivning 

(Brunninge et al., 2007). 

3.2.3 Ägare i ledningsgrupp 

En majoritet av svenska medelstora företag har ett koncentrerat ägande där ledningen har 

ett stort aktieinnehav (Melin et al., 2007). Grundläggande agentteori betonar att ägande har 

stor inverkan på hur strategi utformas. En ledningsgrupp med betydande ägande tenderar 

att vara mindre riskbenägen vid strategiutformningen och kan då gå miste om väsentliga 

möjligheter (Brunninge et al., 2007). Anledningen till detta är att strategiska förändringar 

ofta är av en riskfylld natur. I ägarledda företag är de strategiförslag som framarbetas också 

långsamma att genomföra då en strävan finns att minimera riskerna för att skydda 

ledningsgruppens personliga tillgångar (Brunninge et al., 2007).  

En annan effekt av ett stort internt ägande är att ledningen upplever färre krav från 

styrelsen. I ägarledda företag försvinner styrelsens incitament att kontrollera ledningen å 

ägarnas vägnar eftersom ägare och ledning är desamma. På samma vis som graden av 

kontroll avtar, avtar också kraven på ny strategi (Carney, 2005). Styrelsens uppgift att 

företräda ägarnas intressen gällande strategifrågor minskar också den i betydelse när ägare 

och ledning är desamma och därmed minskar styrelsens roll i strategiarbete.  

3.2.4 Grundare i ledningsgrupp eller styrelse 

Det är vanligt förekommande i de fall då grundaren av företaget sitter med i ledningen eller 

styrelsen att personen i fråga sedan länge haft en strategi som denne inte vill förändra 

(Brunninge et al., 2007). Forskning har även konstaterat ett samband som visar att ju längre 
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ägandet varit koncentrerat till samma individer desto mer sannolikt är det att de tillsammans 

blivit eniga om värderingar och strategins praktiska utformning (Goodstein och Boeker, 

1991). Detta försvårar processen att implementera ny strategi. Grundarens inflytande och 

aktiva roll kan således ha negativ inverkan på såväl övrig ledning som övrig styrelses 

medverkan i och inflytande över strategiarbetet.  

3.2.5 En stor ledningsgrupp 

Som diskuterats tidigare kan styrelsen i små och medelstora företag enligt teorin vara 

delaktiga i företagets strategiarbete, men många företag i denna storlek saknar en aktiv 

styrelse (Brunninge et al., 2007).  När en aktiv styrelse saknas blir istället ledningens förmåga 

till strategiskt arbete av större vikt. 

Agentteorin för fram att högsta ledningens benägenhet att ändra strategin är kopplad till 

ägarstrukturen i företaget. Detta beror på att chefernas arvoden ökar med tillväxt snarare än 

med det totala kapitalet i företaget. I små och medelstora företag är detta scenario inte lika 

troligt då ägande och förvaltning ofta är homogent (Brunninge et al., 2007). Upper Echelon 

Theory menar att ledningens kognitiva egenskaper såsom värderingar, normer och intressen 

påverkar företagens sätt att tolka information om sina marknader och kunder vilket i sin tur 

påverkar företagets förmåga till strategisk förändring (Hambrick och Mason, 1984). Effekten 

av ledningens egenskaper på strategiska förändringar blir extra stark i små och medelstora 

företag då ledningen ofta är involverade i alla aktiviteter i företaget (Brunninge et al., 2007).  

I många små företag består ledningen endast av en person; företagets VD. Det kan då hända 

att hela strategin ska utformas av denna person, i synnerhet om VD:n också är ägare av 

företaget. En större ledning besitter i många fall mer kompetens och har fler perspektiv att 

basera sitt beslutsfattande på vilket ökar kreativiteten och sannolikheten för strategiska 

förändringar (Brunninge et al., 2007).  

En annan aspekt som gör att större ledningsgrupper engagerar sig mer i det långsiktiga 

strategiarbetet än små ledningsgrupper är att fler personer leder till att personerna kan ha 

olika funktioner i företaget vilket ökar mångfalden. Genom att öka mångfalden och ha en 

större och funktionellt mer varierad grupp ökar kreativiteten i beslutsfattandet vilket leder 

till nya strategiska infallsvinklar (Forbes och Milliken, 1999). 
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Det kan av ovanstående diskussion konstateras att en stor ledningsgrupp bidrar till att 

strategiarbetet i hög grad sköts av ledningen och inte av styrelsen. Styrelsens bristande 

delaktighet kan dock förbättras genom att införa outsiders i styrelsen, då outsiders som 

tidigare diskuterats bidrar till att öka styrelsens medverkan i strategiarbete. Ökad medverkan 

av styrelsen med hjälp av outsiders leder också till ett aktivare utförande av kontrollrollen 

vilken innefattar att vara delaktig i strategiska beslut (Cowling, 2003). En aktiv styrelse kan 

därför bromsa ledningens möjlighet till strategiska initiativ i de fall då ledningens förslag inte 

är i linje med vad styrelsen har tänkt sig (Brunninge et al., 2007). En aktiv styrelse 

innehållandes outsiders minskar därmed den negativa effekt som en stor ledningsgrupp har 

på styrelsens medverkan i strategiarbetet. 

Precis som i fallet med styrelsens storlek är det svårt att definiera vad som är en stor 

ledningsgrupp och faktorer som företagets och styrelsens storlek kan vara av betydelse. En 

diskussion kring storleken på ledningsgrupperna i företagen inkluderade i undersökningen 

kommer att föras i analysen. 

3.3 Teoretiskt ramverk 

Efter ovanstående teorigenomgång kan följande antaganden konstateras: 

 En stor styrelse har en positiv inverkan på styrelsens medverkan i strategiarbetet. 

 Förekomsten av outsiders i styrelsen har en positiv inverkan på styrelsens medverkan 

i strategiarbetet. 

 Förekomsten av ägare i ledningen har en negativ inverkan på styrelsens medverkan i 

strategiarbetet. 

 En grundare som är aktiv i ledning eller styrelse har negativ inverkan på styrelsens 

medverkan i strategiarbetet. 

 En stor ledningsgrupp har en negativ inverkan på styrelsens medverkan i 

strategiarbetet men den inverkan kan vägas upp av att inkludera outsiders i 

styrelsen. 

De fem antagandena utgör uppsatsens teoretiska ramverk vilket illustreras i figur 2 nedan. 

Med hjälp av ramverket prövas teorierna på fem utvalda företag för att ta reda på om 

antagandena stämmer överens med hur det fungerar på företagen i praktiken. 
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Figur 2. Illustration av uppsatsens teoretiska ramverk. 
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4. Empiri 

Uppsatsens empiri baseras på de kvalitativa intervjuer som genomförts i fem utvalda 

företag. Företagen behandlas var för sig i empirikapitlet och varje företagsavsnitt består dels 

av en företagsbeskrivning, dels av en redogörelse för hur företagets strategiarbete ser ut.  

4.1 Medieföretaget 

4.1.1 Företagsbeskrivning 

Medieföretaget är verksamt som leverantör inom området medietjänster och riktar sig 

främst mot kunskaps- och forskningsverksamheter såsom universitet och företag. Tjänsterna 

som erbjuds handlar om att koppla information om både fysiska och digitala medier till 

medierna så att kunden enkelt hittar rätt. Företaget har drygt 200 anställda och ungefär 450 

miljoner kronor i omsättning och tillhör därmed det övre skiktet i kategorin medelstora 

företag.  

Styrelsen i företaget består av sex stycken ordinarie ledamöter, två fackliga ledamöter och 

två fackliga suppleanter. På styrelsemöten deltar även företagets VD och CFO. Alla 

styrelseledamöter utom de fackliga representanterna är externa ledamöter som inte har 

några andra roller i företaget. Styrelsen har fasta styrelsemöten sex gånger om året med 

möjlighet att lägga in extra möten om något speciellt skulle inträffa. Ledningsgruppen i 

företaget består av totalt sju personer. 

Majoritetsägaren i medieföretaget är ett investmentbolag och resterande andelar ägs av ett 

riskkapitalbolag. 

4.1.2 Strategiarbete i medieföretaget 

Den intervjuade i företaget är styrelseordförande sedan slutet av 2008. Han sitter även med i 

andra styrelser och är VD i ett stort bolag. Styrelsen i medieföretaget består endast av 

externa ledamöter vilket är ett medvetet val för att erhålla en klar distinktion mellan vad 

som är styrelsens respektive ledningens uppgift. Ordföranden tycker att antalet människor 

på mötena ibland kan vara lite väl tilltaget och han ställer höga krav på att alla närvarande 

ska vara inlästa på det material som mötet avser gå igenom. 

Ägarna till företaget hade en klar strategi redan när det köptes. Strategin går ut på att efter 

ett par år göra en exit, det vill säga att sälja av företaget och att detta ska ske med en god 
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avkastning. Strategin baseras och optimeras utefter detta. För att lyckas har de tillsatt den 

styrelseordförande, styrelse och VD som de anser vara mest lämpad att optimera företaget. 

Gällande strategiarbetet är det styrelsens ansvar att se till att det finns en strategi och det är 

styrelsen som beslutar om strategin och det strategiska vägvalet. Dock är det ledningen som 

i första hand initierar förändring, bearbetar och lägger fram det material som styrelsen 

sedan beslutar om. Detta är en viktig princip inom företaget då de anser att bästa sättet att 

implementera en strategi är att förankra den hos de som involveras och genomför arbetet. 

