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a 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Förord 

Författarna vill ta tillfälle i akt att tacka de personer som hjälp oss att ge form åt 

uppsatsen.  

Ett stort tack till vår handledare Claes Svensson för hans osvikliga engagemang och 

klarsynta analyser av uppsatsen.  

Vi vill även rikta ett tack till Ratos styrelseledamot Jan Söderberg som agerat vår mentor 

under ett tidigt skede av uppsatsen. 

Dessutom vill vi tacka Strategisk Utveckling ABs VD Rickard Hagtorn som var till stor 

hjälp vid formandet av vår problemformulering.  

Slutligen vill vi tacka Inwidos styrelseordförande Anders C Karlsson som med glädje 

tagit sig tid till att svara på våra frågor om styrelsearbete.    

 

 

 

Lund den 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januari 2011 

 

Filip Hellström 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Wessman 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Yalmaz
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

De senaste årens forskning visar entydigt att styrelseledamöter ägnar allt mer tid åt 

frågor om företagets strategi. Dessutom visar forskningen på att strategi blir ett allt 

viktigare ämne för styrelsen. Det finns framförallt två orsaker till detta. För det första 

pekar litteraturen på att en styrelse som engagerar sig mer i strategi leder till en 

effektivare organisation. För det andra växer oron för att styrelsen tvingas att fokusera 

allt mer på efterlevnad, vilket kan få implikationer på strategin. Effekten av detta blir att 

många styrelseledamöter är oroliga för att deras styrelse underpresterar i rollen att 

driva företaget till bättre prestationer. Trots det starka stödet för att styrelsers 

engagemang i strategi är väldigt viktigt, kämpar många styrelser med hur de ska arbeta 

med strategi i praktiken. 1 

Författarna ser strategi som en process som kan delas in i tre olika steg. Det första steget 

kallar vi för utformning. Det berör bland annat hur en styrelse agerar i inledningen av 

strategiprocessen. Till exempel hur dialogen med ledningen ser ut vid framtagandet av 

en strategi. Det andra steget är utförandet,  där ett exempel på styrelsens roll kan vara 

att de ger direktiv till ledningen om hur strategin bör efterlevas. Det sista steget är 

uppföljningen. Rickard Hagtorn, Vd för strategisk utveckling, menar att om det vore som 

så att uppföljning enbart sker då ett företag byter strategi, skulle uppföljning inte vara 

särskilt vanligt förekommande. Detta då det är väldigt sällan som företag byter strategi. 

Istället är uppföljningen ofta en löpande process med utvärderingstillfälle med jämna 

mellanrum. Exempel på ett sådant tillfälle kan vara ett styrelsemöte. En uppföljning kan 

liknas vid utvärdering, där styrelsen ser tillbaka på strategin och försöker analysera 

strategins styrkor och svagheter.  

1.2 Problemformulering  

Författarna har vid problemformuleringen använt sig av få litterära källor. Istället har 

författarna fått grund för sin problemformulering från en intervju med Rickard Hagtorn. 

Enligt Clarke är en av styrelsens fyra nyckelroller att godkänna och övervaka företagets 

strategiska inriktning2. Det råder delade meningar om på vilket sätt styrelser utför dessa 

                                                        
1 Hendry, Kiel, Nicholson (2010) s.33 ff 
2 Clarke (2007) s. 33 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uppgifter. Den så kallade traditionella styrelsen definierar Rickard Hagtorn genom en 

rad olika egenskaper såsom oengagerade, bristande dialog med ledningen, avsaknad av 

systematisk omvärldsbearbetning etcetera. Medan den så kallade moderna styrelsen 

definieras genom att de är mer engagerade, har en bättre dialog med ledningen och är i 

större grad med och utformar beslut. Med stöd av dessa argument menar Rickard 

Hagtorn att det är den moderna styrelsen som är eftersträvansvärd. Kanske är det också 

därför som styrelsens roll i strategiarbetet blivit allt mer uppmärksammat på senare år.  

Att inte kunna skilja på ledning och styrelse kan bli ett problem då det kan uppstå 

svårigheter med att veta vem som har ansvar för vad. Ett företag med tydliga 

distinktioner mellan ägare, styrelse och ledning tenderar att skapa sig bättre 

förutsättningar än ett företag med en diffusare kedja. Rickard Hagtorn har 

uppmärksammat en trend där antalet företag som aktivt arbetar för att ersätta Vdn i 

styrelsen har ökat på senaste tiden. Detta kan ha sin grund i att företag idag, i allt högre 

grad, strävar efter tydliga distinktioner. 

Det ställs idag hårdare krav på styrelser att de skall ha en utökad kompetens. I moderna 

styrelser har det blivit vanligare och anses allt mer viktigt att man vänder sig externt när 

man rekryterar nya styrelseledamöter för att få in anpassad kompetens.  

Det har under många år inte varit aktuellt att utvärdera styrelsen. Men liksom alla andra 

personer i ett företag bör styrelsen utvärderas, både individuellt och som en grupp. Ett 

problem som ligger bakom detta kan vara att de flesta personer finner obehag vid 

utvärderingar, särskilt när det är en själv som är objekt för utvärderingen. Ibland är det 

även svårt att veta vem utvärderingen är till för, om det är för styrelsen, ägarna eller 

andra intressenter. Det är bland annat dessa problem som leder till att många styrelser 

undviker att utvärdera sig själva. Även här finns det en klar tendens att det börjar bli allt 

vanligare att utvärdera styrelsen.  

Det har, enligt Rickard Hagtorn, under många år funnits en uppfattning om att en 

styrelse enbart lyfter löner och klubbar igenom beslut. Däremot börjar den 

uppfattningen suddas ut och ersättas med en ny, där styrelsen engagerar sig genom att 

aktivt vara med och forma beslut samt systematiskt söka av omgivningen för att finna 

hot och möjligheter. Dessutom är kommunikationen med ledningen mer välutvecklad 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för att ledningen på så sätt kunna förstå företagets kultur, styrkor och svagheter ännu 

bättre.  

De facto att styrelsens inblandning i strategi påverkar företagets effektivitet och därmed 

förutsättningar för ett bättre resultat, gör ämnet väldigt intressant.3 Under 90‐talet 

ökade intresset för styrelser. Det har varit många reaktioner på bristfällig förvaltning 

och oegentligheter inom styrelser. Allmänheten har nu förtiden en större kännedom om 

styrelsers struktur, sammansättning och kompensation, samt en större kunskap om vem 

som sitter i styrelser och hur de väljs ut. Styrelsens roll är inte lika transparant som 

strukturen och sammansättningen, vilket leder till att det är mindre känt om vad 

styrelser gör.4 

En sammanfattning av ovan nämnda problem finns i tabell 1, som följer, och är en 

sammanställning av begreppen som definierar en traditionell och en modern styrelse. 

Författarna ser strategin som en långsiktig process. För att underlätta en analys har 

författarna valt att dela in processen i tre olika moment. Det första momentet kallar vi 

utformning och behandlar en beslutsprocess om vem som gör vad i strategiprocessens 

tidiga stadie. Det andra stadiet kallar vi för utförande och syftar till vem som utför de 

beslut vi tog i första stadiet. Det sista stadiet har vi gett namnet uppföljning. Vid 

uppföljning ser vi till vilken grad styrelsen utvärderat och kontrollerat att strategin har 

följts. Därför ter det sig ganska naturligt att uppsatsens frågeställning blir; 

 Hur ser styrelsens roll ut vid utformning, utförandet och uppföljningen av en 

strategi? 

Författarna har som mål att göra en fallstudie på ett företags styrelsearbete. Genom att 

göra detta får vi två synvinklar på styrelsens roll vid de tre U: na. Dels den vi får av 

litteraturen och dels den vi får genom fallstudien, som ska spegla praktiken. Vi tror att 

det krävs två synvinklar för att kunna komma fram till vettiga antagande i slutsatsen. 

 

                                                        
3 Hendry, Kiel, Nicholson (2010) s. 33ff 
4 McNulty, Pettigrew (1999), s. 47 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Tabell 1. En jämförelse av traditionella och moderna styrelser med utgångspunkt på åtta 

centrala begrepp 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån uppsatsens teoretiska ramverk undersöka styrelsens 

roll vid utformning, utförande och uppföljning av en strategi med hjälp av en fallstudie. 

1.4 Avgränsning 

Författarna har valt att rikta in sig på styrelsers roll vid utformning, utförande samt 

uppföljning av strategi. Eftersom hela verksamheten grundar sig på att styrelsen måste 

leda företaget mot de verksamhetsmål och strategier som har fastställts5, anser 

författarna arbetet med de tre U: na är styrelsers viktigaste uppgift. Möjligheten till att 

gå på djupet i ett företags strategi är anledningen till att vi gjort en fallstudie med endast 

                                                        
5 Clarke (2007) s. 33 

  Traditionell styrelse Modern styrelse 

Beslutstagande Klubbar igenom Är med och formar beslut 

Engagemang i företaget Oengagerade Engagerade 

Kommunikation med 
ledning 

Ingen eller dålig dialog 
med ledning Bra dialog med ledning 

Uppföljning 
Ingen utvärdering av 
styrelsens arbete 

Utvärdering av styrelsens 
arbete 

Rekrytering av ledamöter 
Rekryterar med avseende 
på position 

Rekryterar med avseende 
på kunskap 

Omvärldsbearbetning 
Saknar systematisk 
omvärldsbearbetning 

Systematisk 
omvärldsbearbetning 

Ledamöters anknytning till 
företaget 

Styrelseledamöter med 
anknytning till företaget Externa styrelseledamöter 

Verkställande direktören Sitter med i styrelsen Sitter inte med i styrelsen 
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ett företag. Författarnas avsikt har varit att skapa oss en bild av hur en strategiprocess 

går till i praktiken och därmed har ett företag varit lämpligt att studera. 

1.5 Målgrupp 

Författarna har valt att rikta studien till andra studenter samt de personer som har ett 

intresse att fördjupa sina kunskaper om styrelsers strategiarbete i en organisation.  

1.6 Disposition 

 

Figur 1. Figuren visar uppsatsens disposition. 

Inledning 
•  I inledningen kommer läsaren att få en bakgrund till ämnet, därefter 
kommer problemformulering och studiens syfte att diskuteras. 

Metod 

•  I metoddelen kommer författarna till en början diskutera val av ansats 
och metod samt tillvägagångssätt för studien. Senare kommer även val 
av företag,  datainsamling och källkritik beröras.    

Teori 

•  Inledningsvis kommer författarna i teoridelen att deliniera strategi för 
att senare presentera relevanta teorier för studien. Avslutningsvis 
presenteras den teoretiska referensramen. 

Empiri 
• Empiridelen innehåller insamlad data rörande Inwido. 

Analys 
•  I analysdelen kommer den teoretiska referensramen att jämföras med 
empirin.  

Slutsats 
•  Slutligen kommer studiens slutsatser och resultat presenteras. 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2. Metod 

2.1 Deduktiv eller Induktiv ansats? 

En studie kan använda sig av två olika ansatser som utgångspunkt, deduktiv eller 

induktiv. Vid användning av deduktiv ansats är utgångspunkten en befintlig teori som 

sedan jämförs med verkligheten. Vid användning av deduktiv ansats skapas hypoteser 

om hur verkligheten bör se ut enligt teorin. Empiri samlas sedan in för att studera 

huruvida hypoteserna stämmer överens med verkligheten och därefter bekräftas eller 

förkastas hypoteserna.6 Grunden för ansatsen är författarnas egna förväntningar vilket 

kan göra att viktig information förbises.7  

Induktiv ansats har undersökningens resultat som utgångspunkt och skapar teorin 

utifrån det. Till skillnad från deduktiv ansats finns det ingen hypotes, utan empiri samlas 

in och utifrån resultatet dras sedan generaliserbara slutsatser.8 De viktigaste 

utgångspunkterna för metoden är att inget ska sätta gränser för vilken information som 

undersökaren väljer att samla in samt att teorier skapas utifrån de observationer som 

författarna har noterat.9 

Abduktiv ansats är en kombination av induktiv och deduktiv. Metoden använder sig 

först av en deduktiv ansats där teori tas fram för att prövas på ett fall. Sedan 

kompletteras resultatet med induktiv ansats och ytterligare teori tas fram för att få ett 

mer generaliserbart resultat.10 

Författarna har valt att använda sig av en deduktiv ansats eftersom det lämpar sig bra 

vid en fallstudie. Då fallstudien betraktar styrelsens arbete vid strategi har författarna 

valt olika teorier att observera och analysera om huruvida dessa går att tillämpa på 

företaget.  