De viktigaste frågorna för styrelsen är ”Vad ska vi hålla på med i detta bolag?”/ ”Vad ska vi 

inte hålla på med?”, ”Nya marknader?” och ”vilka segment och produkter/tjänster ska vi 

satsa på?”. I medieföretaget ligger det dock på ledningen att arbeta fram beslutsunderlaget 

och lämna förslag. 

En styrelseordförandes viktigaste roll är att se till att alla vet vem som gör vad. Den 

intervjuade upplever själv i sin roll som VD i ett annat företag att det värsta som finns är att 

handskas med otydlighet. I medieföretaget är styrelsens främsta roll att tillsätta och avsätta 

VD och se till att denne har rätt folk runtomkring sig. Detta förutsätter givetvis att det är ett 

väl fungerande företag som inte befinner sig i kris. I fall av kris gäller helt andra regler och då 

diskuteras överhuvudtaget inte mycket strategi utan då gäller det snarare att bromsa 

förlusterna och undvika konkurs. 

Två gånger om året har styrelsen möten som är dedikerade enbart till strategi. Styrelsemötet 

i juni har temat omvärldsanalys. Till det mötet skall VD och ledningsgruppen ta fram material 

om olika marknader, konkurrenter och betydelsen av nya produkter. Denna temadag är till 

för att alla i styrelsen skall vara uppdaterade om viktiga faktorer som påverkar bolaget. I 

september hålls sedan ett styrelsemöte som har temat strategi då den kunskap som 

förvärvats vid junimötet används för att konkretisera idéerna och genomföra en 

strategiplanering. Utifrån denna strategi sätts sedan budgeten på ett styrelsemöte senare 

under hösten. Sammantaget är arbetsprocessen för att initiera, utforma och ratificera 

strategi strukturerad och formaliserad. Ett vanligt problem med strategi anser den 

intervjuade vara att planera och utfästa en strategi. När strategin sedan ska implementeras 

är det lätt att det bara blir en pappersprodukt. Strategin i hans mening är mer av en 

viljeriktning: ”det är de här områdena vi skall jobba inom” snarare än att föra fem- eller 

sjuårsplaner som ändå aldrig följs. Utifrån denna viljeriktning ska mer handfasta mål 
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konkretiseras och styrelsen gör sedan en beslutsuppföljning vid varje styrelsemöte där 

processen för att nå målen följs upp.  

Den viktigaste och mest avgörande frågan på lång sikt handlar enligt den intervjuade inte om 

någon konkret fråga utan det handlar om att ha rätt människor. "Tillsätts duktiga människor 

som kan branschen och marknaden och som brinner för det brukar det gå att manövrera sig 

igenom det mesta." Det gäller att anställa rätt människor och en av de viktigaste 

egenskaperna är att de är förändringsbenägna. Företaget har dock ingen dokumenterad 

strategi för hur de ska hitta rätt människor men den intervjuade menar att 

styrelseledamöterna är rekryterade delvis för deras nätverk och att de är duktiga på att 

kunna bedöma och attrahera kompetenta medarbetare. Får företaget in duktiga människor i 

styrelsen och ledningen leder det i sin tur till att de knyter kompetens till företaget.  

På frågan om det är roligt att arbeta med strategifrågor säger den intervjuade att han 

personligen är mer av en ”do:er”, alltså att utföra saker: ”-Nu är det slutsnackat. Nu fixar vi 

det här!”. 

4.2 Bageriet 

4.2.1 Företagsbeskrivning 

Bageriet är ett familjeägt företag som har såväl dagligvaruhandeln som skolor och 

kommuner som sina kunder. Företaget lägger stor vikt vid produkternas kvalitet och 

erbjuder ett närproducerat alternativ där företagets egna leverantörer också främst 

närproducerar. Bageriet har drygt 50 anställda, omsätter omkring 65 miljoner kronor och är 

därmed ett relativt litet företag i kategorin medelstora företag. 

I bageriets styrelse sitter fyra stycken ledamöter och på styrelsemötena medverkar även ett 

antal adjungerade, såsom företagets ekonomichef. Styrelsemöte hålls fyra gånger per år. Av 

styrelsens fyra ledamöter är två ledamöter outsiders. Övriga två platser innehas av 

företagets ägare vilka också är VD respektive marknadsansvarig på företaget. De två ägarna 

innehar 50 procent var av företagets aktier och de har ärvt sina respektive andelar. 

Ledningsgruppen består av tolv personer där alla inte innehar någon direkt chefsposition. 

Planer finns dock på att strukturera upp ledningsgruppen och minska antalet personer i 

gruppen. 
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4.2.2 Strategiarbete i bageriet 

Den intervjuade är styrelseordförande i ett flertal företag i Sydsverige och blev invald som 

extern ledamot för att tillföra styrelsearbetet struktur. Han beskriver sig själv som en 

katalysator i familjeföretag. Valet av en extern ordförande motiveras av att en outsider 

kunde se förbi gamla familjefejder när bolaget befann sig i kris. Då kriser eller större yttre 

hot uppstår deltar styrelsen i strategiarbetet genom att tillsammans med ledningen göra 

långsiktiga förändringar. Arbetet i styrelsen sker alltid väldigt informellt vilket har ökat kravet 

på struktur. En god översikt med god rapportering anser den intervjuade vara viktigt för att 

snabbt få en överblick över företagets aktuella ställning. 

Normalt sett diskuteras företagets långsiktiga målsättningar en gång per år i samband med 

att affärsplanen bestäms. Strategifrågor såsom ”Var vill vi befinna oss om tre år?” och 

”Tillkommer det någon ny aktör på marknaden?” är typfrågor som diskuteras. Olika 

styrelsemöten har olika teman och ibland är temat ”strategi”. Den intervjuade anser att 

företaget lägger ned tillräckligt mycket tid på strategiarbetet och menar att extra 

strategimöten endast bör sättas in då marknaden svänger och strategin måste göra 

kursändringar. Företaget förlorade exempelvis en kund som stod för en betydande del av 

omsättningen och då kallades styrelsen in för att lägga om strategin för att hantera den nya 

situationen. 

Av det totala styrelsearbetet rör cirka 30 procent strategifrågor. Större förändringsförslag 

kommer aldrig från styrelsen utan det är den operativa ledningen som vet när större 

förändringar bör ske. Ordföranden menar att det är väldigt viktigt med personer i ledningen 

som har en känsla för det som händer på marknaden. De strategiska planer som skapas sker 

i samarbete mellan styrelse och ledning. Då marknaden hela tiden kräver nya produkter har 

företaget exempelvis investerat i maskiner för att producera stenugnsbakat och lösviktsbröd. 

Detta är ett typexempel på ett strategiskt beslut vilket gjort att företaget inte gått under 

menar styrelseordföranden.  

Arbetsprocessen kring strategifrågor börjar med att en mängd olika mål sätts upp. Mål kan 

exempelvis vara att företaget skall bli ISO-certifierat, att personalen ska uppnå en viss 

nöjdhetsgrad eller att produkterna inte ska innehålla några fel. Sedan bestäms en strategi för 

att uppnå målen och operativa planer vilka inkluderar ansvarfördelning för de olika målen 

skissas upp. I arbetsprocessen används en av styrelseordföranden utformad modell som 
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består av de tre C:na vilka står för customer, competition och changes. Utifrån modellen 

analyseras den nuvarande situationen och en strategi arbetas fram.  Styrelseordföranden 

menar att ordet strategi aldrig bör användas. Det är viktigt att anpassa språket och ”välja 

sina ord väl så att man talar ett språk som alla förstår”. Nyckeln för att överleva menar 

styrelseordföranden är att vara förändringsbenägen vilket han även anser vara företagets 

viktigaste strategifråga. All kommunikation inom företaget sker informellt, både inom 

styrelsen och mellan styrelsen och ledningen. Detta sker genom mail, telefon och möten. 

4.3 Läkemedelsföretaget  

4.3.1 Företagsbeskrivning 

Läkemedelsföretaget är ett forskningsinriktat biomedicinföretag. I egen regi och tillsammans 

med samarbetspartners bedrivs läkemedelsutveckling inom områden där 

behandlingsmöjligheterna idag är bristfälliga. Utvecklingsprogrammen bygger på företagets 

egen plattform för antikroppar. Läkemedelsföretaget har runt 100 anställda och omsätter 

ungefär 250 miljoner kronor om året.  

I styrelsen för läkemedelsföretaget sitter nio stycken ledamöter, varav en är en facklig 

representant. Bortsett från den fackliga representanten och företagets VD, som är ordinarie 

ledamot i styrelsen, har ingen ledamot någon operativ tjänst i företaget. Däremot sitter flera 

av ledamöterna med i ersättningskommittéer och en ledamot fungerar som vetenskaplig 

rådgivare åt företaget. Styrelsen har ordinarie möten åtta till nio gånger per år. I 

läkemedelsföretagets ledningsgrupp arbetar sex personer. 

Läkemedelsföretaget är ett börsnoterat företag och har totalt omkring 7 000 aktieägare där 

ett antal institutionella storägare dominerar.  Åtta av nio styrelseledamöter och fyra av sex 

personer i ledningsgruppen äger andelar i företaget. 

4.3.2 Strategiarbete i läkemedelsföretaget  

Den intervjuade är styrelseledamot och har tidigare haft ett 20-tal andra styrelseuppdrag i 

andra bolag och institutioner.  

Valet av en stor andel externa ledamöter är väl genomtänkt på läkemedelsföretaget. Detta 

beror på att de anser att styrelsens främsta roll är att kontrollera ledningsgruppens arbete. 