                                                        
6 Bryman, Bell (2005) s.23 
7 Jacobsen (2006) s.35 
8 Bryman, Bell (2005) s.25 
9 Jacobsen (2006) s.35 
10 Patel & Davidson (2003) s. 24ff 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2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

Den stora skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att den kvalitativa är 

mer öppen för information och nya inslag under den löpande datainsamlingen. Medan 

den kvantitativa metoden är mindre öppen för nya inslag och överraskande 

information.11  

Kvalitativ metod är att föredra om målet är att skapa ytterligare förståelse för vad som 

ligger bakom en viss teori. Eftersom en fallstudie behöver en väsentlig del av flexibilitet 

och öppenhet är då den kvalitativa metoden att föredra.12 Fördelarna med kvalitativ 

metod är att det finns få begränsningar om vad resultatet av studien kan visa. Då stor 

vikt läggs på detaljer blir dock den kvalitativa metoden väldigt resurskrävande.13 

Kvantitativ metod bör användas om författarna har en god förkunskap om det studien 

undersöker. Metoden är mest lämplig vid studier om en teoris omfattning, alltså när 

målet är att studien ska ge generaliserbara resultat.14 Omfattningen som kvantitativ 

metod innebär ger en större möjlighet att skapa generaliserbara slutsatser och därmed 

även gälla i andra sammanhang. Detta bidrar dock till en ytlig och inte allt för komplex 

studie.15 

Författarna har valt att använda sig av en kvalitativ metod i studien för att undersöka 

styrelsers roll vid utformning, utförande och uppföljning av strategi. Ämnet som 

behandlas är för författarna förhållandevis nytt och outforskat, vilket gör att en 

kvalitativ metod är att föredra eftersom den bidrar till en fördjupad förståelse för ämnet, 

vilket är det som författarna eftersträvar. 

2.3 Fallstudie 

Att det inte finns en allmän definition av betydelsen av ordet fallstudie har uppfattats 

som ett problem16. Fallstudier, ”case studies” definieras av Andersen(1997) enligt 

följande; 

                                                        
11 Jacobsen (2006) s. 146 
12 Ibid.  s. 145 
13 Ibid. s. 142ff 
14 Ibid. s. 149 
15 Ibid. s. 147 
16 Ibid. s. 96 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”Beteckningen ”case” kommer av det latinska casus och understryker betydelsen av det 

enskilda fallet. (...) Terminologin betonar därför att det rör sig om ett eller några få fall 

som görs till föremål för ingående studier.” 17 

Alltså, i en fallstudie fokuseras det på en utvald enhet. Fallstudier kan vara lämpliga när 

granskaren vill få en djupare bild av ett visst ”case”, utan att ha som avsikt att 

generalisera resultaten. Fallstudier är även lämpliga vid sökandet av information om en 

specifik plats, i vårt fall ett företag. Avslutningsvis kan också fallstudier vara till för att 

komplettera tidigare teorier för att sedan kunna tillämpa dessa på andra fallstudier.18 

2.4 Tillvägagångssätt 

Författarna har haft som utgångspunkt att undersöka styrelsens roll vid utformning, 

utförande och uppföljning av strategi. Utifrån ämnet har en relevant 

problemformulering tagits fram genom diskussion med en konsult inom bolagsstyrning. 

Efter det har författarna sökt i elektroniska databaser vid Lunds universitet för att finna 

artiklar som berör uppsatsens ämne. I de studerade artiklarna har författarna valt ut de 

teorier som är mest relevanta för studien.  

Andrew Pettigrew är en framstående forskare inom corporate governance och professor 

i Strategi och organisationer vid Saïd Business School. Han är författare eller 

medförfattare till 15 böcker och har blivit publicerad i de högst ansedda tidsskrifterna i 

både USA och Europa. Under 2000‐talet har han blivit invald i "the Distinguished Scholar 

of the US Academy of Management" och medlem i "the British Academy".19 Pettigrews 

teorier om styrelsearbete kommer att ligga till grund för uppsatsen. Pettigrew 

behandlar till vilken grad styrelser är involverade i den strategiska processen. Därtill 

kommer olika synsätt såsom strategy as practice, strategiskt tänkande och planering 

samt contra‐managerial hegemony att användas för att få ökad förståelse om varför 

styrelser agerar som de gör i vissa situationer. 

Genom att applicera teorierna på uppsatsens ämne har en teoretisk referensram 

sammanställts. Denna referensram ligger till grund för analysen. Författarna har valt att 

göra en fallstudie på det svenska företaget Inwido för att granska hur väl teoriernas 

                                                        
17 Jacobsen (2006) s. 96 
18 Ibid. s. 97ff 
19 www.sbs.ox.ac.uk (2011‐01‐07) 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uppfattning om styrelsens arbete med strategi stämmer överens med det undersökta 

företaget. Syftet med fallstudien är även att testa den teoretiska referensramen och hur 

applicerbar den är och teoriernas relevans. Empiri har samlats in genom intervjuer med 

relevanta personer inom det valda företaget. Utifrån analysen, där empiri jämförts med 

den teoretiska referensramen, har författarna sammanställt slutsatser och resultat. 

2.5 Val av företag 

Jan Söderberg är hedersdoktor vid Ekonomihögskolan vid Lund Universitet samt Vd för 

Söderbergsföretagen och har agerat som vår mentor i denna uppsats. Han sitter som 

ledamot i styrelsen för Ratos AB och har god kännedom om Inwido, då det ägs av Ratos 

AB. Jan Söderberg rekommenderade oss att göra fallstudien på Inwido, som han tyckte 

var ett bra exempel på en modern styrelse, samt introducerade oss för Inwidos 

styrelseordförande Anders C. Karlsson. Jan Söderberg rekommenderade Inwido, med 

anledning av att det är ett företag som har en historia av att ha fört en aktiv strategi, 

samt att det är baserat i Malmö vilket underlättat vid intervjuer. 

2.6 Generalisering 

I en kvantitativ studie, som denna, är det vanligt att författarna har som mål att 

resultatet ska kunna generaliseras för att också gälla andra framtida studier20. Enligt 

litteraturen finns det två varianter av generalisering. Den första kallas analytisk 

generalisering och görs genom en jämförelse av en fallstudie och en tidigare framtagen 

referensram, det vill säga en jämförelse mellan empiri och teori. Analytisk 

generalisering används även för att stärka en teori.21  

Den andra kallas statistisk generalisering och sker genom en jämförelse mellan ett urval 

och hela populationen22.  

Då författarna enbart kommer att använda sig av ett fallföretag, har vi för avsikt att 

använda oss av en analytisk generalisering, snarare än en statistisk generalisering.  

De slutsatser vi uppnår med hjälp av fallstudien är inte avsedda för att appliceras direkt 

på andra fall. Istället är tanken att andra forskare ska kunna bilda sig en uppfattning om 

                                                        
20 Bryman, Bell (2005), s. 100 
21 Yin (1994)  
22 Ibid. 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hur det kan se ut i praktiken och de facto att det är möjligt att praktiken skiljer sig från 

teorin. 

2.7 Validitet och reabilitet 
Vid insamling av empiri bör empirin uppfylla två krav, validitet och reabilitet. 

Validitet syftar till empirins giltighet och relevans och kan delas in i två undergrupper. 

Den första, intern giltighet och relevans handlar om huruvida vi mäter det vi har som 

avsikt att mäta. Den andra, extern giltighet och relevans handlar om huruvida resultatet 

på studien kan generaliseras och därmed även gälla i andra sammanhang, även kallat 

överförbarhet.23  

Reabilitet syftar till undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. En undersökning 

med hög reabilitet innebär att undersökningen är trovärdig. En undersökning har hög 

reabilitet om den uppnår samma resultat gång på gång om undersökningen genomförs 

flera gånger, förutsatt att mätinstrumenten och metoden i datainsamlingen är 

densamma.24 

Vid formandet av intervjufrågorna har författarna tagit hänsyn till vald teori samt 

uppsatsens syfte för att uppnå så relevanta frågor som möjligt. 

2.8 Primärdata 

De primärdata som författarna har använt sig av kommer från intervjuer med 

styrelseordförande, industrialist med anknytning till företaget samt en konsult inom 

bolagsstyrning. 

2.8.1 Intervjuer 

Intervjuer är en metod för insamling av primärdata som lämpar sig mycket väl vid just 

fallstudier25. Intervjuer delas vanligtvis in i två tillvägagångssätt, standardiserade samt 

ickestandardiserade intervjuer. Vid en standardiserad intervju är ordningsföljden på 

frågorna bestämd på förhand och endast de i förväg bestämda frågorna diskuteras. 

Intervjuarna skall formulera frågorna på samma sätt till varje respondent och oftast 

finns fasta svarsalternativ. Allt för att säkerställa att respondenternas svar kan 

                                                        
23 Jacobsen (2006) s. 21 
24 Ibid, s. 22 
25 Lundahl, Skärvad (2009) s. 115 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sammanställas på ett jämförbart sätt.26 Standardiserade intervjuer lämpar sig framför 

allt vid kvantitativ studie och insamling av hårda data27, det vill säga statistik över 

försäljning, frånvaro, marknadsandelar etcetera. 

En icke‐standardiserad intervju ger respondenten stort utrymme till egna associationer 

och naturen på intervjun liknas ofta med ett vanligt samtal28. Det ställs ett mindre antal 

frågor och ordningsföljden på frågorna är fri, samt framför allt är följdfrågor tillåtna och 

används flitigt. Följdfrågorna ger respondenten möjlighet att vidareutveckla eller 

förklara sina svar ytterligare och ger intervjuaren ökad möjlighet att täcka hela 

informationsbehovet. En icke‐standardiserad intervju lämpar sig bäst vid kvalitativ 

studie och insamling av mjuk data, det vill säga data som syftar på med kvalitativa 

förhållanden såsom föreställningar och motiv som ligger till grund för vissa 

handlingar.29 

Det finns även en hybrid av de olika formerna, en så kallad semi‐standardiserad intervju. 

Vid semi‐standardiserad intervju utgår man från en intervjuguide, men ordningsföljden 

på frågorna är fri och alla frågor måste inte ställas. Dock har man ett par frågor som 

ställs till samtliga respondenter. Intervjuarna ställer följdfrågor till respondenten för att 

få ett mer utvecklat svar. Dessutom använder sig intervjuaren till viss del av personliga 

frågor, unika för varje intervjutillfälle.30 

Författarna valt att använda semi‐standardiserade intervjuer. Det har lett till friare 

intervjuer med mer utrymme för diskussioner, vilket författarna har uppfattat vara mer 

givande än vad en standardiserad intervju hade varit. Samtidigt har det funnits en klar 

återkommande struktur vid varje intervjutillfälle till skillnad från en icke‐

standardiserad intervjuteknik. 

Samtliga intervjuer har genomförts muntligen, ansikte mot ansikte, med respondenten. 

Det är ett medvetet val från författarna av följande skäl. Författarna anser att risken med 

en skriftlig intervju är att respondenten tenderar att lämna mindre välutvecklade svar, 

samt att den spontanitet som uppstår vid en muntlig intervju försvinner. Vidare har 

                                                        
26 Bryman, Bell (2005) s. 135 
27 Lundahl, Skärvad (2009) s.116 
28 Bryman, Bell (2005) s. 363 
29 Lundahl, Skärvad (2009) s. 116 
30 Ibid. 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respondenten vid skriftliga intervjuer längre tid på sig att besvara frågorna, vilket ger 

större utrymme för censurering och korrigering av de svar som lämnas. På så vis kan 

respondenten undvika att lämna ut information som kanske inte hade lämnats ut vid en 

muntlig intervju.  

2.8.1.1 Presentation av Anders C. Karlsson 

Anders C. Karlsson är utbildad civilekonom vid Uppsala Universitet och är 

styrelseordförande på Inwido AB. Anders har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete då 

han har suttit med i en mängd olika styrelser, dels som ledamot och dels som 

styrelseordförande. För tillfället sitter Anders med i såväl Lindabs, IPEG ABs och det 

danska företaget H&Hs styrelse. Innan Anders kom till Inwido, satt han med i Skanskas 

koncernledning där han bland annat var ansvarig för industriverksamheten. Anders har 

varit styrelseordförande i Inwido vid två olika tidperioder. Den senaste perioden som 

ordförande påbörjades när Ratos förvärvade Inwido i januari 2005. 

2.8.1.2 Presentation av Rickard Hagtorn 

Rickad Hagtorn är utbildad ekonom vid Lunds Universitet. Just nu är han Vd för 

konsultföretaget Strategisk Utveckling AB. Rickard har en gedigen erfarenhet och har 

jobbat som konsult med fokus på ledarskap, individ‐ och grupputveckling i nästan 20 år. 

Bland företagen som han arbetat med märks ABB, Brio, SE‐Banken, Telia Sonera, 

Tullverket med mera.  

2.9 Sekundärdata 

Fallstudiens sekundärdata består utav information hämtad från årsredovisningar samt 

information från företagets hemsida. 

2.10 Källkritik 

Primärdata, vilken består av intervjuer, leder ofta till en förskönande bild av 

verkligheten. Detta är ett problem författarna är väl medvetna om. Eftersom författarna 

inte kan garantera objektiv data har löpande kontrollfrågor ställts. Författarna är även 

medvetna om att svaren vid en intervju kan vara personliga och inte behöver gälla för 

hela organisationen. Ytterligare något som bör tas i beaktning är betydelsen av hur 

respondenten förstår och tolkar frågan. Om respondenten tolkar frågan felaktigt kan det 

leda till att svaren blir irrelevanta. Därför är det av stor vikt för studiens resultat att 

frågorna uppfattas korrekt och på ett snarlikt sätt av de olika respondenterna. 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Författarna är väl medvetna om att kritik kan riktas mot att vi har långt dragna 

slutsatser baserade på en enda intervju. Anledningen till detta är att den intervju som 

författarna försökte få med Vdn för det undersökta företaget inte gick att genomföra på 

grund av tidsbrist från Vds sida.  

Sekundärdata kan ha tagits fram för andra ändamål, vilket gör att den kan vara vinklad 

men också att den kan ha ett helt annat syfte i den ursprungliga kontexten. Detta ställer 

höga krav på att författarna granskar hela sammanhanget vid empiriinsamlingen.  

Författarna har också haft i åtanke att en del information inte är förstahandsinformation 

utan andrahandsinformation och då kan uppfattats på ett annat sätt än vad 

ursprungsförfattaren avsåg.  

Författarnas mål med uppsatsen är att skapa en bild av hur Inwidos styrelse arbetar 

med strategi. Denna bild kommer att avspegla Inwido och därmed finns möjligheten att 

vårt fall skiljer sig från andra fall.  

2.10.1 Självkritik 

Författarna är medvetna om den problematik som kan uppstå vid översättning från 

engelsk litteratur. Vid problem har författarna tillsammans diskuterat sig fram till vad vi 

tror att författaren har menat. De svar vi har fått vid intervjuerna har författarna tolkat 

och skrivit ner, en tolkning som kan medföra en risk att det skiljer sig från det som 

respondenten avsåg med svaret. 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3. Teori 

3.1 Definition av strategi 

Ordet strategi kommer från grekiskans strategos och är en militär term som lämpligen 

översätts med krigsföringskonst. Ordet strategi spred sig till företagsekonomin under 

1960‐talet med betydelsen ”välplanerat tillvägagångssätt för att uppnå företagets mål”. 

Detta begrepp ifrågasattes under 1970‐talet och kom då att få en vidare mening, såväl 

som begrepp som praxis.31 

Slår man upp ordet strategi i Svenska Akademiens Ordbok, får man två betydelser. 

Ordets första betydelse är den militära betydelsen där det betyder ”konsten att föra eller 

leda krig”. Den andra betydelsen är ”metod eller taktik att (genom skickligt 

manövrerande) långsiktig och övergripligt leda något (t.ex. ett företag eller en 

utveckling) i önskad riktning”.32  

När man talar om strategi inom företagsekonomi, finns det tre olika perspektiv man kan 

se det ur. Först är det analytiska perspektivet på strategi där strategin konstrueras som 

en plan för företaget i framtiden. Sedan följer processperspektivet, där strategin ses som 

en kontinuerlig ström av beslut. Det sista perspektivet är det så kallade kritiska 

perspektivet där strategin diskuteras som en kunskapsformation som legitimerar och 

skänker identitet åt högre chefers arbete och ställning.33 

I denna uppsats syftar strategi dels på definitionen; ”välplanerat tillvägagångssätt att 

leda ett företag i önskad riktning”, dels på den konkreta affärsplan som ett företag har 

med uppsatta mål och strategiska vägval. Strategin kommer att ses ur det analytiska 

perspektivet såväl som processperspektivet. 

3.2 Styrelsens roll, arbetsuppgifter och ansvarsområden 

Styrelsens viktigaste uppgift är den funktion den fyller som ett kontrollerande organ. 

Styrelsen har i uppgift att anställa, utvärdera och avskeda ledningen för företaget.34 

                                                        
31 Alvesson, Sveningsson (2007) s. 53 
32 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (2010‐11‐25) 
33 Alvesson, Sveningsson(2007) s. 54 
34 Kim, Nofsinger (2007) s. 41 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Styrelsen skall övervaka olika intressekonflikter som kan uppstå mellan ledning och 

aktieägare och vid behov hantera och lösa dessa35. 

Utöver detta är styrelsen dessutom ansvarig för beslutsfattandet rörande företagets 

kort‐ och långsiktiga mål. De bär även ansvaret för utformandet av strategin för att 

uppnå dessa mål, samt att följa upp hur arbetet fortskrider. Enligt Mallin (2004) är det 

inte bara den löpande verksamheten som övervakas utan även styrelsens egna 

prestation vid framställningen av de framtida målen. Grundläggande för styrelsen är att 

de bör ta objektiva beslut som främjar företagets bästa intresse.36 

Styrelsemöten ska upprättas regelbundet med en agenda, där aktuella ålägganden inom 

styrelsens ansvarsområde bör diskuteras. För att undvika att en person får för mycket 

makt i ett företag bör rollen som styrelseordförande och Vd inte innehas av samma 

person.37 

För att styrelsen ska bedriva sin uppgift på bäst möjliga sätt är det viktigt att 

ledamöterna får information på regelbunden basis. För att uppnå en god bolagsstyrning 

är det viktigt att styrelsen tar ansvar för att ägarna blir tillgodosedda med relevant och 

viktig information. En transparent beslutsprocess ökar ägarnas förståelse för de beslut 

styrelsen tar. 38 

När företag beslutar hur de finansiella målen ska se ut måste styrelsen framställa en 

strategi för att uppnå dessa mål. Styrelsen bör inte hantera de kortsiktiga problemen 

utan istället fokusera på de långsiktiga målen och hur ledningen ska uppnå dessa. 39 

Regelbunden utvärdering av strategin är nödvändig för att se hur strategin förhåller sig 

till marknadens ständiga förändringar. Det är viktigt att dessa utvärderingar är ett 

bestående moment under styrelsemöten för att säkerställa ett positivt utfall av strategi. 

Lorsch & Clark påpekar dessutom att strategiutveckling är en lång process som formas 

och omformas under flera styrelsemöten.40 

                                                        
35 Clarke (2007) s. 37 
36 Ibid. s. 96 
37 Ibid. s. 97 
38 Ibid. s. 97 
39 Lorsch & Clark (2008) s. 109ff 
40 Ibid. s. 110 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3.3 Pettigrews studie 

Pettigrew har gjort en studie där 108 företagsledare där såväl personer inom 

företagsledningen samt styrelseledamöter har gett sin syn på hur deras involvering i 

strategi ser ut. Studien visar att företagsledarna är överens om att styrelseledamöter 

sällan initierar en strategi, utan att det är ledningen som tar initiativet till att skapa en 

strategi . Däremot tenderar styrelseledamöter att påverka innehållet i strategin när de 

på olika sätt påverkar ledningen genom agerande utanför styrelserummet. Under 

intervjuerna har det bara presenterats ett fåtal exempel då ledamöter har varit med och 

skapat eller initierat en strategi.41 

                                                        
41 Pettigrew (1999) 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 Taking Strategic 
Decisions 

Shaping Strategic 
Decisions 

Shaping the Content, 
Context and Conduct 
of Strategy 
 

 
Definition 

 
Influence is exerted 
inside the boardroom 
at the end of the 
capital investment 
decision process 

 
Influence occurs early 
in the decision process 
as part‐time board 
members shape the 
preparation of capital 
investment proposals 
by executives 
 

 
Influence is 
continuous and not 
confined to decision 
episodes 

 
Board Behaviour 

 
Inside the board room, 
boards take decisions 
to either accept, reject 
or refer capital 
investment proposals 

 
Consultation with 
part‐time board 
members but the 
executive, either 
formally or informally, 
whilst a capital 
investment proposal is 
being prepared 
enables board 
members to test ideas, 
raise issues, question 
assumptions, advise 
caution, and offer 
encouragement 
 
Exectutives ”sieve” 
capital investment 
proposals in 
anticipation of the 
need for board 
approval 
 

 
The board develops 
the context for 
strategic debate, 
establishes a 
methodology for 
strategic 
development, 
monitors strategy 
content and alters the 
conduct of the 
executive in relation to 
strategy 
 

 
Board Involvement 

 
All boards take 
strategic decisions 

 
Some boards shape 
strategic decisions 

 
A minority of boards 
shape the context, 
content and conduct 
of strategy 

 

Tabell 2. Nivåer av hur involverade styrelser är i strategi 42 

 

                                                        
42 Pettigrew (1999) 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Styrelseledamöters involvering i olika delar av den strategiska processen är illustrerad i 

tabell 2. Tabellen är baserad på primärdata om styrelsers beteende innanför och utanför 

styrelserummet.  

Pettigrew har delat in styrelseledamöters involvering i strategi i tre olika nivåer; taking 

strategic decisions, shaping strategic decisions och shaping the content, context and 

conduct of strategy. Varje nivå av involvering beskrivs i följande tre avsnitt och 

kännetecknas av beteende i beslutsprocessen, maktförhållande samt dialogen och den 

sociala interaktionen mellan styrelse och ledning.43 

3.3.1 Taking strategic decisions  

Det är bland annat när ledningen kommer med investeringsförslag till styrelsen som de 

utövar sitt inflytande. Genom att godkänna, avslå eller remittera förslaget får styrelsen 

en beslutande roll gällande företagets strategi. Investeringsförslagen kan handla om att 

överta ett annat företag, skapa joint venture, utvidga, lägga ner eller sälja verksamhet. 

Styrelsen kan kontrollera ledningen genom att sätta olika gränser, vanligtvis finansiella, 

som avgör när ledningen måste ha styrelsens godkännande. Ett av ledningens huvudmål 

under styrelsemötena är att få styrelsen godkännande på de investeringsförslag de 

lämnar in. Ledningen förbereder därför alltid ett underlag som medföljer varje 

investeringsförlag, som skall ge styrelsen information som motiverar ett godkännande 

av förslaget. Pettigrew ställer sig frågande till hur verklig styrelsens kontroll över 

ledningen egentligen är, eller om det är så att de endast är beslutstagande snarare än 

beslutsskapande. De data som samlades in för studien visade på att majoriteten av de 

förslag som ledningen lämnade till styrelsen gick igenom. En av intervjufrågorna gick ut 

på hur stor andel av de förslag som ledningen lämnade till styrelsen som gick igenom. 

Personer i ledningen svarade att 90‐95 procent av förslagen de lämnade till styrelsen 

gick igenom med en lägsta siffra på 80 procent från en respondent och högsta svaret var 

100 procent. Även när styrelseledamöter tillfrågades hamnade snittet på 90‐95 procent. 