Den intervjuade ställer sig även tveksam till om VD bör ingå i styrelsen vilket VD gör i 
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läkemedelsföretaget. På frågan om vem som bär ansvaret för det långsiktiga arbetet är det 

bolagets ledning som oftast arbetar fram strategin medan styrelsen sedan diskuterar hur väl 

fungerande strategiförslaget är. Dock finns det exempel på initiativ kring strategifrågor som 

direkt kan härledas till styrelsen. Den intervjuade ställer sig frågan vad ordet strategi 

egentligen betyder och menar att det betyder olika saker i olika företag och branscher. I 

läkemedelsföretagets fall handlar strategifrågorna oftast om företagets möjligheter till 

framtida tillväxt genom exempelvis uppköp eller sammanslagningar men det är något som 

långt ifrån alltid diskuteras på styrelsemötena.  

Med erfarenhet från många styrelseuppdrag påpekar den intervjuade att de flesta företag 

endast har en strategi för att ”det låter bra” men att de i praktiken inte har det. En strategi 

får inte bara innehålla en vision utan även en handlingsplan för hur visionen ska uppnås. 

Avsaknaden av en sådan handlingsplan anser den intervjuade vara ett vanligt förekommande 

fel.  Att ledningen tar initiativet till diskussioner kring strategi är inget förutbestämt men en 

skillnad mellan vilken typ av frågor som tas upp av respektive part går att urskilja. Ledningen 

tar oftare upp frågor kring bolagets struktur medan styrelsen istället tar upp frågor kring 

framtida finansieringsstrategier och hur mycket likvida medel som bör finnas i kassan vid 

varje årsbokslut. Strategifrågorna diskuteras ungefär två till tre gånger per år men det finns 

inget specifikt möte som endast behandlar strategifrågor. Styrelsen spenderar cirka 10 till 20 

procent av sitt arbete med att jobba med strategifrågor men detta är väldigt beroende av 

vem i styrelsen som frågas. Långsiktigt arbete som innehåller strategiska element är mycket 

vanligt förekommande men det beror som tidigare nämnts på vad som menas med strategi. 

Arbetsprocessen för styrelsens strategiarbete i läkemedelsföretaget beskrivs av den 

intervjuade som ett ordnat kaos. Förloppet börjar med en sektion med brainstorming och 

sedan får ledningen i uppgift att konkretisera och avfärda orimliga strategier. Ledamoten 

tycker att systemet fungerar väl då många olika idéer kommer upp till ytan vilket krävs för få 

en fungerande långsiktig strategi. Ur strategisk synvinkel är det viktigaste målet för 

läkemedelsföretaget att vara vinstdrivande. 

Styrelsens arbete i läkemedelsföretaget är för det mesta väldigt informellt. 

Kommunikationen sker via mail, sms och telefon. Det formella arbetet sker vid de tillfällen 

där lagen kräver det, medan kommunikationen vid spontana träffar och sociala tillställningar 
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är mycket informell. Kommunikationen mellan ledning och styrelse sker främst mellan 

styrelseordförande och ledning, även det på ett informellt sätt. I synnerhet sker denna 

kommunikation mellan styrelseordförande och VD. 

4.4 Tryckeriet 

4.4.1 Företagsbeskrivning 

Tryckeriet bedriver tryckeri och medieproduktion och erbjuder helhetslösningar efter 

kundens behov. Lösningarna innehåller allt från grafisk form och fotografering till produktion 

och tryck. Tryckeriet tillhör den mindre storlekskategorin bland medelstora företag då där 

arbetar drygt 50 personer och omsättningen är omkring 90 miljoner kronor. 

Tryckeriets styrelse består av fem stycken ledamöter. Av styrelseledamöterna är tre stycken 

outsiders medan övriga två platser innehas av interna ledamöter. Den ena interna 

ledamoten är företagets VD som för tillfället även fungerar som ekonomichef. VD:n är också 

majoritetsägare i företaget. Den andra interna ledamoten är chef för tryckeriets mediedel. 

En av styrelsens externa ledamöter är son till företagets tidigare ägare och innehar 

företagets resterande andelar, vilka han har ärvt av sin far. Styrelsen har idag ordinarie 

möten sex till sju gånger per år. Ledningsgruppen i tryckeriet utgörs av fem personer. 

4.4.2 Strategiarbete i tryckeriet 

Den intervjuade har suttit som ledamot i tryckeriet i cirka 17 år. Ledamoten har även 

styrelseuppdrag i ett antal andra styrelser. Arbetet i styrelsen har under åren förändrats. I 

början hade företaget ingen struktur på sitt strategiarbete och möten hölls varje månad. 

Karaktären på mötena var informella men i takt med att strukturen ökade minskade 

behoven och frekvensen var nere på fyra möten per år. Strategifrågorna fanns i början aldrig 

nedskrivna utan i huvudet på de som arbetade. I och med oroligheterna kring finanskrisen 

ökade behovet och i dagsläget sker möten sex till sju gånger per år.   

Att valet föll på den intervjuade som extern ledamot var inte medvetet. Han blev invald i 

egenskap av kompis men han besatt redan stor kunskap inom företaget då han tidigare varit 

leverantör. Strategiarbetet sker genom delat ansvar mellan ledning och styrelse och 

ledamoten tycker antalet ledamöter är bra. En åtgärd som styrelsen genomfört var att 

tillsätta en ny välutbildad VD vilket gav resultat genom ett mycket mer strukturerat arbete. 

Exempelvis hade ett VD-brev aldrig skrivits förut. Ett sådant har nu införts och innehåller en 
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nulägesrapport och en beskrivning om vad som sker fram till årsbokslutet. VD gör bland 

annat upp treårsplaner vilka läggs fram inför styrelsen. Även om planen sträcker sig över tre 

år uppdateras den årligen i samband med ett styrelsemöte med temat strategi. Oftast är det 

konkurrens och omvärldsfrågor som diskuteras. Svängningar på marknaden leder till 

extrainsatta strategimöten och ledamoten berättar att en stor förändring inom 

strategiarbetet har skett då det förr gjordes fem- och tioårsplaner. Hastigheten med vilken 

omvärlden numera förändras har gjort att dessa planer snabbt blir obsoleta. Av det totala 

arbetet i styrelsen uppskattar ledamoten att 30 procent rör strategifrågor. 

Ett strategiskt beslut som genomförts av styrelsen var att tillsätta en ny VD. Ett antal större 

strategiska förändringar har skett inom företaget de senaste åren. Utveckling av 

produktsortimentet, innovation inom digitaltryck och logistiska förändringar är några av 

dessa. Alla de ovanstående har initierats av ledningen vilket ledamoten finner naturligt då de 

bäst känner till verksamheten. 

Arbetsprocessen sker genom att olika målsättningar sätts upp för olika delar av företaget. 

För att genomföra förändringar är det viktigt för styrelsen att ställa sig frågan ”vilken typ av 

organisation bör vi ha för att kunna genomföra dessa förändringar?”. Strategin är den 

övergripande vägen fram till målen medan det görs upp operativa detaljplaner för hur det 

hela skall genomföras. Styrelsen sätter upp arbetsordningar för hur företaget ska jobba med 

strategifrågor men det är alltid ledningen som genomför dem. Exempelvis har företaget haft 

ett tillväxtmål på tio procent per år, vilket företaget lyckats hålla.  Ledamoten anser att den 

viktigaste frågan på längre sikt är att företaget skall vara anpassningsbart efter nya rådande 

förhållanden.  All intern kontakt i styrelsen sker informellt och så även kontakten mellan 

ledning och styrelse. Ledamoten tycker att strategifrågorna är själva hjärtat i verksamheten 

och tycker att det är väldigt roligt att arbeta med strategifrågor. ”Målen är lätta att sätta upp 

men det är vägen dit som är viktig.” 

4.5 Klimatföretaget 

4.5.1 Företagsbeskrivning 

Klimatföretaget är verksamt som klimatentreprenör och består av moderbolaget samt tre 

helägda dotterbolag. Företaget är ett av de större av sitt slag i regionen och uppdragsgivarna 
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är av olika storlek; från industrier och kommuner till enskilda fastighetsägare. 

Klimatföretaget har runt 120 anställda och omsätter omkring 185 miljoner kronor om året. 

Klimatföretagets styrelse består för tillfället av två personer men planer finns på att utöka 

styrelsen med ytterligare två personer vid nästa årsstämma. De två styrelseledamöterna 

utgörs av företagets ägare samt en extern ledamot. Av de nytillträdande ledamöterna är en 

sedan tidigare VD i ett av dotterföretagen och har dessutom god kännedom om kund- och 

marknadsperspektivet. Den andra ledamoten tillför genom ett stort kontaktnät med ett 

flertal tidigare styrelseuppdrag kunskap och kontakter. Han kan definieras som en outsider 

då han tidigare inte har några kopplingar till företaget. Styrelsen har idag ordinarie möte 

mellan fem och sex gånger per år och därutöver har de två ledamöterna kontakt över telefon 

två till tre gånger i månaden. Ledningsgruppen i klimatföretaget består av fem personer. 

4.5.2 Strategiarbete i klimatföretaget 

Den intervjuade är styrelseledamot i klimatföretaget sedan ett par år tillbaka. Vid sidan om 

detta uppdrag bedriver han advokatbyrå och har i övrigt inga andra styrelseuppdrag. Han är 

en extern ledamot i styrelsen som för tillfället endast består av honom själv och 

styrelseordföranden, tillika ägaren. Företaget har växt relativt kraftigt de senaste åren och 

ägaren och styrelseledamoten anser nu att det är rätt tillfälle att utöka styrelsen med fler 

ledamöter. Ledamoten påpekar att ledningsgruppen i dagsläget är lite för stor i jämförelse 

med styrelsen.  2010 har de rekryterat två nya styrelseledamöter vilka kommer att tillsättas i 

början av sommaren. Den sittande styrelsen har letat efter ledamöter som skall komplettera 

de befintliga styrelseledamöternas kompetenser. Det har också varit viktigt att ledamöterna 

är mycket engagerade. Att en av ledamöterna var en outsider är mer en följd av personligt 

kontaktnät med befintliga styrelseledamöter än ett medvetet val att ta in just en extern 

ledamot. 