Det är alltså långt fler förslag som godkänns än som avslås. 44 

Liknande resultat har lett andra forskare till slutsatsen om att det enda styrelser gör är 

att klubba igenom ledningens förslag. Att alla styrelser endast är med i slutet av 

                                                        
43 Pettigrew (1999) 
44 Ibid 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beslutsprocessen och att beslutet egentligen redan har tagits utanför styrelserummet är 

inte en lämplig generalisering enligt Pettigrew. Pettigrew hämtar stöd för detta i de data 

som samlats in för studien samt i data hämtad från verkliga exempel om 

beslutsprocesser i styrelser. Även om det händer att styrelsen säga nej till ledningens 

förslag lyckas ledningen fortfarande få majoriteten av sina förslag godkända. Därmed 

ställer sig Pettigrew frågan om det betyder att styrelser enbart agerar ”genomklubbare” 

90 procent av tiden, men anser att de data som samlats in inte räcker för att dra någon 

slutsats. Men Pettigrew menar att de studier som han granskat begränsar sina analyser 

till själva beslutsfattandet i styrelserummet och därmed avslöjar för lite om hur 

styrelseledamöter påverkas under själva utformandet av förslagen.45 

3.3.2. Shaping strategic decisions 

Att fatta beslut är det sista stadiet i en kontinuerlig beslutsprocess. Det är en hel del 

faktorer tidigare i beslutsprocessen som bidrar till och påverkar det slutgiltiga beslut 

som fattas. Vid beslut om kapitalinvesteringar går styrelseledamoten igenom en process 

i två steg. För det första kan Vdn konsultera en styrelseledamot under tiden som han 

förbereder ett investeringsförslag. Detta genom att formellt ge ledamoten ett 

preliminärt förslag på en investering. Alternativt kan den Vdn samråda med en 

styrelseledamot informellt genom en dialog utanför styrelserummet. För det andra kan 

Vdn förutse styrelsens svar på ett förslag och själv justera förslaget som slutligen når 

styrelsen. 46 

Det finns bevis för att ledningen ofta föreslår att en styrelseledamot bearbetar ett förslag 

innan det formellt läggs fram för styrelsen. Detta sker både formellt och informellt. 

Genom att diskutera förslag med en styrelseledamot får Vdn ökad förståelse för de 

önskemål styrelsen har och kan därigenom förändra förslaget så att styrelsen med 

väldigt stor sannolikhet kommer att acceptera det.47 

Pahl och Winkler (1974) beskriver aktiviteten inför styrelsemöten som en så kallad 

“screening” ‐verksamhet. De menar att ledningen fokuserar på att ha kontroll över 

                                                        
45 Pettigrew (1999) 
46 Ibid 
47 Ibid 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vilken information som styrelsen får, snarare än att förbereda för ett testtillfälle, som ett 

styrelsemöte faktiskt innebär för ledningen.48 

Teorier inom ”managerial hegemony” menar att det framförallt är ledningen som 

försöker påverka styrelsen, samt att det är styrelsen som blir mest påverkad av 

lobbyingen. För att undvika att information, som är till nackdel för deras förslag, når 

styrelsen manipulerar ledningen information för att öka sannolikheten att få igenom de 

förslag de vill.49 En företagsledare i Pettigrews studie uttrycker det som; 

“...any nonexec is only as good as the executive will allow him to be”50 

Däremot finns det tillräckligt mycket bevis från intervjuerna som pekar på att 

styrelseledamöterna redan i ett tidigt stadie av beslutsprocessen påverkar Vdn, både 

formellt och informellt. Det vill säga att påverkan sker både genom diskussioner i 

styrelserummet och genom lobbying. 51  

Sammanfattningsvis kan vi summera till att styrelseledamöter bidrar till 

beslutsprocessen på två olika sett. För det första röstar de igenom de förslag som 

ledningen ger styrelsen. För det andra påverkar de hur ledningen tänker gällande 

strategi. Slutligen handlar styrelseledamöternas påverkningsprocess om att kontrollera 

ledningens förslag snarare än att själv komma med förslag på handlingar. 52 

3.3.3 Shaping the content, context and conduct of strategy 

Det är inte tillräckligt att endast fokusera på processerna för val och beslutsfattande för 

att förstå strategiskt beteende. I figuren ovan beskrivs en tredje nivå för styrelsens 

involvering i strategin som kallas för ”Shaping the Content, Context and Conduct of 

Strategy”. Författarna har valt att översätta detta till formandet av sammanhang, innehåll 

och beteendet av strategi. Till skillnad från föregående diskussioner om ta strategiska 

beslut och forma strategiska beslut visar data från Pettigrews studie att styrelsens 

engagemang i strategi sträcker sig längre än formandet av val‐ och beslutsprocesser. 

Formandet av sammanhang, innehåll och beteende av strategi förmedlar hur styrelsen 

influerar inte bara innehållet i strategin, genom att ta och forma strategiska beslut, utan 

                                                        
48 Pettigrew (1999) 
49 Ibid 
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Ibid 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även processen och metodiken genom vilka idéerna växer fram. 

Genom att forma sammanhang inom vilken strategiprocessen sker, har styrelsen 

möjlighet att påverka de villkor under vilka processen äger rum. Styrelsen har även 

möjlighet att påverka när, var och hur strategiskt tänkande sker inom företaget. 

Mintzberg (1997) gjorde en särskiljning på övervägd och plötslig strategi. Idén att 

strategi inte alltid är planerad och menad utan kan bildas oavsiktligt i organisationen, 

introducerades med begreppet plötslig strategi. I de data som Pettigrew samlat in 

antyds det att en del styrelser, genom att uppmana ledningen till att hela tiden tänka på 

strategi, försäkrar sig om att ledningen aktivt utformar de strategiska besluten snarare 

än låta dem växa fram av sig själva.53 

Genom att skapa ett klimat i och utanför styrelserummet där strategiskt tänkande 

uppfattas som en tankeriktig och uppskattad aktivitet, kan styrelsen forma 

strategiprocessen. På den mest fundamentala nivån kan styrelsen driva på och förhöra 

ledningen om den befintliga strategin samt processer för att utveckla. 54 

När styrelsen känner att nivån på den information de får av ledningen gällande strategin 

är undermålig, kan de öka sin exponering gentemot ledningens strategiska tänkande och 

engagemang i strategiprocessen. De kan till exempel begära ytterligare information för 

att godkänna ett förslag från ledningen. På så vis kan styrelsen påverka beteenden för 

att skapa och genomföra strategin i företaget.55 

Styrelsen jobbar med ledningen för att enas om metoder för att utforma strategin, samt 

tidsramar inom vilka ledningen skall lägga fram sina strategiska avsikter. Styrelsen kan 

ändra beteendet i strategiprocessen ytterligare genom att säkerställa att ledningens 

åtgärder sker inom ett tydligt ramverk för strategiskt ansvar och redovisningsskyldighet 

gentemot styrelsen. 56 

Styrelsers bidrag till den strategiska processen behöver inte nödvändigtvis sluta vid att 

öka ledningens medvetenhet om behovet att tänka på strategi. Insatsen stannar inte 

heller vid introduktion av metoder för att planera strategi eller konstruktion av 

sammanhang i vilka strategi debatteras och planeras. Utan där det finns en strategi, 

                                                        
53 Pettigrew (1999) 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Ibid 



  29 

utvärderar styrelsen dess innehåll och påverkan genom att be ledningen rättfärdiga 

deras strategiska avsikter. Dessutom övervakar styrelsen de åtgärder ledningen vidtar 

eller inte vidtar. Om styrelsen vill forma sammanhanget, innehållet och beteendet av 

strategin på ett annorlunda sätt är en sista utväg att ersätta Vdn.57 

3.3.4 Sammanfattning av Pettigrews studie 

Pettigrew behandlar alla tre U som är vägledande genom vår uppsats. Pettigrew hävdar 

att det är framförallt i utformningen av en strategi som styrelsen är engagerad. Han 

tycker att generaliseringen att styrelser endast agerar ”genomklubbare” är vansklig. 

Pettigrew menar snarare att styrelsen hela tiden påverkar ledningen, både formellt och 

informellt. Hans argument rörande att styrelsen skapar de förhållande som ledningen 

agerar utifrån stärker hans tro att styrelser har en väldigt central roll vid utformningen 

av strategi. Vad gäller nästa U, utförande, menar Pettigrew att styrelsen har en väldigt 

passiv roll. Däremot skapar styrelsen, genom valet av strategi, förutsättningar för 

ledningen att uppfölja strategin. Sista U:et, uppföljning skriver Pettigrew att styrelsen 

har i uppgift att utvärdera befintliga strategier bland annat genom att övervaka 

ledningens åtagande.58 

3.4 Strategy as Practice 

Strategy as practice‐perspektivet ser strategi som kontextberoende och behandlar hur 

människor hanterar strategi. Perspektivet är inriktat på att uppnå de strategiska målen 

och utformas genom samverkan mellan flera aktörer i en organisation.59 Det vill säga att 

flödet av alla handlingar en individ eller grupp gör för en organisation, utgör 

organisationens strategi. Exempel på sådana handlingar är trendanalyser, budgetering, 

prognostisering, kvartalsrapporter och prestationsmål som alla påverkar utvecklingen 

och utförandet av strategier. Jarzabkowski beskriver två olika delar av strategi as 

practice, den processuella och den interaktiva.  

Det processuella perspektivet bygger på formella aktiviteter såsom strategisk planering, 

trendanalyser, budgetering, prognostisering, kvartalsrapporter och prestationsmål, 

vilka påverkar utformandet och utförandet av strategier. Det förlitar sig även på 

hierarkier och formaliserade roller vid dessa aktiviteter. Perspektivet använder sig även 

                                                        
57 Pettigrew (1999) 
58 Ibid. 
59 Hendry, Kiel, Nicholson (2010) s. 36 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av diagnostiska kontroller såsom resultatindikationer, belöningar och sanktioner för att 

övervaka strategiska resultat och minimera avvikelser från förväntningarna. När alla 

individer en organisation är involverade i en strategi leder det till att strategin lätt blir 

allmänt accepterad. Till slut blir strategin nästan självgående och inga större insatser 

behövs av ledningen. Det är också därför det processuella perspektivet särskilt gynnar 

de strategier med lång historia inom organisationen. 60 

Det interaktiva perspektivet innefattar ett muntligt samspel mellan ledningen och andra 

aktörer inom organisationen för att påverka utformningen och utförandet av den 

strategiska utvecklingen. Denna synvinkel ger individer i ledningen en möjlighet att 

tolka strategin och förhandla om hur de tycker att strategin bör se ut.  

Ett kännetecken för perspektivet är att det bygger på löpande sociala utbyten i vilka 

individer eller grupper diskuterar och förhandlar för att tillsammans bygga ett ramverk 

av meningen med strategi. Till skillnad från den processuella inriktningen bygger teorin 

på att individerna i organisationen får bygga vidare på strategin och vidta egna aktioner. 

Teorin förespråkar att skapa och utveckla strategier samt öka trovärdigheten på dessa 

för att kunna minska motståndet till strategiska förändringar.61 

Jarzabkowski menar att de två olika formerna kan existera i samma företag. Dock 

medför en stark processuell ”strategy as practice” en svag interaktiv ”strategy as 

practice” och vise versa.62 

Det interaktiva perspektivet påvisar att kommunikationen och samspelet mellan ledning 

och styrelse är vitalt för att kunna uppnå en effektiv strategi. Till skillnad från det 

interaktiva perspektivet så används hierarkiska positioner och maktförhållanden vid de 

tre U:na i det processuella perspektivet. Detta ger oss en fördjupad bild av hur styrelser 

väljer att arbeta vid utformning, utförande och uppföljning av strategi. Vilket kan vara 

tillhjälp vid analysen. 

                                                        
60 Hendry, Kiel, Nicholson (2010) s.36 
61 Ibid. s. 37 
62 Ibid. 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3.5 Contra‐Managerial Hegemony‐teorin  

Enligt Contra‐managerial hegemony‐teorin är styrelsens viktigaste uppgift att försäkra 

att ledningen handlar i ägarnas intresse. Teorin fokuserar på styrelsers självständighet 

från ledningen och tar upp olika sätt på vilka ledningen kan urholka denna.63  

En faktor som är av avsevärd betydelse, är styrelsens beroende av den information de 

får av ledningen. Ledningen har mer expertis och kunskap om den löpande 

verksamheten och företagets möjligheter än vad styrelsen har. Genom att kontrollera 

vilken information som lämnas till styrelsen, får ledningen möjlighet att bestämma 

styrelsens agenda och vad som diskuteras på styrelsemötena.64 Medan ledningens 

inflytande är viktigt, anser Contra‐managerial hegemony‐teoretikerna att det finns en 

risk med att ledningen kan dominera över styrelsen vid strategiska beslut och försvaga 

styrelsens inflytande. 65 

Dallas menar på att ledningens inflytande vid nomineringen av nya styrelseledamöter 

underminerar styrelsens självständighet. Att många styrelseledamöter upplever att de 

tjänstgör Vdn snarare än styrelsen har bidragit till Vdns starka position. De facto att Vdn 

ofta har en maktposition vid nomineringsprocessen har lett till att Contra‐managerial 

hegemony‐teoretiker föredrar att en nomineringskommitté sköter utnämningarna av 

nya styrelseledamöter. Som resultat av detta ser vi idag att många företag använder sig 

av sådana kommittéer i allt större utsträckning.66  

Att många styrelseledamöter har heltidsjobb på andra företag är ytterligare ett attribut 

som underminerar styrelsens självständighet från ledningen. För att minimera 

ledningens inflytande föreslår Contra‐managerial hegemony‐teoretiker att en 

styrelseledamot inte ska sitta i fler än sex olika styrelser.67 

Författarna har valt denna teori då den speglar det ständiga maktspelet som pågår 

mellan ledning och styrelse. Pettigrew behandlar ledningens makt över styrelsen, men 

Contra‐managerial hegemony går mer in på djupet och undersöker de olika 

förhållandena i maktspelet. Teorin behandlar även mer konkret olika sätt för ledningen 

                                                        
63 Dallas, Lynne (1996) s. 4 
64 Ibid, sid 4 ff 
65 Mallin (2004) s. 10 
66 Dallas, Lynne (1996) s. 5 
67 Ibid. s. 7 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att manipulera styrelsen för att ta makten i företaget, samt de försvarsåtgärder som 

styrelsen kan eller bör vidta. Maktspelet är en konstant kamp och påverkar samtliga 

beslut som styrelsen tar, såväl utformande, utförande som uppföljning.  

3.6 Strategiskt tänkande och strategisk planering 

Det råder delade meningar inom litteraturen om vad strategisk planering respektive 

strategiskt tänkande egentligen betyder och hur förhållandet mellan de båda ser ut. 

Heracleous menar att strategisk planering används när man refererar till en 

programmatisk och analytiskt tänkt process, medan strategiskt tänkande refererar till 

en kreativ, divergent tänkt process. Han har lyckats fastställa fyra huvudsynsätt på 

förhållandet mellan strategisk planering och strategiskt tänkande. 68 

Det första utav dessa är när strategiskt tänkande och strategisk planering ses som två 

distinkta tankesätt där strategiskt tänkande skall föregå strategisk planering. Enligt 

detta synsätt kan strategier inte produceras genom planering, utan det anses vara en 

formaliserad och analytisk process. Istället ligger fokus på vad som händer efter att en 

strategi är bestämd eller har uppstått. 69 

Det andra synsättet är att strategiskt tänkande är och bör vara analytiskt. Michael Porter 

är här en framstående forskare och förespråkare och han anser att det finns två kritiska 

frågor att ställa när det gäller strategiskt tänkande. Den första frågan är hur den 

industriella strukturen ser ut och hur man vill att den ska utvecklas med tiden. Den 

andra frågan är hur det egna företagets relativa position och läge ser ut jämfört med 

övriga marknaden.70 

Tredje tankesättet är att det verkliga syftet med strategisk planering är att underlätta 

och förbättra det strategiska tänkandet. Flera olika scenarion planeras, designade för att 

sätta ledningen och strategin på prov och testar vad de kan få för möjliga utfall. Det finns 

två huvudanledningar till att göra dessa tester. Dels som en försiktighetsåtgärd, för att 

förutspå och förstå riskerna som finns, dels i entreprenörsyfte, ett försök att upptäcka 

vilka möjligheter som kan dyka upp som man tidigare inte var medveten om.71 

                                                        
68 Heracleous (2003) s. 38 
69 Ibid. s. 39ff 
70 Ibid. s. 40 
71 Ibid. s. 41 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I det fjärde synsättet anser att strategisk planering med tiden har utvecklats till att vara 

strategiskt tänkande. Här anses strategisk planering och strategiskt tänkande inte som 

den involverade tankeprocessen, utan det identifieras istället som organisationen 

kutym. Huvudskillnaden från de övriga synsätten är att det strategiska tänkandet är 

mycket mer decentraliserat och alla i hela organisationen är delaktiga i processen. 72 

3.7 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen är en utveckling av Pettigrews teorier. Att inte översätta 

Pettigrews teorier är ett medvetet val för att inte riskera att förlora något i 

översättningen. Kompletteringen av Pettigrews tabell är dock på svenska det skall vara 

mer lättare för läsaren att förstå författarnas resonemang. Överst i tabellen har de två 

termerna traditionell och modern styrelse lagts till för att visa vilka kriterier som 

stämmer in med respektive styrelse. Shaping strategic decisions har beskrivits med en 

pil för att illustrera att det är ett steg mot modern styrelse. Pettigrews teorier kan 

kopplas till de tre U:na som har lagts till i botten av tabellen. Till varje U, i varje variant 

av styrelse, har en beskrivning av författarnas uppfattning om styrelsens roll lagts till. 

Tanken är att det med hjälp av referensramen ska vara möjligt att kategorisera en valfri 

styrelse enligt definitionen traditionell och modern styrelse efter styrelsens nivå på 

engagemang i de strategiska besluten. För uppsatsens studie gäller att Inwidos styrelse 

kommer att analyseras utifrån de tre U:na för att därigenom placera in styrelsen i en av 

tabellens övre kategorier, traditionell eller modern styrelse. De tre andra teorierna; 

Strategy as practice, contra‐managerial hegemony samt strategiskt tänkande och 

planering, kommer hjälpa oss att förstå varför styrelser agerar som de gör i vissa 

situationer. 

 

                                                        
72 Heracleous (2003) s. 42 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 Traditionell 
styrelse 

                  >  Modern styrelse 

  Taking Strategic 
Decisions 

Shaping Strategic 
Decisions 

Shaping the Content, 
Context and Conduct of 
Strategy 

Definition  Influence is exerted 
inside the 
boardroom at the 
end of the capital 
investment decision 
process 

Influence occurs early in 
the decision process as 
part‐time board members 
shape the preparation of 
capital investment 
proposals by executives 

Influence is continuous 
and not confined to 
decision episodes 

Board 
Behaviour 

Inside the board 
room, boards take 
decisions to either 
accept, reject or 
refer capital 
investment 
proposals 

Consultation with part‐
time board members by 
the executive, either 
formally or informally, 
whilst a capital 
investment proposal is 
being prepared enables 
board members to test 
ideas, raise issues, 
question assumptions, 
advise caution, and offer 
encouragement 
 
Exectutives ”sieve” capital 
investment proposals in 
anticipation of the need 
for board approval 

The board develops the 
context for strategic 
debate, establishes a 
methodology for 
strategic development, 
monitors strategy 
content and alters the 
conduct of the 
executive in relation to 
strategy 
 

Board 
Involvement 

All boards take 
strategic decisions 

Some boards shape 
strategic decisions 

A minority of boards 
shape the context, 
content and conduct of 
strategy 

Utformning  Passiv roll  Konsulterande roll  Aktiv roll 

Utförande  Ej delaktiga, ingen 
kontroll 

Passiv roll, årlig kontroll  Aktiv roll, kontinuerlig 
kontroll 

Uppföljning  Sker aldrig  Sker sällan  Sker kontinuerligt 

 

Tabell 2. Beskrivning av den teoretiska referensramen. 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4. Empiri 

Faktan i empirin utgår från den intervju författarna gjort med Inwidos styrelseordförande 

Anders C. Karlsson, när ej annat anges. 

4.1 Inwido ‐ en introduktion 

Inwido är ett svenskt företag som tillverkar fönster och ytterdörrar. Förutom den 

svenska marknaden där deras marknadsandel uppskattas till ca 45 procent, är de även 

verksamma i Danmark, Finland, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien och Irland. 

Inwido har gjort en resa, från en liten snickerifabrik i Småland, till en multinationell 

industrifabrik som idag är marknadsledande i Norden och har en omsättning på 5 

miljarder kronor och 3600 anställda.73 

4.1.1 Inwidos skapelseberättelse 

Inwidos historia börjar i Myresjöfönster i Vetlanda, ett företag som ingick i 

Myresjögruppen och ägdes av Skanska. Myresjöfönster var specialiserade på att vara en 

inhouse‐leverantör till hustillverkare och levererade fönster “just in time”, fönster som 

var anpassade till varje enskild beställning. När bank‐ och fastighetskrisen drabbade 

Sverige 1990, drabbades även byggbranschen hårt. Då byggbranschen är sencyklisk 

innebar detta att krisen slog till mot byggbranschen två år senare, 1992. Hela branschen 

för hus och fönster gick från index 100 till index 20 och detta drabbade Myresjöfönster 

hårt. Myresjöfönster drabbades av kraftiga förluster och tvingades stänga ner två av de 

fyra fabriker de hade då. Det räckte dock inte med att lägga ner två fabriker, utan 

Myresjö var tvungen att hitta en annan lösning. Industrivärden, ett investmentföretag 

som ägde Elitfönster i Lenhovda, kontaktades. Elitfönster var specialiserade på 

konsumentmarknaden och hade en kontinuerlig produktion där fönstren lades på lager 

och distribuerades via grossister till detaljister för att slutligen nå konsumenterna. 

Elitfönster hade också drabbats hårt av krisen och tvingats stänga ner tre av sin fem 

fabriker. Det beslutades om att göra en fusion av de båda bolagen och 1996 bildades ett 

50/50‐bolag som kom att heta Elit fönster AB74. Ytterligare två fabriker lades ner, så att 

endast huvudfabrikerna, i Vetlanda och Lenhovda, var kvar. Byggbranschen hade under 

tiden börjat återhämta sig och 1997 nådde det nya företaget break‐even. Ett år efter 

                                                        
73 www.inwido.se (2010‐12‐03) 
74 www.elitfönster.se (2011‐01‐03) 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fusionen köpte Skanska ut Industrivärden ur det nya företaget och blev ensamma ägare. 

1998 rekryterades Sven‐Gunnar Schough, tidigare verksamhetschef för däck‐ och 

gummiprodukter på Trelleborg 75, som ny VD och koncernchef för Elitfönster AB. När 

Schough tillträdde som koncernchef hade företaget en omsättning på 400 miljoner 

kronor, två fabriker och ett sakta ökande resultat.  

4.1.2 Den svenska marknaden 

Marknaden för fönster och dörrar kan delas upp i två segment, konsumentmarknaden 

och industrimarknaden. Konsumentmarknaden riktar sig till privatpersoner samt 

småbyggare som gör sina inköp i fackhandeln. Det rör sig framförallt om renoveringar 

samt tillbyggnader och dessa sker huvudsakligen under årets varmare månader, varför 

högsäsongen definieras till mellan mars/april till oktober/november. Under 

lågsäsongen, då efterfrågan är lägre, produceras fönster som läggs på lager för att kunna 

möta efterfrågan under högsäsongen. Konsumentmarknaden var gamla Myresjöfönsters 

marknad och Elit fönster AB hade lyckats behålla Myresjöfönsters styrka genom att både 

behålla de gamla kunderna och samtidigt skaffa nya kunder. 

Industrimarknaden inte är lika säsongsvarierande som konsumentmarknaden, utan har 

en jämnare efterfrågan året runt. Dock är den mycket mer konjunkturkänslig än vad 

konsumentmarknaden är. Industrimarknad är mer prisutsatt än konsumentmarknaden 

och branschen utgörs av stora byggentreprenörer, som till exempel Skanska, JM och 

NCC. Inom industrimarknaden sker inköpen per objekt. Får till exempel JM i uppdrag att 

bygga 200 bostäder, vänder sig JM till fönstermarknaden och ber tillverkare och 

leverantörer att komma med offerter. Då Elitfönsters konkurrenter, som mestadels är 

små aktörer, är beroende av dessa ordrar leder det till att det blir priskrig och priserna 

sjunker. Elitfönster har därför valt som strategi att ligga lågt under årets första fyra till 

fem månader, hålla sina högre priser, och låta konkurrenterna sälja ut sin kapacitet. 

Därefter, när konkurrenterna saknar kapacitet att leverera fler, går Elitfönster in på 

marknaden och kan då behålla sina högre priser.  