I klimatföretaget finns ingen strikt skiljelinje mellan styrelsen och ledningen. Detta beror till 

stor del på att ägaren, VD:n och styrelseordföranden är samma person. Även att den andra 

styrelseledamoten och de nyrekryterade ledamöterna uppmanas att engagera sig i företagen 

lite mer än i större bolagsstyrelser gör att skiljelinjen suddas ut. I klimatföretaget finns en 

grundprincip som säger att "styrelseuppdraget inte är något hedersuppdrag utan det 

förutsätter att man känner för bolaget och att man kan bidra med sina kompetenser i största 

möjliga mån".  
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Vem av styrelsen och ledningen som har ansvaret för det strategiska arbetet blir i detta 

företag lite speciellt då ägaren utgör 50 procent av styrelsen och samtidigt sitter med i 

ledningsgruppen. Dessutom sitter den intervjuade ledamoten även med på vissa 

ledningsgruppsmöten för att hålla sig à jour med vad som försiggår inom bolaget. Trots detta 

går det att tyda att de mer övergripande frågorna som budget och de strategiska vägvalen 

inför framtiden sker primärt inom styrelsen. Ledningsgruppen har som brukligt det operativa 

ansvaret, investeringsansvar i nya maskiner och så vidare och de har även ansvaret för att 

periodisera och fördela ut kostnader för personalavdelning och ekonomiavdelning på de tre 

dotterbolagen. 

Strategin diskuteras tämligen ofta i styrelsen. Någonstans mellan 25 och 50 procent av 

nedlagd tid kan härledas till strategirelaterade ärenden. I ett företag av den här karaktären 

är det dock lite annorlunda strategifrågor som diskuteras. Förvisso finns vanliga strategiska 

vägval som ”var vill vi vara om fem år?” och ”ska vi köpa det eller det företaget?”. Denna typ 

av frågor diskuteras ungefär två gånger om året. Klimatföretaget präglas mycket av att 

ägaren har en dominant position och strategiska val som diskuteras i omfattande mening är 

frågor som rör ägaren, hans framtid och när han eventuellt kan tänkas dra sig tillbaka. Detta 

är en riskhanteringsfråga då hans hälsa är av påtaglig betydelse för hela företaget. På grund 

av detta håller styrelsen på att försöka bygga upp en form av vice VD som vid ett senare 

tillfälle ska kunna tillträda som VD. Utvidgningen av styrelsen kommer också underlätta 

generationsskifte. 

En annan strategisk fråga som styrelsen diskuterar är hur mycket de vågar låta företaget 

växa. Bolaget är idag till 100 procent ägt av en ägare som är ansvarig för att 130 personer 

inte är arbetslösa. Klimatföretaget har vuxit relativt snabbt de senaste åren och ägaren 

känner att han inte riktigt klarar av att driva ett alltför stort företag med dagens kompetens 

och resurser. Styrelsen känner av att ägaren gärna håller sig fast vid sin gamla strategi med 

tankar som ”såhär var det förr, så det här kör vi med i framtiden också”. Detta visar sig 

tydligt när förvärv diskuteras där det i sin natur alltid finns en risk och därför övervägs 

förvärven extra varsamt. 

Utöver alla informella möten mellan styrelseordföranden och styrelseledamoten har de även 

en fastslagen arbetsprocess där de en gång om året har ett längre styrelsemöte som 
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behandlar mer strategiska frågor. Dessa frågor är en blandning av verksamhetsmål och 

budget då de talar om vilka väsentliga nyckeltal som skall användas. Även frågor kring 

verksamhetsplanering inför det kommande året diskuteras. Under mötet görs även analyser 

av de tre dotterbolagen för att se över hur väl de presterar långsiktigt och vilka delar som 

bör expanderas alternativt stramas åt. Exempel på strategiska beslut de senaste åren är de 

två förvärven av dotterbolag samt ett beslut om att utöka entreprenadsidan.  

Kommunikationen och informationsutbytet inom styrelsen i klimatföretaget är informellt 

och detsamma gäller mellan styrelse och ledning. Styrelseledamöterna pratar fritt med de 

andra cheferna på företaget. Det är inte så viktigt att de har fullständig kontroll på mindre 

operativa detaljfrågor men det är viktigt att de förstår sig på de personer och faktorer som 

påverkar bolaget. Ledamoten påpekar att han inte anser att ”man bör åta sig ett 

styrelseuppdrag om man inte är beredd att lägga den tid och engagemang som krävs”. Det är 

styrelseledamotens ansvar att tillskansa sig tillräcklig information för att genomföra arbetet 

väl. 

Den intervjuade tycker att det är väldigt stimulerande att jobba med strategiarbetet. Andra 

frågor som att fastslå budget och all formalia som krävs för att följa lag och ordning är 

självklart viktigt men det är det långsiktiga arbetet som gör det intressant att sitta i en 

styrelse.  
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5. Analys 

Analysen inleds med en diskussion kring styrelsernas medverkan i företagens strategiarbete. 

Vidare följer en genomgång av hur företagen ser ut i förhållande till faktorerna i det 

teoretiska ramverket, för att sedan kunna analysera i vilken utsträckning situationen i 

företagen överensstämmer med det teoretiska ramverkets antaganden. Avslutningsvis lyfts 

övriga reflektioner och kompletteringar till det teoretiska ramverket fram. 

5.1 Styrelsen och strategiarbetet 

För att kunna analysera hur förhållandet ser ut mellan företagen och de antaganden som det 

teoretiska ramverket bygger på måste det avgöras i vilken utsträckning de olika styrelserna 

verkligen medverkar i strategiarbetet. En sammanställning av detta visas i tabell 1 nedan. I 

följande avsnitt kommer vart och ett av företagen att diskuteras. 

 

 Media Bageriet Läkemedel Tryckeriet Klimat 

Aktiv styrelse Nej Nej Ja Nej Ja 

Tabell 1. Styrelsens medverkan i strategiarbete i de olika företagen. 

  

5.1.1 Medieföretaget 

Medieföretaget har överlag en aktiv styrelse. Agendan under deras styrelsemöten är 

genomarbetad och styrelseordföranden trycker hårt på att allt som finns i skrivet material 

inför styrelsemötena skall vara väl genomgånget och läst av ledamöterna redan innan mötet. 

Författarna väljer att definiera företagets styrelse som en aktiv och påläst sådan. Dock anser 

författarna inte att styrelsens bidrag till strategiarbetet är signifikant. Detta är inte på grund 

av oföretagsamhet utan är snarare ett medvetet val då styrelseordföranden tror att 

arbetsformen är den mest effektiva. Det är ledningens roll att ta fram underlaget och arbeta 

fram strategier, vilket gör att styrelsens formella roll blir att ta beslut om strategierna och att 

se till att de följs upp.  

Styrelsens inblandning i strategin kan dock ses i en något vidare mening. Författarna menar 

att utöver kontrollrollen som styrelsen har i medieföretaget, då de kontinuerligt följer upp 

ledningens arbete, har de även en serviceroll. Trots att de inte har något vidare 

strategiansvar är de rekryterade delvis för sitt kontaktnät och att de ska ställa detta 
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kontaktnät, kompetens och erfarenheter till företagets och ledningens förfogande. 

Medieföretagets styrelses främsta strategiska bidrag kan snarare ses som att de tillsätter en 

kompetent VD och ledning som i sin tur fattar rätt strategiska beslut.  

5.1.2 Bageriet 

Bageriets styrelse består som nämnts tidigare av fyra stycken personer varav två stycken 

platser innehas av företagets ägare vilka även är VD respektive marknadsansvarig i bolaget. I 

fall som dessa, när styrelsen dels är liten och även innehåller en stor andel med personer 

som har övriga roller i företaget, är det svårt att avgöra vad som görs av styrelse respektive 

ledning. Styrelseordföranden menar att de större strategiska planerna aldrig kommer från 

styrelsen utan de utformas inom de operativa leden. Vidare menar han att hans roll 

huvudsakligen går ut på att fatta beslut och att hjälpa ledningen att hitta arbetsförhållanden 

för vad som ska göras. Det gäller att hjälpa och bistå ledningen, men ledningen är de som 

huvudsakligen utformar mål samt strategi och sedan genomför det hela. Upplägget i 

bageriet i dess utformning av ansvarsfördelningen mellan styrelse och ledning är mycket lik 

den i medieföretaget. 

5.1.3 Läkemedelsföretaget  

Läkemedelsföretaget har ett lite annorlunda angreppssätt angående strategiarbetet i 

jämförelse med exempelvis medieföretaget och bageriet. I bolaget börjar processen med 

brainstorming i styrelsen och utifrån detta organiserade kaos får sedan ledningen 

konkretisera idéerna och ta fram beslutsunderlag till styrelsen. Den intervjuade beskriver 

också styrelsearbetet som ett viktigt nätverkande där det knyts viktiga kontakter som gynnar 

företaget, i synnerhet på lite längre sikt. 

Styrelseledamoten i läkemedelsföretaget påpekade att typen av strategifrågor som 

ledningen respektive styrelsen tar upp är av olika slag. Ledningen ansvarar i frågor som 

handlar om företagets struktur. Styrelsen i bolaget diskuterar väldigt mycket 

finansieringsstrategi samt hur företaget skall klara att hålla ett bra kassaflöde och vara 

likvida i framtiden. Framförallt diskuteras samarbetspartners, fusioner, förvärv och 

eventuella uppköp. Detta är viktiga framtida beslut som kanske är extra påtagliga i en 

forskningsintensiv bransch som läkemedelsbranschen, vilken kräver mycket kapital innan 

någon intäkt ges. Alla dessa strategiska val är styrelsen huvudansvariga för, vilket ger en bild 

av en styrelse som är mycket aktiv, i synnerhet i strategifrågor. 
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5.1.4 Tryckeriet 

Tryckeriet präglas av att VD:n för företaget är både styrelseledamot, tillfällig ekonomichef, 

majoritetsägare och med i ledningsgruppen. Detta gör det komplicerat att särskilja om det är 

styrelsen eller ledningen som ligger bakom frågor med strategiska inslag. Tryckeriet har i 

likhet med flera av de andra företagen ett upplägg där det i första hand är ledningen som 

ligger bakom strategin medan styrelsen beslutar om den. Styrelsen sätter upp ramarna och 

bygger den struktur som ledningen arbetar utifrån och trots att det primärt är ledningen 

som ligger bakom strategin är det helt klart i ett samspel med styrelsen. Styrelsens 

engagemang visas genom att antalet styrelsemöten är flexibelt och ökar vid behov och i 

synnerhet när frågor av strategisk art samt strategiska vägval måste beslutas. Dock har de 

större strategiförändringar som skett inom företaget de senaste åren initierats av ledningen. 

5.1.5 Klimatföretaget 

I klimatföretaget med sina två styrelsemedlemmar sker styrelsearbete informellt bortsett 

från vad lagen kräver. Den externa ledamoten fungerar som VD:ns och ägarens bollplank, i 

synnerhet frågor av strategisk karaktär.  Den externa ledamoten kompletterar, i egenskap av 

välutbildad objektiv outsider, personerna i ledningsgruppen trots att han inte är expert på 

det operativa inom företaget. Den övergripande känslan författarna fick var att styrelsen här 

hade ett stort engagemang i strategifrågor i jämförelse med de andra bolagen. 

Värt att poängtera är dock att det kan vara svårt att slå fast i hur stor utsträckning det är 

styrelsen och inte VD:n, som utgör 50 procent av styrelsen, som är aktiv. Den intervjuade 

menar att VD:n har en dominerande roll och att det är han som i egenskap av ägare har sista 

ordet. Den andra styrelseledamoten ger dock intrycket av att ha ett stort intresse för 

företaget, något som bland annat bekräftas av det faktum att han även medverkar vid 

ledningsgruppsmöten vid jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterad. 

En av de intressantare punkterna i klimatföretaget är att de strategiska spörsmålen har en 

något annorlunda karaktär än de andra undersökta bolagen. Här diskuteras mer mjuka och 

mindre resultatinriktade strategiska vägval. Vad som händer när ägaren dör och det sociala 

ansvaret för alla anställda och deras familjer är typiska frågor för styrelsen.  

Som tidigare nämnts håller klimatföretaget på att rekrytera två nya ledamöter till styrelsen 

och författarna upplever att styrelsens påverkan på strategiarbetet även fortsättningsvis 
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kommer vara stor. De nya ledamöterna väljs medvetet in dels på grund av deras 

kompetenser men även för det engagemang de har visat. 

5.2 Analys av företagen och det teoretiska ramverket 

Efter ovanstående genomgång av hur mycket de olika styrelserna medverkar i 

strategiarbetet följer nu en översikt över hur förhållandet ser ut mellan företagen och 

faktorerna i det teoretiska ramverkets olika delar. En sammanställning av denna översikt 

tillsammans med tidigare genomgång av de olika styrelsernas medverkan i strategiarbete 

återfinns i tabell 2. Med hjälp av genomgången analyseras sedan i vilken utsträckning 

situationen i företagen stämmer överens med ramverkets antaganden.  

 

 Media Bageriet Läkemedel Tryckeriet Klimat 

Aktiv styrelse Nej Nej Ja Nej Ja 

Styrelsens storlek 8 4 9 5 2 

Insiders/outsiders 2/6 2/2 2/7 2/3 1/1 

Ägare 
representerade i 

ledningen 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Ja 

Grundarens 
medverkan 

Nej Ja Ja Nej Ja 

Ledningsgruppens 
storlek 

7 12 6 5 5 

Tabell 2. Sammanställning av ramverkets olika faktorer samt styrelsernas medverkan i 

strategiarbetet. 

 

5.2.1 En stor styrelse 

 

 Media Bageriet Läkemedel Tryckeriet Klimat 

Styrelsens storlek 8 4 9 5 2 

Tabell 3. Storleken på styrelserna i de fem företagen. 

 

Storleken på styrelsen i de fem företagen varierar relativt kraftigt vilket visas i tabell 3 ovan. 

Till viss del kan variationen hänföras till att företagen är av varierad storlek men det förklarar 

inte alla skillnaderna i företagens styrelsestorlek. Medieföretaget och läkemedelsföretaget 

är de två företag som har störst styrelser. I medieföretagets styrelse sitter åtta ordinarie 

ledamöter, varav två fackliga representanter. I läkemedelsföretaget är motsvarande siffra 
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nio personer, varav en facklig representant. Medieföretaget är det största av studiens 

företag och att ha en stor styrelse i förhållande till övriga företag kan därför anses vara 

rimligt. Medieföretaget är också ett medelstort företag där antal anställda och omsättning 

befinner sig nära gränsen för vad som definieras som ett stort företag. Den intervjuade i 

medieföretaget poängterar dock att han tycker att det totala antalet närvarande vid 

styrelsemöten, då två fackliga suppleanter samt VD och CFO deltar, är något stort. 

Läkemedelsföretaget är enligt kriterierna ett typiskt medelstort företag men har ändå två 

ordinarie ledamöter fler än medieföretaget då företaget endast har en facklig representant. 

Läkemedelsföretaget är mindre än klimatföretaget både sett till omsättning och antal 

anställda, men läkemedelsföretaget har en betydligt större styrelse än klimatföretaget. I en 

jämförelse mellan de två styrelserna är det dock snarare klimatföretaget som har en ovanligt 

liten styrelse. I klimatföretagets styrelse sitter endast två personer varav den ena dessutom 

är både VD och ensam ägare. Klimatföretaget verkar själva ha uppfattningen att styrelsen i 

dagsläget är för liten då det planeras för att välja in två nya ledamöter vid nästa årsstämma. I 

jämförelse med medieföretaget och läkemedelsföretaget är dock fyra personer fortfarande 

en relativt liten styrelse för ett företag av klimatföretagets storlek.  

Klimatföretagets styrelsestorlek ter sig också liten i en jämförelse med bageriet och 

tryckeriet. Såväl bageriet som tryckeriet är mindre än hälften så stora som klimatföretaget 

men har ändå fyra respektive fem ledamöter i sina styrelser. Trots att bageriet och tryckeriet 

är relativt små i kategorin medelstora företag anser författarna inte att styrelsestorleken kan 

betraktas som ovanligt stor. Istället sticker klimatföretagets lilla styrelse ut än mer i en 

jämförelse. 

I en sammanfattning av diskussionen kring företagens styrelsestorlek kan konstateras att de 

styrelser som sticker ut i en jämförelse är styrelsen i läkemedelsföretaget, medieföretaget 

och klimatföretaget där läkemedelsföretaget och medieföretaget har en förhållandevis stor 

styrelse medan klimatföretagets styrelse definitivt kan betecknas som liten. Bageriets och 

tryckeriets styrelser är däremot varken utmärkande små eller stora och dessa två företag 

kan därför vara svåra att analysera utifrån ett perspektiv baserat på styrelsens storlek. 

Enligt teorin är styrelsens medverkan i strategiarbetet större om styrelsen är stor. 

Läkemedelsföretaget har en stor styrelse som aktivt deltar i strategiarbetet. Styrelsen 
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fokuserar främst på finansieringsfrågor och brainstormar kring dessa för att utarbeta nya 

strategiförslag. I medieföretaget går dock en tendens att urskilja där fler ledamöter i 

styrelsen leder till tydligare arbetsfördelningar, då med ledningen som ansvarig för 

strategiutformning. Styrelsens roll handlar då mer om att tillsätta kompetenta personer vilka 

innehar kunskaper för att utforma företagets strategi.  

Klimatföretaget har till skillnad från de andra två en väldigt liten styrelse som samtidigt är 

mycket aktiv. Om detta går att koppla samman med storleken på styrelsen är svårt att 

avgöra då rollerna i företaget är svåra att särskilja. Företaget försöker ytterligare öka 

aktiviteten i styrelsen genom att tillsätta fler ledamöter vilket tyder på att de anser att en 

större styrelse vore positivt. Att en ökad storlek på styrelsen tillför nya kompetenser, 

kontakter och erfarenheter är egentligen något som ingår i styrelsens serviceroll men det 

kan även underlätta styrelsens strategiroll vilket dock är något som inte undersökts eller 

bekräftas i denna studie. Teorin om att styrelsens medverkan i strategiarbetet påverkas 

positivt av en stor styrelse stämmer endast in på ett av företagen. Till skillnad från vad 

kvantitativa studier kommit fram till tyder denna fördjupade studie på att verkligheten är 

komplex och att styrelsens aktivitet inte kan förklaras endast baserat på styrelsens storlek. 