1998 hade byggbranschen återhämtat sig, Elit fönster AB hade rekryterat en ny Vd och 

 långsamt börjat gå med vinst. Mellan 1998 och 2004 förde Elit fönster AB vad de kallar 

“en svensk strategi”. Fokus sattes nu på den fragmenterade svenska marknaden med 

                                                        
75 Trelleborgs årsredovisning, 1996 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målsättningen att bli marknadsledande. Elit fönster AB var från början väldigt 

produktionsorienterat, men valde nu att istället lägga mer fokus på 

distributionskanalerna. Byggbranschen är en väldigt konservativ bransch och detta 

gäller även för distributionsstrukturen. Därför var det väldigt svårt att sälja in sina 

produkter till nya distributörer och företaget valde av den orsaken att föra en aggressiv 

strategi vilket ledde till att de förvärvade många andra företag. Förvärven gjordes för att 

Elit fönster AB skulle lyckas ta sig in i rätt distributionskanaler för att på så sätt få ut 

sina produkter till de kundgrupper som eftersträvades. Strategin visade sig 

framgångsrik och företaget har idag ett starkt grepp om den svenska marknaden. 

Strategin skulle senare även visa sig framgångsrik vid expansionen till den nordiska 

marknaden.  

Det kanske viktigaste strategiska vägvalet Elit fönster AB ställdes inför under den här 

perioden var när lågprisbranschen inom byggvaror, K‐rauta, Hornbach, Byggmax med 

flera, slog igenom i Sverige. Elit fönster AB ställdes nu inför ett avgörande beslut om 

huruvida varumärket Elitfönster skulle släppas till lågprisbranschen eller inte. 

Elitfönster var ett väldigt starkt och eftertraktat varumärke då det klarade sig bra i alla 

konsumentverkets tester och betraktades som Sveriges bästa fönster. Om Elitfönster 

skulle släppas till lågprisbranschen, löpte företaget risken att varumärket skulle 

urvattnas och tappa sin status, vilket skulle vara förödande för företaget. Därmed var 

beslutet extremt känsligt och oåterkalleligt.  

Beslutet togs då att varumärket Elitfönster skulle bli förbehållet åt den fackhandel som 

samarbetade med Elit fönster AB. Ett samarbete som gällde marknadsföring och 

utbildning av personal så att de kunde erbjuda kunderna kvalificerad rådgivning. 

Lågprisbranschen erbjöds istället ett varumärke som fick namnet Allmogefönster. 

Allmogefönster produceras i samma fabriker som Elitfönster och bakom kulisserna görs 

inte stor skillnad på de båda varumärkena. Mot konsumenten marknadsförs de dock 

som två helt olika varumärken, för att differentiera Elitfönster från Allmogefönster. På 

så sätt skyddas det starka varumärket Elitfönster. 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4.1.3 Ratos uppköp 

Efter penetreringen av den svenska marknaden 1998‐2004 hade Elit fönster AB en 

omsättning som gått från 400 miljoner till 1,2 miljarder samtidigt som lönsamheten 

hade blivit god. Private equity‐bolaget Ratos såg ytterligare potential i företaget och 

förvärvade det i januari 2005. Elit fönster AB döptes då om till Inwido AB som det heter 

än idag. Under ledning av Ratos, ställdes nu siktet in på den nordiska marknaden. Två 

problem uppenbarade sig nu innan en nordisk expansion kunde inledas. Det första var 

att dörrar och fönster levereras i paket utomlands då det ställs samma krav på isolering 

och säkerhet. Inwido som tidigare endast tillverkat fönster, blev nu tvungna att lägga till 

dörrar i sitt sortiment. Det andra problemet var att varje land har sina egna 

standardmått och preferenser och det går därför inte exportera svenska varor till andra 

länder.  

I övriga nordiska länder, är byggbranschen snarlik den svenska och därför använde 

Inwido, vid den nordiska expansionen, en strategi liknande den som användes vid 

expansionen i Sverige.  

Med fokus på produktionskapacitet, distributionskanaler, varumärken och kundgrupper 

valdes ett antal företag för förvärv ut i de nordiska grannländerna. Undantaget är 

Inwidos främste konkurrent, NorDan, Norges ledande fönstertillverkare som på grund 

av att det är ett familjeägt företag inte gick att köpa. 30 förvärv gjordes och ledde till att 

Inwido även fick en fabrik i Ryssland. En ny fabrik köptes i Polen samt en i 

Storbritannien samtidigt som säljbolag förvärvades i Storbritannien och Irland.  

4.1.4 Inwido idag 

Denna expansion har lett till att Inwido idag är marknadsledande inom den nordiska 

marknaden och att de även är verksamma i Polen, Ryssland, Storbritannien och Irland. 

2009 hade de en omsättning på 5 miljarder och visade ett bruttoresultat på 1 miljard. De 

senaste två åren har en strategi kallad “Project one” framgångsrikt tillämpats. “Project 

one” gick ut på att lösa ut de minoritetsägande som fortfarande existerade och ledde till 

att hela koncernen nu är helägd. Ett arbete har nu inletts med att på olika sätt förstärka 

på koncernnivå och koncernen befinner sig i en integrationsfas där det fokuseras på att 

framkalla synergieffekterna av expansionen. En ny strategi har även valts som bygger 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ännu mer på konsumentinriktning än tidigare. Idag utgör konsumentmarknaden 70 

procent av Inwidos omsättning och målsättningen är att öka detta till 75 procent76.  

4.2 Inwidos styrelse 

Inwidos styrelse består av sju stycken ledamöter och ordförande är Anders C. Karlsson. 

Vdn för Inwido, Håkan Jeppsson, sitter idag med i styrelsen men det diskuteras om att 

ersätta honom med en extern ledamot. Ratos AB har utsett två stycken 

styrelseledamöter för att skydda sina intressen i företaget. Dels sitter Thomas 

Hofvenstam, investeringsansvarig för Inwido inom Ratos, med i styrelsen. Dessutom har 

Ratos utsett Leif Johansson, vice Vd och COO för Ratos, att sitta med i Inwidos styrelse. 

Vidare sitter Kjell Åkesson, tidigare Vd och koncernchef för Lindab AB, med i styrelsen 

och även han har kopplingar till Ratos då även Lindab ägs av Ratos och det var Ratos 

som utsåg honom till Vd. Anders Wassberg, Vd och koncernchef för Ballingslöv 

International AB, och Benny Ernstson, affärskonsult, sitter med i Inwidos styrelse.77  

4.2.1 Styrelsens strategiarbete 

När styrelsen i Inwido behandlar strategi, arbetar de utifrån en affärsplan som 

innehåller strategiska vägval samt finansiella mål med ett tidsperspektiv på fem år. Ett 

kortare perspektiv behövs också, för att behandla mer kortsiktiga åtgärder som 

påverkar strategin. Det kortsiktiga strategiska arbetet sker fortlöpande under året och 

behandlar frågor med ett tidsperspektiv på ett år. Dock tas hela tiden hänsyn till 

affärsplanen, som granskas och revideras en gång per år, för att synkronisera den 

kortsiktiga strategin med den på längre sikt. 

Fem gånger per år har Inwidos styrelse protokollförda styrelsemöten, där ett av dessa är 

en workshop i september där styrelsen enbart diskuterar strategi. På våren har de ett 

styrelsemöte där tid har avsatts uteslutande åt frågor som behandlar strategi. Under 

detta möte diskuteras och utvärderas hur företaget utvecklas och hur det går i 

förhållande till den strategi som finns. Utifrån resultatet på detta möte, kan styrelsen ge 

direktiv till ledningen om hur de ska arbeta fram ett förslag om strategin till 

septembermötet. Det kan till exempel handla om att styrelsen vill att ledningen ska titta 

lite extra på vissa speciella frågor, till exempel trender, produktutveckling, eller 

                                                        
76 Inwidos årsredovisning, 2009 
77 www.inwido.se (2011‐01‐08) 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konkurrenter som behöver hållas under extra uppsikt. Kortfattat kan det sammanfattas 

som att styrelsen justerar “den strategiska kompassen” under våren, och sedan får 

ledningen arbeta med detta till i september då de lämnar resultatet av arbetet till 

styrelsen. Under septembermötet granskar sedan styrelsen rapporten de fått av 

ledningen, gör en prioritering av förslagen samt kommer med egna åsikter. Ledningen 

får sedan i uppgift att revidera och omarbeta detta och presentera en affärsplan till 

novembermötet som styrelsen ska kunna godkänna och ha som grund när de lägger upp 

nästa års budget. Det är alltså ledningen som arbetar med utformningen och utförandet 

av strategin, dock på direktiv från styrelsen som bär ansvaret. 

Inwidos styrelse har tre styrelsemöten per år där strategi tas upp som en agendapunkt, 

varav ett är workshopen i september som enbart fokuserar på strategin. Anders C. 

Karlsson menar däremot att trots att strategi inte tas upp som en egen agendapunkt på 

de resterande två mötena, så diskuteras strategi vid varje möte som en del i det löpande 

styrelsearbetet. Det förs en kontinuerlig diskussion om till exempel investeringar, hur 

marknaden utvecklar sig och konkurrenters framfart för att hela tiden hålla sig 

uppdaterade. Även diskussioner om investeringsförslag anser han vara en del av 

strategin och deras möjlighet att stoppa dessa om de anses avvika från den fastställda 

strategin.  

4.2.2 Styrelsen och ledningen 

En gång i månaden får styrelsen en utförlig rapport från ledningen samt en Vd‐rapport. 

Var fjortonde dag får styrelsen även en flash‐rapport innehållandes orderingångar och 

bokningar etcetera. Dessa två rapporter är den information om företaget som styrelsen 

löpande får av ledningen och utgör den grund från vilken styrelsen har möjlighet att 

kontrollera ledningen. Skulle det dyka upp något i dessa rapporter som avviker från den 

strategi styrelsen beslutat om kan styrelsen gå in och stoppa detta alternativt sätta upp 

diskussionen som en agendapunkt på nästa styrelsemöte. Styrelseordföranden får ett 

bredare informationsflöde gentemot övriga styrelseledamöter, då styrelseordföranden 

har kontinuerlig muntlig kontakt med Vdn varje vecka. En av anledningarna till Vds och 

styrelseordförandens muntliga kontakt är att vid krissituationer måste Vd kontakta 

styrelseordförande som tar beslutet om ifall styrelsen skall kontaktas eller det kan vänta 

till nästa styrelsemöte. Styrelseledamöterna förlitar sig helt på de rapporter som 

ledningen lämnar. Styrelsen beslutar en gång om året om arbetsinstruktioner till 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ledningen samt särskilda Vd‐instruktioner. Det är genom dessa instruktioner som 

styrelsen kontrollerar ledningen och sätter gränserna för vilka åtgärder som måste ha 

styrelsens godkännande. Anders C. Karlsson säger att en styrelseledamot kan aldrig 

skylla något på att de inte fick tillräckligt med information från ledningen. Det är snarare 

varje styrelseledamots ansvar att se till att få den information som behövs för att kunna 

utöva den kontroll som de är skyldiga att utöva.  

Idag sitter Vdn Håkan Jeppsson med i Inwidos styrelse. Det är dock något som Inwido 

utreder möjligheterna att ändra på. En ny styrelseledamot har rekryterats och det ligger 

under utvärdering att ersätta Vdns roll i styrelsen med den nya ledamoten. Anders C. 

Karlsson menar att anledningen till detta är att det blir en corporate governance‐

konflikt. Han syftar till att det enligt modern corporate governance inte är fördelaktigt 

att Vdn sitter med i styrelsen. Ett exkluderande av Vdn från styrelsen skulle leda till en 

ännu tydligare gräns mellan ledning och styrelse vad gäller ansvarsområde och 

beslutstagande. Anders C. Karlsson har lång erfarenhet inom näringslivet och han menar 

att det under hans aktiva tid har skett en förändring inom corporate governance. En 

anglosaxisk corporate governance‐trend har inneburit allt fler corporate 

governacefrågor på styrelsens bord. Tidigare tog styrelser sina beslut utifrån ett kuvert 

med information som de fått från ledningen utan att vara involverade i den process som 

föregått besluten. Detta innebar att ledningen stod för den egentliga styrningen av 

företagen. Den strukturen håller nu på att ändras till att det idag ska vara styrelserna 

som styr och att Vdn inte bör vara med i beslutstagandet. Eftersom ledningen arbetar i 

samma miljö som konkurrenterna, kunder och leverantörer är det ledningen som bäst 

uppfattar vad som händer kring verksamheten. Däremot kan styrelseledamöterna få 

annan input, till exempel från de övriga styrelser de sitter med i, som kan vara 

applicerbart på Inwido. Det ställs därför höga krav på att styrelsens kompetens och 

nätverk ska vara rätt för Inwido.  