5.2.2 Outsiders i styrelse 

 

 Media Bageriet Läkemedel Tryckeriet Klimat 

Insiders/outsiders 2/6 2/2 2/7 2/3 1/1 

Tabell 4. Förhållandet mellan insiders och outsiders i de fem olika bolagen. 

 

I de fem företagen växlar graden av outsiders men antalet understiger aldrig 50 procent 

vilket kan utläsas ur tabell 4. En tydlig gruppering går att identifiera där medieföretaget och 

läkemedelsföretaget, vilka har störst styrelse, även har den högsta graden av outsiders. Det 

bör noteras att VD och ekonomichef deltar på alla styrelsemöten i medieföretaget. Även om 

de inte har formell rösträtt utgår författarna ifrån att de påverkar arbetet med 

strategifrågorna. De övriga företagen har trots ett lägre antal styrelseledamöter en lägre 

grad av outsiders.  

Teorierna säger att outsiders har en positiv inverkan på styrelsens medverkan i 

strategiarbetet. I medieföretaget finns nästan bara outsiders. Generellt jobbar inte styrelsen 
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med strategin utan huvudansvaret ligger på ledningen. I medieföretaget överensstämmer 

alltså inte teorin med verkligheten. I detta fall har styrelsen mer en kontrollroll och det är ett 

medvetet val att åtskilja ansvaret mellan styrelse och ledning. Det ska dock påpekas att de 

outsiders som sitter i styrelsen är tillsatta för att de har bra kontakter och att detta i sin tur 

är en utarbetad strategi. Här verkar det dock som att styrelseledamöterna mestadels har 

bidragit med service- och inte strategirollen. 

I bageriet finns det två outsiders och två insiders. Outsidern som intervjuades var enligt egen 

utsago mest där för att tillföra struktur men även en del kontakter. I likhet med 

medieföretaget verkar de externa ledamöterna i detta företag inte ha så stor effekt på 

strategin utan de har snarare en serviceroll. Outsiders verkar definitivt ha en positiv inverkan 

på företaget i form av struktur och kunskap om hur ett företag leds på ett effektivt sätt. Den 

intervjuade poängterade dock att det är det operativa ledet i form av ledningsgruppen och 

VD:n som sitter på den verkliga kunskapen om bransch och marknad, vilket gör att det är 

naturligt att det är de som står för alla idéer och sedan genomför dessa. Inte heller detta 

företag stämmer särskilt väl överens med antagandet om att outsiders ökar styrelsens 

engagemang i strategiarbetet.  

Läkemedelsföretaget har endast outsiders vilket är ett medvetet val. Detta företag stämmer 

väl överens med antagandet och styrelsen kan definieras som en aktiv sådan i strategifrågor 

då det inte bara är ledningen som kommer med initiativ i det långsiktiga arbetet. Det är det 

enda företaget av de analyserade där styrelsen har egna strategiska ansvarsområden som 

exempelvis finansieringsfrågor. Outsiders bidrar definitivt till service- och kontrollrollen inom 

bolaget men till skillnad från medieföretaget och bageriet utövar de även strategirollen. 

I tryckeriet finns två outsiders varav en är den tidigare ägarens son och den andra är en 

bekant till ägaren. Outsidern som är bekant med ägaren har i sin tur trimmat företaget och 

med hjälp av dennes kontakter har nuvarande VD och majoritetsägare tillsatts. Denne 

majoritetsägare står nu bakom det mesta strategiarbetet. Outsidern använde således sina 

kontakter för att erhålla kompetent arbetskraft till företaget. Detta är i sig ett stort 

strategiskt beslut men det har inte gjort att styrelsen arbetar aktivt i sin strategiroll. Detta 

kan än en gång härledas till att användningen av outsiders mer används för service- snarare 

än för strategirollens skull. 
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I klimatföretaget är som nämnts situationen något speciell då de endast är två 

styrelseledamöter. En av två är outsider och bolaget håller som nämnts på att rekrytera två 

nya ledamöter varav en är outsider. I och med denna rekrytering har de en önskan om en 

mer aktiv styrelse genom att få in fler kontakter och mer kunskap i styrelsen. De verkar 

använda rekrytering av i synnerhet outsiders för att öka användningsområdet för styrelsen 

och framförallt för att öka det strategiska kunnandet. Klimatföretaget stärker bilden av att 

outsiders har en positiv inverkan på styrelsens medverkan i strategiarbete.  

Outsiders bidrar överlag till strategiarbetet i företaget. Klimatföretaget vill ta in ytterligare 

en outsider för att tillföra fler erfarenheter och för att han har ett brett kontaktnät. 

Styrelseordföranden i medieföretaget förstärker denna bild då han menar att ledamöterna 

sitter i styrelsen till stor del på grund av sitt kontaktnät och att de i sin tur skall kunna knyta 

rätt människor till företaget. Tryckeriet har via outsiders kontakter tagit in ny kompetens i 

ledningen som i sin tur har strukturerat upp det långsiktiga arbetet. Outsiders har i många av 

företagen tillfört strategirelaterade kompetenser som annars inte hade funnits i företaget 

även om det skett mycket genom den roll som traditionellt sett kallas servicerollen. 

Strategiarbetet har med hjälp av outsiders utvecklats positivt och slutsatsen från en 

fördjupad analys blir därmed att antagandet om att outsiders bidrar till styrelsens 

medverkan i strategiarbete är adekvat. 

5.2.3 Ägare i ledningsgrupp 

 

 Media Bageriet Läkemedel Tryckeriet Klimat 

Ägare 
representerade i 

ledningen 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Ja 

Tabell 5. Ägare representerade i ledningen i de olika företagen. 

 

Ägarstrukturen skiljer sig markant mellan de olika företagen. Som tidigare nämnts betecknas 

i denna uppsats ett ägarlett företag som ett företag där innehavare av en betydande andel 

ägande är representerade i företagets ledning. Tabell 5 visar de företag vilka har ägare i 

ledningen. Till den här kategorin hör bageriet, tryckeriet och klimatföretaget. Även om 

ledningsgruppen i läkemedelsföretaget innehar aktier i företaget är det inte en tillräckligt 

stor del av det totala aktiekapitalet för att bolaget skall räknas som ägarlett. Medieföretaget 
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ägs av ett investmentbolag vilket ger företagets strategi en speciell karaktär i form av 

kortsiktig värdemaximering. I bageriet och tryckeriet är ägandet koncentrerat till endast två 

personer. Det som skiljer dem åt är att i tryckeriet är den ena ägaren i majoritet, vilket gör 

att företagets ägarstruktur påminner om klimatföretaget där en ensam ägare äger 100 

procent av företaget.  

Teorin säger att styrelsens medverkan i strategiarbete påverkas negativt i företag där ägarna 

innehar en ledningsposition. Enligt teorin beror detta främst på att ägare i ledningen ofta är 

riskaverta vilket gör det svårt för styrelsen att driva igenom förändringar.  

I två av studiens tre ägarledda företag har ingenting framkommit som tyder på att ägarna är 

särskilt riskaverta. Istället finns i bageriet och tryckeriet flera exempel på strategiska 

förändringar som ledningen, det vill säga ägarna, har initierat och genomfört. Bageriet har 

exempelvis infört stenugnsbakat och lösviktsbröd för att möta en stigande efterfråga och 

tryckeriet har börjat med nya grafiska tjänster. I båda dessa företag är det också i stort sett 

alltid ledningen som kommer med förslag till strategiska förändringar. Det är därför svårt att 

i de här två företagen påstå att styrelsens strategiarbete har bromsats på grund av ägarnas 

brist på riskbenägenhet. Styrelsen är inte särskilt aktiv i strategiarbetet i varken bageriet eller 

tryckeriet men detta beror snarare på ett medvetet val än på att företagen är ägarledda och 

att ägarna är riskaverta. Denna inställning är tydlig i tryckeriet, där en kunnig VD har 

rekryterats och där styrelsen är nöjd med att denne sköter strategiarbetet och lägger upp 

långsiktiga affärsplaner.  

I klimatföretaget, där styrelsen också har en mer aktiv roll i strategiarbetet än i de andra två 

företagen, tycker däremot den intervjuade att ägaren är för riskavert och att inställningen 

bromsar styrelsens försök till strategiska förändringar. Den intervjuade påtalar också att han 

tror att han själv och den snart tillsatte outsidern är mindre riskaverta än VD:n vilket på sikt 

kommer att gynna styrelsens arbete med strategifrågor. Efter ovanstående resonemang kan 

slutsatsen dras att en styrelse som försöker vara aktiv i strategiarbetet i ett ägarlett företag 

kan bromsas i de fall som ägarna är riskaverta. Däremot behöver så inte vara fallet bara för 

att ett företag är ägarlett. 
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5.2.4 Grundare i ledningsgrupp eller styrelse 

 

 Media Bageriet Läkemedel Tryckeriet Klimat 

Grundarens 
medverkan 

Nej Ja Ja Nej Ja 

Tabell 6. Företag där grundaren är aktiv i ledningsgrupp eller styrelse. 

 

Grundarens medverkan går att identifiera i tre av företagen vilket visas i tabell 6. Med 

grundarens medverkan har författarna valt att även inkludera de företag där grundarens 

söner eller döttrar har övertagit familjeföretaget. Författarna menar att företagskultur och 

visioner lever kvar genom att familjemedlemmar övertar och driver företag vidare vilket då 

kan påverka förändringsbenägenheten när nya strategier arbetas fram. I bageriet är 

grundarens söner aktiva genom både lednings- och styrelsearbetet i företaget. I 

läkemedelsföretaget sitter en av grundarna med i styrelsen som en av nio ledamöter och 

detta är även personen som intervjuades. Av de övriga grundarna arbetar ingen inom 

ledningen eller styrelsen i företaget. I klimatföretaget medverkar grundaren i allra högsta 

grad då han både är VD och styrelseordförande.  

Teorin menar att en grundare gärna vill behålla sin ursprungliga strategi och att grundaren 

därför kan ha en hämmande inverkan på styrelsens strategiarbete. I läkemedelsföretaget 

och bageriet framkommer ingen information som tyder på att grundaren respektive 

grundarens söner försöker hålla fast vid en ursprunglig strategi som företaget annars inte 

hade valt att behålla. I läkemedelsföretaget har heller inte grundaren något dominerande 

inflytande över företaget då denne är en av totalt nio styrelseledamöter. I bageriet har 

ägarnas söner däremot framträdande roller men istället för att hålla fast vid någon 

ursprunglig strategi framstår de som förändringsbenägna. Precis som under rubriken ”Ägare 

i ledning eller styrelse” är det istället i klimatföretaget som detta antagande verkar stämma 

bäst. I klimatföretaget menar den intervjuade att grundarens medverkan påverkar och att 

denne ofta vill hålla kvar vid sin ursprungliga strategi. Han vill exempelvis inte låta företaget 

växa för mycket av rädsla för att inte kunna behålla samma kontroll. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att grundarens roll i företaget kan ha en negativ inverkan på styrelsens 

medverkan i strategiarbete i de fall då grundarens roll är framträdande men det är inte 
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nödvändigt att så är fallet. Författarna anser att grundarens roll i företaget är en viktig faktor 

i sammanhanget men i denna studie är den inte avgörande i fler än möjligtvis ett företag. 

5.2.5 En stor ledningsgrupp 

 

 Media Bageriet Läkemedel Tryckeriet Klimat 

Ledningsgruppens 
storlek 

7 12 6 5 5 

Tabell 7. Ledningsgruppens storlek i de fem olika företagen. 

 

Antalet personer i de fem företagens ledningsgrupper varierar inte särskilt mycket med 

undantag för bageriet som har en ledningsgrupp innehållandes tolv personer, se tabell 7. Av 

intervjun med ledamoten i bageriets styrelse framgick dock att detta inte är ett antal som 

företaget avser att behålla då planer finns på att omstrukturera ledningsgruppen och att dra 

ner på antalet personer i gruppen. Övriga företag har ledningsgrupper innehållandes mellan 

fem och sju personer där det största företaget, medieföretaget, också har den största 

ledningsgruppen. Bortsett från bageriet är det endast styrelseledamoten i klimatföretaget 

som uttrycker missnöje över ledningsgruppens storlek. Den intervjuade menar att fem 

personer i ledningsgruppen kanske är lite för många. 

I en jämförelse mellan storleken på företagens ledningsgrupper och styrelser framgår att de 

företag som uttryckt missnöje över för stora ledningsgrupper är de företag där 

ledningsgruppen är betydligt större än styrelsen. I bageriet innehåller ledningsgruppen tolv 

personer att jämföra med styrelsens fyra ledamöter och i klimatföretaget innehåller 

ledningsgruppen fem personer medan två personer sitter i styrelsen. I övriga företag är 

antalet medlemmar i ledningsgruppen lika många eller något mindre än antalet 

styrelseledamöter. Det kan därför vara intressant att särskilt fokusera på relationen mellan 

antalet styrelseledamöter och antalet ledningsgruppsmedlemmar, vilket innebär att bageriet 

och klimatföretaget är de företag som främst är relevanta för diskussionen. 

Teorin säger att en stor ledningsgrupp har en negativ inverkan på styrelsens medverkan i 

strategiarbetet. En stor ledning förekommer i bageriet och klimatföretaget, dock på olika vis. 

I bageriet är cirka 20 procent av de anställda med i ledningsgruppen vilket inverkar på 

styrelsens strategiarbete. Styrelsen menar att det är ledningen som ska utforma strategierna 



43 
 

vilket gör det svårt att avgöra ifall det påverkar styrelsens strategiarbete negativt men det 

kan dock sägas att styrelsen blir mindre aktiv i strategifrågor. Detta är eventuellt något som 

kan ändras då ledningsgruppen minskas. Teorierna säger även att outsiders i styrelsen 

motverkar den stora dominansen av ledningsgruppen i strategifrågorna. Det är svårt att 

påvisa ett direkt samband i bageriet mellan teori och verklighet då ingen information 

framkommit som varken talar för eller emot teorin. 

Klimatföretaget skiljer sig väsentligt från övriga då den i sammanhanget stora ledningen inte 

minskar styrelsens strategiarbete. Styrelsen står för det mesta av strategiarbetet vilket tyder 

på att teorin inte stämmer överens med verkligheten i det här fallet. Då företaget på sikt 

ämnar öka antalet outsiders i styrelsen för att bland annat förbättra strategiarbetet kommer 

strategiarbetet ytterligare att fokuseras till styrelsen. Det är även här svårt att motivera att 

outsiders minskar ledningens dominans i strategifrågor då företagsledningen i dagsläget inte 

har huvudansvaret för sådana frågor. Återigen måste hänsyn tas till klimatföretagets 

speciella sammansättning. Sammanfattningsvis har en fördjupad studie, till skillnad från 

tidigare kvantitativa studier, inte visat någon negativ inverkan på styrelsens medverkan i 

strategiarbete till följd av en stor ledningsgrupp. 

5.3 Övriga reflektioner 

Under empiriinsamlingen har författarna blivit varse flera faktorer som inte inkluderats i det 

teoretiska ramverket men som verkar ha inflytande över styrelsers strategiarbete. I 

diskussionen kring ägares eventuella negativa inverkan på styrelsens medverkan i 

strategiarbete lades märke till att en ensam ägare, som i klimatföretagets fall, ser ut att 

kunna vara mindre riskbenägen än två delägare, som i bageriet och tryckeriet. Således finns 

en möjlighet att antagandet kring ägarledda företag stämmer bättre när det handlar om en 

ensam ägare än när flera personer i ledningen tillsammans äger företaget. 

Under intervjuerna har också framkommit att olika branscher kräver olika sorters strategiska 

planeringar. Tryckeriet och medieföretaget arbetar på olika vis och kan därför ha behov av 

olika typer av styrelser. Författarnas uppfattning är att de klassiska teorierna ser ut att passa 

bäst inom tillverkningsindustrin, medan ett läkemedelsföretag istället kan ha behov av 

styrelser med ett stort kontaktnät och möjlighet att hitta finansiärer till en mycket 

kapitalintensiv bransch. Även marknadssituationen ser annorlunda ut för olika branscher. 
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Tryckeriet fäster stor vikt vid förändringsbenägenhet då efterfrågesituationen snabbt kan 

förändras. Läkemedelsföretaget, å andra sidan, driver projekt som pågår under många år och 

är inte alls i samma behov av förändringsbenägenhet.  

Den faktor som författarna har uppfattat ha störst inverkan på styrelsens medverkan i 

strategiarbete är styrelseledamöternas engagemang. En styrelse med engagerade ledamöter 

har också ett stort intresse för företagets långsiktiga mål samt planer och blir därmed aktiv i 

strategiska frågor. Ett exempel på en styrelseledamot med stort engagemang är 

klimatföretaget, där den intervjuade styrelseledamoten visar ett stort engagemang i 

företaget och medverkar vid ledningsgruppsmöten för att hålla sig uppdaterad. Styrelsen i 

klimatföretaget är också den styrelse som i ovanstående resonemang har utmärkt sig som 

särskilt aktiv genom ett stort utövande av sin strategiroll. Detta tyder på att engagemang kan 

vara av minst lika stor betydelse som det teoretiska ramverkets olika faktorer. 

Överlag verkar styrelseledamöterna vara av åsikten att strategiarbete är något som främst 

ska utföras av ledningen. Valet att låta ledningen sköta strategiarbetet är medvetet och 

beror på att ledningen anses ha bäst inblick i och kunskap om marknaden och vilka 

strategiska förändringar som krävs. Sett till styrelsens olika roller är de flesta 

styrelseledamöterna inställda på att sköta kontroll- och servicerollerna genom att besluta 

om och följa upp ledningens strategiarbete samt bidra med kunskap och kontakter. 

Strategirollen lämnas däremot ofta över till ledningen. Undantaget från denna inriktning är 

klimatföretaget, där styrelseledamoten även är den av alla intervjuade som visar störst 

engagemang i företaget.  

Som en förlängning av ovanstående analys kan styrelsens medverkan i strategiarbetet 

diskuteras utifrån konflikt- respektive konsensussynsättet. Kontroll- och servicerollerna är 

förknippade med konfliktsynsättet, där styrelsens främsta uppgift är att kontrollera 

ledningen i enlighet med klassisk agentteori. Styrelseledamöternas fokusering på kontroll- 

och servicerollerna tyder på en inriktning på konfliktsynsättet och agentteorin istället för 

modernare teorier som menar att styrelsen har mycket att bidra med i företagets 

strategiarbete. På grund av denna inriktning finns också en risk att möjlig potential i 

styrelsen inte utnyttjas. Undantaget är återigen styrelseledamoten i klimatföretaget som 

också är den som är mest engagerad och den som i högst grad ägnar sig åt strategirollen. En 
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diskussion av intresse är om någon koppling finns till det faktum att denne styrelseledamot 

också är den av ledamöterna som har minst erfarenhet av styrelsearbete och strategi. 