4.2.3 Utvärdering av styrelsen 

Den anglosaxiska trenden som nämndes i föregående stycke har inte bara medfört en 

ökning av corporate governancefrågor för styrelsen. Den har även medfört ökade krav 

och en mer professionell utvärdering av styrelsen. För Inwido innebär detta att de har 

börjat med en intern kontroll varje år, som består av att styrelseordföranden skickar ut 

en enkät där styrelsens prestationer utvärderas. 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Vart tredje år görs det dessutom en mer utförlig granskning då en extern konsult hyrs in. 

Under denna granskning utvärderas dels hur styrelsen fungerar som enhet, dels varje 

styrelseledamot individuellt. Även styrelseordföranden är föremål för utvärderingen. 

Utifrån denna granskning tittar man sedan på vad som behöver förbättras. Det är viktigt 

att matcha företagets nuvarande situation och resa framåt med styrelsens kunskaper. 

Därför blir det nödvändigt att styrelsen förnyas samtidigt som ledningen gör det. Ett 

resultat av den senaste utvärderingen blev att en ny styrelseledamot rekryterades för 

att täcka den kompetens som saknades vid tillfället för utvärderingen. Denna 

rekrytering har nämnts i föregående avsnitt. 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5. Analys 

I analysen kommer författarna först att analysera de tre U: na utifrån Pettigrews teorier. 

Därefter analyseras hur Inwido arbetar vid varje U. Genom att sedan jämföra de två olika 

analyserna, med hänsyn till våra övriga teorier och författarnas egna kommentarer, 

kommer vi fram till uppsatsens slutsatser. 

5.1 Analys av Pettigrews studie 

5.1.1 Styrelsens roll vid utformning enligt 

Till att börja med anser Pettigrew att ledningens beslutsfattande ska begränsas. Detta 

för att kunna motverka att ledningen tar alltför avgörande beslut. När styrelsen 

granskar de rapporter som ledningen jobbat fram, bör styrelsen vara uppmärksam på 

vad som står i rapporterna. Styrelsen bör tänka på att ledningen har en tendens att 

vinkla rapporterna så att de gynnar de förslag som ledningen lägger fram. Genom att 

styrelsen kontrollerar om den information som ledningen lägger fram är sanningsenlig, 

minskar ledningens möjligheter att ta över rollen som företagets beslutsfattande organ.  

Styrelsen är tillsatt av aktieägarna och har som ansvar att värna om aktieägarnas 

intressen. Om ledningen lyckas manipulera styrelsen, finns en risk att ledningen 

åsidosätter aktieägarnas intressen till förmån för sina egna.  

Som Pettigrews fallstudie visar brukar 90‐95 procent av ledningens förslag godkännas 

av styrelsen. Författarna ser detta som en tydlig varningssignal på att ledningar överlag 

är väldigt skickliga på att manipulera styrelser till beslut som gynnar ledningen och inte 

nödvändigtvis aktieägarna. Alternativt kan det vara ledningens expertkunskap om den 

löpande verksamheten i kombination med skicklighet att tolka styrelsens intentioner 

som bidrar till att så många beslut godkänns av styrelsen. 

Dock finns det två sidor av myntet menar Pettigrew. Han påpekar att styrelsen har 

möjlighet att utöva mycket inflytande under utformningen av en strategi. Enligt honom 

kan en riktigt skicklig styrelse lyckas implementera en kultur och ett tankesätt i 

företaget som leder till att styrelsen får kontroll på de förutsättningar ledningen har när 

de skapar ett förslag. Pettigrew menar, genom att ha kontroll över förutsättningarna 

påverkar styrelsen de förslag som ledningen arbetar fram. Detta är en process som 



  44 

ledningen är omedveten om, medan styrelsen är högst medveten om vad som försiggår. 

Utan att veta exakt vad varje förslag innehåller vet styrelsen att förslaget med stor 

sannolikhet är i linje med företagets strategi. Detta kan vara en anledning till att såpass 

många av ledningens förslag godtas av styrelsen. 

Pettigrew behandlar även det faktum att en styrelseledamot kan påverka ledningens 

utformande av förslag genom att formellt eller informellt konsultera med personer i 

ledningen. Styrelsen har en maktposition gentemot ledningen, bland annat genom att 

det är de som bestämmer om ledningen får behålla sina jobb. Detta leder till att 

personer inom ledningen har en tendens att lyssna på styrelseledamöters åsikter och 

forma förslag utifrån detta och på så sätt tillfredsställa styrelsen. 

5.1.2 Styrelsens roll vid utförande enligt Pettigrew 

Enligt Pettigrews studie, är inte styrelsen involverad i utförandet i strategin. Styrelsen 

tar besluten gällande strategin, men sedan är det ledningen som arbetar med strategin i 

organisationen. Pettigrew menar att det finns en skillnad mellan engagerade och 

oengagerade styrelser. En oengagerad styrelse tenderar att inte göra något i 

utformandet medan en engagerad styrelse är involverad i strategin, genom att tillämpa 

en viss löpande kontroll över ledningen. Styrelsen övervakar de beslut ledningen tar för 

att förvissa sig om att dessa ligger i linje med den strategi som beslutats om och att 

ledningen inte tar några beslut som avviker för mycket. Alltså är det ledningen som 

arbetar med utförandet av strategin, men styrelsen kan ingripa när de anser att 

ledningen inte sköter sig.  

5.1.3 Styrelsens roll vid uppföljning enligt Pettigrew 

Pettigrew menar att styrelsen utvärderar strategin genom att ställa krav på ledningen. 

Genom att kräva att ledningen ska kunna rättfärdiga de beslut de tagit, med hänsyn på 

ledningens strategiska avsikter, får styrelsen möjlighet till övervakning och utvärdering. 

När styrelsen gör en uppföljning av en strategi finns det en risk att styrelsen inte är helt 

nöjd med utfallet. I sådana fall finns det framförallt två vanliga scenarier. Antingen 

känner styrelsen att de vill forma sammanhanget, innehållet och beteendet av strategi 

på ett alternativt sätt. Eller så är styrelsen inte nöjd med sättet som ledningen har utfört 

strategin på. Ofta slutar båda dessa fall med att styrelsen väljer att avskeda Vdn. 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5.2 Inwido AB 

5.2.1 Inwidos styrelses roll vid utformning 

Utformningen av strategin i Inwido bygger på ett samspel mellan ledningen och 

styrelsen. Det är ledningen som utformar förslagen på strategin, men det sker i 

samarbete med styrelsen. Styrelsen har en betydande inverkan på hur förslagen ska 

utformas, genom att de under våren sätter ramverket för förslagen. Ledningen får sedan 

några månader på sig att arbeta fram ett förslag. Under hösten sker sedan först en 

omfattande granskning av förslagen som skickas tillbaka till ledningen för ytterligare 

bearbetning innan beslut fattas vid nästa styrelsemöte.  

Styrelsen utformar inte strategin själv, utan utövar sitt inflytande genom att forma de 

grunder på vilka ledningen bygger sina förslag. De har under året en konsulterande roll 

med regelbunden kontakt, framförallt mellan Vdn och styrelseordföranden. De har tagit 

en mer aktiv roll än en traditionell styrelse, men är inte fullt så engagerade som 

definierar en modern styrelse. Detta placerar Inwidos styrelse i avseende på utformning 

av strategi i steget mot en modern styrelse. 

5.2.2 Inwidos styrelses roll vid utförande 

I Inwido är det ledningen som står för utförandet av strategin. Det sker däremot på 

direktiv från styrelsen och det är styrelsen som bär ansvaret om strategin slår fel. 

Styrelsen ser även till att få in den information de behöver för att kontrollera att 

ledningen arbetar i linje med den strategi som fastslagits. Om styrelsen anser att 

ledningen misskött sig, tas det upp på nästa styrelsemöte. Den främsta 

informationskällan för kontrollen är de rapporter styrelsen får varje månad. Med 

anledning av detta ser Anders C. Karlsson det gärna som att styrelsen är involverad i 

utförandet i strategin.  

Inwidos styrelse ligger i framkant för en modern styrelse när det gäller kontrollen av 

ledningens utförande av strategi med regelbunden och frekvent förekommande kontroll 

samt kommunikation. Det som gör att de inte riktigt klassificerar sig som en modern 

styrelse gällande utförandet är den traditionella roll de har när det gäller själva 

implementeringen av strategin. Inwidos styrelse har här en väldigt passiv roll och 

beroende på vad man ser till, kan styrelsen definieras som traditionell  såväl som 

modern. En kompromiss då man ser till båda aspekterna, placerar dem mitt emellan. 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5.2.3 Inwidos styrelses roll vid uppföljning 

De regelbundna rapporter som ledningen presenterar för styrelsen, ger styrelsen 

möjlighet att kontinuerligt följa hur strategin fungerar i vardagen och effekterna den har 

på företaget. Det är även dessa rapporter som ligger till grund för diskussionerna om 

strategi på styrelsemötena. En större uppföljning sker en gång om året, då styrelsen 

sammanträder för att se över strategin. Det är vid detta tillfälle som en grundlig 

utvärdering av strategin äger rum. Styrelsen analyserar hur företaget utvecklas och hur 

väl utvecklingen passar den strategi som valts. Genom att kolla på utvecklingen det 

senaste året bedömer styrelsen om företaget är på väg åt rätt håll eller inte. Ofta 

finslipar styrelsen strategin genom små revideringar.  

Uppföljningen är det område där Inwidos styrelse utmärker sig mest och definitivt 

passar in på definitionen av en modern styrelse. De är väldigt aktiva och engagerade i 

uppföljningen av strategin. De utför en omfattande uppföljning i början av varje år, men 

nöjer sig inte med det utan gör dessutom en uppföljning av det aktuella läget var fjärde 

vecka. 

5.3 Jämförelse av Inwido med teorin 

5.3.1 Jämförelse av utformning 

Författarna anser utformningen av strategi är ett väldigt viktigt åtagande, då strategin 

formar företaget genom att den ligger till grund för alla framtida beslut. Den skapar på 

så sätt förutsättningarna för att företaget ska bli framgångsrikt. Därav anser författarna 

att utformandet av strategi ska ha en klar och tydlig process samt att styrelsen och 

ledningen verkligen bör lägga ner tid på att skapa en så bra strategi som möjligt. 

Inwidos styrelse arbetar inte fullt ut som definitionen av en modern styrelse förespråkar 

när det gäller utformningen av strategi. En modern styrelse bör enligt teorierna vara 

aktiva och själva utforma strategin, de ska inte överlämna det ansvaret åt ledningen. 

Författarna uppfattar det som om Inwidos styrelse är relativt passiv i det avseendet. De 

facto att styrelsen ger ledningen mandat för att arbeta fram en strategi som sedan 

styrelsen har som mål att godkänna stärker författarnas misstro. Författarna uppfattar 

det som att Inwidos styrelse genom att lägga över för mycket ansvar på ledningen, 

förbigår en del av den potential som styrelsen har. 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Om styrelsen själva skulle arbeta fram ett förslag, med information från ledningen som 

underlag, skulle all tillgänglig potential kunna utnyttjas bättre. Detta utkast borde sedan 

diskuteras tillsammans med ledningen för att utvärdera huruvida det är praktiskt 

möjligt och realistiskt att utföra önskad strategi . Resultatet av detta blir att styrelsen tar 

en mer aktiv roll, men att ledningen fortfarande är involverad och har möjlighet att 

påverka och inte känna sig överkörda av styrelsen. Det skulle även minska risken för att 

ledningen tolkar strategin annorlunda och strategin får större chans att lyckas då den 

implementeras med rätt avsikter.  

Dagens situation vid utformningen av strategi ger ledningen i Inwido möjlighet att 

manipulera den information som når styrelsen. På så sätt kan ledningen framställa sina 

föreslag på strategi i bättre dager än de kanske egentligen är. I och med att Inwidos 

styrelse låter ledningen, under relativt fria former, forma strategin finns risken att 

ägarnas intresse kommer i kläm, då det är styrelsens roll att företräda dem. 