Möjligheten finns att mer erfarna styrelseledamöter innehar ett agenttänkande och att detta 

påverkar deras inställning till styrelsens medverkan i strategiarbete.  
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6. Slutsatser 

I följande kapitel redogörs för de slutsatser som författarna har nått genom uppsatsens 

undersökning. Slutsatsernas främsta fokus är kopplingen till det teoretiska ramverkets olika 

delar, men även andra relevanta faktorer berörs. Avslutningsvis diskuteras också förslag till 

vidare forskning. 

6.1 Studiens resultat 

Uppsatsens syfte har varit att erhålla en fördjupad bild av vad som påverkar styrelsens 

medverkan i strategiarbetet i medelstora företag. Analysen har utförts genom en prövning 

av uppsatsens teoretiska ramverk, där antaganden om fem faktorer som anses påverka 

styrelsens medverkan i strategiarbete ingår. Enligt ramverket har en stor styrelse och 

förekomsten av outsiders i styrelsen en positiv inverkan på styrelsens medverkan i 

strategiarbete medan en stor ledningsgrupp, förekomsten av ägare i ledningen samt av 

grundare i styrelsen eller ledningen har en negativ inverkan på detsamma. Efter analysen 

kan konstateras att vissa av ramverkets delar har visat sig stämma bra överens med 

situationen i företagen i denna undersökning medan andra antaganden inte har fått något 

tydligt stöd. 

Det av ramverkets antaganden som har fått starkast stöd i denna fördjupade studie är 

antagandet att förekomsten av outsiders i styrelsen har en positiv inverkan på styrelsens 

medverkan i strategiarbete. I samtliga av de fem undersökta företagen upplevdes att 

outsiders tillförde något till strategiarbetet som insiders inte kunde bidra med. Tilläggas ska 

dock att detta ofta skedde genom den så kallade servicerollen, en diskussion som 

återkommer nedan.  

Två av ramverkets antaganden fick visst stöd i undersökningen, även om de inte verkade 

stämma i samtliga fall. Förekomsten av ägare i ledningsgruppen hade en negativ inverkan på 

styrelsens medverkan i strategiarbetet i ett av tre relevanta företag men i övriga två 

upplevdes inte ägarna som hindrande till följd av en mindre riskbenägenhet. Det företag där 

antagandet stämde var också det företag där en ensam ägare drev företaget, ett resultat 

som skulle kunna tyda på att en ensam ägare är mer riskavert än två eller flera gemensamma 

ägare. Det andra antagandet som fick visst stöd i undersökningen var att en grundare aktiv i 
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ledning eller styrelse har en negativ inverkan på styrelsens medverkan i strategiarbete. Inte 

heller detta antagande fick stöd av samtliga relevanta företag men det företag där stöd för 

antagandet fanns var det företaget där grundaren hade en framträdande roll. 

Varken antagandet om att en stor styrelse har en positiv inverkan på styrelsens medverkan i 

strategiarbete eller att en stor ledningsgrupp har en negativ inverkan på detsamma fick 

något direkt stöd i denna undersökning. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte 

betyder att dessa antaganden inte är relevanta i sammanhanget eller stämmer generellt 

sett. Det tyder snarare på att verkligheten är mer komplex än vad en kvantitativ studie har 

möjlighet att utläsa. En kvantitativ studie med ett stort antal forskningsobjekt bygger sina 

resultat på hur det ser ut i en majoritet av studiens forskningsobjekt, men det kommer alltid 

att finnas forskningsobjekt som inte ser ut som detta genomsnitt. Så kan vara fallet i denna 

studie både gällande de antaganden som inte fick stöd i något av företagen och de 

antaganden som fick stöd i vissa av företagen.  I denna studie har en fördjupad bild med 

större nyansskillnader än vad som har framgått av tidigare kvantitativ forskning 

åskådliggjorts. 

Förutom de antaganden som utgjort uppsatsens teoretiska ramverk har författarna stött på 

framförallt två andra faktorer av betydelse för styrelsens medverkan i strategiarbete. Den 

ena faktorn är vilken bransch företaget tillhör, då olika branscher har visat sig kräva olika 

sorters strategisk planering. Den andra faktorn, vilken författarna har uppfattat som mest 

betydelsefull, är styrelsens engagemang. En styrelse med ett stort intresse för företagets 

verksamhet och långsiktiga mål har också visat sig medverka i strategiarbetet i hög grad. 

Efter studiens genomförande är den övergripande uppfattningen att styrelser i medelstora 

företag överlag inte medverkar i strategiarbetet i särskilt hög grad, åtminstone inte genom 

den så kallade strategirollen. En stor del av strategiarbetet delegeras till ledningen och detta 

görs inte på grund av bristande engagemang utan snarare till följd av uppfattningen att 

ledningen är mest insatt och har bäst förutsättningar för att utföra arbetet. Styrelsen 

medverkar istället främst i strategiarbetet genom servicerollen, där den tillför kontakter och 

erfarenheter och genom kontrollrollen, via kontroll av ledningsgruppens arbete och 

uppföljning av tidigare beslut. Detta resonemang kan också relateras till konflikt- respektive 

konsensussynsättet, där konfliktsynsättet ser ut att vara det dominerande synsättet.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Ovan nämndes två olika faktorer som inte ingått i uppsatsens teoretiska ramverk, men som 

författarna har funnit intressanta i förhållande till styrelsens medverkan i strategiarbete i 

medelstora företag. De två faktorerna är branschtillhörighet samt engagemang. Båda 

faktorerna anser författarna skulle kunna vara av intresse för vidare forskning. En studie som 

knyter an till branschtillhörighet skulle antingen kunna vara inriktad på en viss bransch för 

att analysera styrelsens medverkan i strategiarbetet i den aktuella branschen eller jämföra 

flera olika branscher för att upptäcka mönster respektive skillnader. En studie inriktad på 

styrelsens engagemang skulle kunna ge flera nya infallsvinklar angående vad som påverkar 

styrelsens medverkan i strategiarbete.  

Ett annat förslag till vidare forskning är en ytterligare avgränsning inom området medelstora 

företag. Vid uppsatsskrivandets början gjorde författarna en avgränsning genom 

exkluderandet av små företag vilka i många andra studier har undersökts tillsammans med 

medelstora företag. Efter undersökningens slut står det dock klart att stora skillnader även 

finns mellan företag inom klassificeringen medelstora företag, där ett företag med 50 

anställda inom många avseenden skiljer sig från ett företag med 200 anställda. Det skulle 

därför kunna vara intressant att i vidare forskning göra ytterligare en avgränsning och 

koncentrera sig antingen på större eller mindre företag inom klassificeringen medelstora 

företag. 
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8. Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
1) Styrelsens aktivitet, engagemang i ledningen och företaget  

1. Hur ofta har ni styrelsemöte? 

2. Hur många arbetar i styrelsen? 

a. Är detta ett bra antal? 

3. Hur ser ägarförhållandena i företaget ut? 

4. Äger styrelseledamöter andelar eller har optioner i bolaget? 

5. Hur stor är ledningsgruppen? 

6. Har ledamöterna i styrelsen andra roller i företaget? 

b. Har ni några externa ledamöter i styrelsen? 

c. Är detta ett medvetet val? Motivera! 

 

2) Styrelsens deltagande i strategiarbetet 

1. Vem har ansvaret för de olika delarna av det långsiktiga arbetet? (initiering, 

utformning, beslut, genomförande, uppföljning och kontroll, input och stöd) 

a. Om ett samspel mellan ledning och styrelse finns kring någon del, hur ser det 

förhållandet ut? (formellt/informellt, mycket eller lite diskussion, vem har 

sista ordet?) 

b. Varför har ni det upplägget? 

2. Hur ofta diskuteras företagets långsiktiga målsättningar i styrelsen? 

3. Tycker du att styrelsen lägger ner mycket tid på strategiarbetet? 

a. Hur mycket tid av ert totala styrelsearbete, uttryckt i procent? 

4. Finns det några strategiska planer som kan härledas direkt till styrelsen? 

 

3) Processen för strategiutformning 

1. Beskriv hur arbetsprocessen kring strategifrågor ser ut. 

2. Kan du exemplifiera ett beslut som tagits i en strategifråga? 

3. När behandlar ni frågor kring strategi? Möten/daglig verksamhet? Vem tar 

initiativ till dessa möten? 

4. Vad anser du vara den avgörande frågan på lång sikt?  

 

4) Samspel mellan ledning och styrelse vid gemensamt ansvar 

1. Hur ser kommunikationen ut inom styrelsen? formell/informell? 

2. Hur ser kommunikationen ut mellan styrelse och ledning? 

a. Formell/Informell? 

b. Mail, telefon, möten? 

3. Vem har sista ordet? 

 

5) Är det roligt att jobba med strategiarbetet i styrelsen? 



II 
 

 

Här följer några ja- och nej-frågor för att se vilken roll styrelsen har haft i strategiska beslut 

den senaste treårsperioden. 

Du ska helst inte exemplifiera utan bara svara ja eller nej och i de fall svaret är ja följer 

frågan om det då har varit styrelsen eller ledningen som har initierat förändringen. Det är 

mer än okej att svara vet inte. 

 

Förändringar de 
senaste åren?  

   Vem har 
initierat 
förändringen? 

 Vem har 
beslutat om 
förändringen? 

 

 JA NEJ VET 
INTE 

Styrelse Ledning Styrelse Ledning 

Affärsidé        

Prissättning        

Produktkvalité        

Servicekänsla        

Logistik        

Innovation        

Tillväxt        

Marknadsandel        

Nya marknader        

Produktsortiment        

 

 