Detta stämmer överens med contra‐managerial hegemony teorin som anser att 

styrelsens viktigaste uppgift är att se till att ledningen handlar i ägarnas intresse. Om 

styrelsen tar kommandot över utformningen av strategin, skulle det underlätta för 

styrelsen att försäkra sig om att ägarnas intresse kommer i första hand. 

Genom att använda sig av vad strategy as practice kallar ett interaktivt perspektiv, med 

sociala utbyten, säkerställer företaget att alla företagets kompetenser används vid 

formandet av strategin. I styrelsen sitter ett antal människor som har kompetenser inom 

olika områden. Kombineras dessa med ledningens expertis om den löpande 

verksamheten, förbättras förutsättningarna för att skapa en bra strategi. Dessutom 

säkerställer de sociala utbytena att styrelsen och ledningen enas om en strategi som 

båda parter anser bra och rimlig. 

Ett av synsätten i avsnittet strategisk planering och strategiskt tänkande beskriver att 

företaget bör ta ställning till företagets position i nuläget för att på så sätt kunna skapa 

en passande strategi. För att underlätta skapandet av passande strategi gäller det för en 

styrelse att noggrant analysera hur företaget står i förhållande till marknaden i 

dagsläget. Inwido har varit väldigt bra på att analysera deras situationer under olika 

skeden av historien, vilket har resulterat i att företaget verkligen har lyckats i deras 

strategier upp till dags dato. Genom att fortsätta vara noggranna i sina analyser av 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företagets nuvarande position ska de även i framtiden kunna anpassa företagets strategi 

efter det. 

5.3.2 Jämförelse av utförande 

Utförandet är som tidigare framhållits ledningens ansvar. Utifrån teorin om de moderna 

och traditionella styrelserna har författarna två olika utgångspunkter när det gäller 

utförandet av strategi. En traditionell styrelse ger ingen vägledning till ledningen under 

utförandet av strategin utan låter ledningen styra och rikta strategin. Den moderna 

styrelsen å sin sida är mer engagerad och använder sig av en kontinuerlig diskussion 

med ledningen. En modern styrelse utövar en löpande kontroll över ledningen och deras 

utförande av strategin. Det ger styrelsen en möjlighet att ingripa när de anser att 

ledningen avviker från strategin, eller något annat uppstår som står i konflikt med 

styrelsens avsikter. 

Även om styrelsen har en mer passiv roll än ledningen vid utförandet, betyder det inte 

att styrelsens ansvar upphör att gälla. Snarare anser författarna att styrelsens roll vid 

utförandet är vital för att nå ett eftersträvat resultat. Det är ledningen som bär ansvaret 

för att implementera strategin i organisationen och se till att medarbetarna efterlever 

den. Däremot kan ledningens tolkning av strategin skilja sig från styrelsens. Det är 

därför viktigt att styrelsen säkerställer att den strategi ledningen implementerar i 

organisationen stämmer överens med den som styrelsen har beslutat om. Strategins 

utveckling i organisationen måste konstant övervakas och även omformas eller 

omprioriteras när så behövs för att matcha det skiftande klimatet på marknaden. Därför 

ställs det höga krav på att även styrelsen är inblandad vid utförandet av strategin. 

Återigen handlar det om att utnyttja kompetensen inom företag för att kunna uppnå ett 

önskvärt resultat. 

I Inwido är det ledningen som står för det huvudsakliga arbetet med utförandet. Det är 

ledningen som för in strategin i organisationen. Styrelsen har en övervakande roll, men 

här skiljer det sig något från teoriernas önskemål för en modern styrelse. Inwidos 

styrelse får kontinuerliga rapporter ur vilka de kan kontrollera hur strategin fortlöper, 

men utövar ingen aktiv roll kontinuerligt under hela året. Är det något i dessa rapporter 

som styrelsen reagerar på och kanske anser inte ligger i linje med den beslutade 

strategin, sätts det upp som en agendapunkt på nästa styrelsemöte. Detta är i och för sig 

bra, det visar att styrelsen tar det på allvar. Dock skulle en mer aktiv roll efterlysas där 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styrelsen går in och inte bara meddelar ledningen sitt missnöje, utan dessutom ger 

direktiv till åtgärder för ledningen att komma på rätt köl igen. Då de endast har fem 

styrelsemöten per år kan åtgärder ibland komma att behövas innan det är dags för nästa 

möte. 

Det är positivt att Inwido har tre styrelsemöten som helt eller till stora delar tillägnas 

strategin. Strategi tas upp och diskuteras på styrelsemötena, men den fortlöpande 

vägledningen och feedbacken, som definierar en modern styrelse, saknas. Anders C. 

Karlsson sade att det är styrelsen som bär ansvaret om strategin slår fel, men det räcker 

inte med att bära ansvaret för något. Det bör ske ett ständigt interaktivt 

informationsutbyte med ledningen, där den strategiska kompassen justeras fortlöpande 

i takt med att marknaden och omvärlden förändras. Att styrelsen och ledningen hela 

tiden stämmer av med varandra så att de har samma mål i sikte. Ett sådant 

informationsutbyte ligger även till styrelsens fördel angående contra managerial‐

hegemony teorin då det ger styrelsen ökad kontroll över ledningen. Ledningen får även 

svårare att manipulera eller utelämna information till styrelsen om informationsutbytet 

sker oftare och mer interaktivt.  

5.3.3 Jämförelse av uppföljning 

Inwidos årliga uppföljning av strategin är viktig av flera anledningar. Då utreds hur den 

strategi de har haft fallit ut, lärdom dras av de misstag som begåtts och kunskap bildas 

som är viktig för när nya strategier skapas. Det är ingen vits med att föra en strategi om 

inte resultatet av den utvärderas, för att veta om den gynnat eller missgynnat företaget. 

För att kunna kontrollera huruvida det verkliga utfallet överensstämmer med det 

önskade, måste styrelsen utvärdera såväl strategin som själva strategiprocessen. 

Utvärderingen bör enligt författarna ske kontinuerligt och parallellt med strategins 

fortskridande. Kontinuiteten gör att styrelsen får en kunskap om huruvida den 

integrerade strategin är värdeskapande för företaget och i sådana fall på vilket sätt. De 

flash‐rapporter samt månatliga rapporter som styrelsen får som även nämndes vid 

utförandet, är ett bevis på att styrelsen hela tiden är aktiv och uppdaterade om den 

löpande verksamheten och fortlöpandet av strategin. Dessa rapporter utgör även de 

diagnostiska kontroller som enligt strategy as practice utgör det processuella 

perspektivet. Inwido utövar en omfattande kontroll av strategins progress och gör 

dessutom en kontinuerlig uppföljning. 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Även ledningens agerande vid implementeringen nedåt i företaget och utförandet av 

strategin bör vara föremål för uppföljningen. Pettigrew menar att styrelsen ska kunna 

kräva att ledningen kan rättfärdiga de beslut de tagit med avseende på de strategiska 

avsikterna. Denna utvärdering utgör ett maktövertag för styrelsen över ledningen och 

minskar ledningens hegemoni över styrelsen. Uppstår alltför stora 

meningsskiljaktigheter mellan styrelsen och ledningen, kan det medföra att styrelsen 

tappar förtroendet för Vdn som i sådana fall kan få lämna sitt uppdrag. Inwidos ambition 

att hela tiden vilja utvecklas och förbättras har resulterat i att även styrelsen är föremål 

för en omfattande utvärdering, något som bidragit med relevant information och 

kompetens i styrelsen. Att styrelsen är föremål för utvärdering ökar trovärdigheten på 

övriga utvärderingar. 

5.4 Slutanalys 

De tre stegen utformning, utförande och uppföljning har hög samhörighet och 

framförallt utförande och uppföljning går ofta lite hand i hand när det gäller kontrollen. 

De tre stegen är beroende av varandra och uppstår det komplikationer vid ett steg 

kommer detta få konsekvenser även för de andra stegen. Vid uppföljningen kan till 

exempel brister under ett moment i utförandet upptäckas. Strategi är en process som 

hela tiden fortsätter och vid rätt skötsel utvecklas. Detta innebär att den strategiska 

processen aldrig tar slut utan fortsätter så länge företaget existerar. För att undvika att 

ett misstag, som upptäcks vid uppföljningen, ska begås igen kan styrelsen välja att gå 

tillbaka till ruta ett och forma om strategin. Detta leder till att företaget i framtiden kan 

undvika att begå samma misstag. Som vi tidigare nämnt förespråkar författarna att 

ledningen är med och diskuterar fram strategin. Då ledningen har erfarenhet av 

utförandet av strategin i praktiken vet de vad som är lätt respektive svårt att 

implementera i organisationen, vilket leder till att de har relativt lätt att bilda sig en 

uppfattning om hur strategin bör förbättras. 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Figur 2. Modell över den strategiska processen 

 

Modellen förutsätter att både uppföljningen och kommunikationen mellan styrelse och 

ledning håller en hög nivå. En väl fungerande kommunikation innebär bland annat att 

ledningen kontinuerligt ger information till styrelsen om hur strategin fungerar, 

samtidigt som styrelsen bidrar med information om hur marknaden förändras. Att det 

är en tvåvägskommunikation anser författarna som nödvändigt för att strategin ska 

kunna utvecklas. Detta tillsammans med att uppföljningen sker löpande skapar goda 

förutsättningar för att en bra strategi ska kunna utvecklas. 

Utvecklingen av en strategi anser författarna vara väldigt viktigt för att skapa nya 

möjligheter. Vid formandet av strategi finns det ett flertal faktorer som påverkar vilken 

riktning företaget tar. Det är ägare, ledning och andra intressenter som alla kan ha olika 

intressen och viljor. Detta bidrar till att det finns ett problem i att företaget kan slitas i 

olika riktningar. Författarna anser därför att företaget bör ha klart markerade roller. 

Att Inwido ser på möjligheterna att ersätta Vdn från styrelsen ser författarna som 

väldigt positivt. Detta leder till att företaget skapar tydligare strukturer i hierarkin. 

Vilket helt är i stil med vad litteraturen förespråkar då tydliga strukturer ofta leder till 

att företaget får bättre förutsättningar än ett företag med dåliga strukturer. Ur Vds 

Utformning 

Utförande Uppföljning 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synvinkel blir det också väldigt positivt då denne lättare får klart för sig vilka han 

representerar vid styrelsemötena. 
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6. Slutsats 

Utformningen av strategi är ett väldigt viktigt åtagande. Strategin formar företaget 

genom att ligga till grund för framtida beslut och skapar förutsättningar för företaget att 

bli framgångsrikt. Formandet av strategi ska därför ha en klar och tydlig process, samt 

att styrelsen och ledningen verkligen lägger ner tid på att skapa en så bra strategi som 

möjligt. Styrelsen ska ta kommandot över utformandet av strategin. Genom att göra det, 

får de ökat inflytande och kan försäkra sig om att ledningen agerar i ägarnas intresse 

och minskar ledningens hegemoni över styrelsen. 

 

Inwidos styrelse har idag en för passiv roll gällande utformningen av strategi och lägger 

för mycket av ansvaret på ledningen. I egenskap av styrelse, bör de istället själva arbeta 

fram ett utkast till en strategi där ett underlag utgörs av information från ledningen. De 

bör ta en mycket mer aktiv roll och involvera sig mer i processen och göra så 

fortlöpande under hela året. 

 

Det kan konstateras att den typ av strategiskt arbete som Inwidos styrelse visar på 

kännetecknar kategori två, shaping strategic decisions. Dock ska det tas i åtanke att det 

arbete de för vid uppföljningen visar på en modern styrelse och vad Pettigrew definierar 

som ”Shaping the content, context and conduct of strategy”. Styrelsen har tagit steget 

från den traditionella styrelsen, men kan ännu inte definieras som modern på alla 

punkter.  

 

Det finns vissa åtgärder som Inwidos styrelse skulle kunna vidta för att ytterligare 

närma sig en modern styrelse. Pettigrew definierar dessa kortfattat som ett ökat 

engagemang i beslutsprocessen där större ansvar och delaktighet tas för att till fullo 

vara med och utforma de strategiska besluten. Styrelsen har redan väldigt kontinuerliga 

kontroller av ledningen och strategins progress, men en mer aktiv roll från styrelsens 

sida samt ett mer interaktivt samarbete med ledningen skulle föra styrelsens arbete 

ännu ett snäpp närmre modern styrelse.  

 

Pettigrews studie samt resultaten och de slutsatser som kan dras av dessa är mer eller 

mindre intressanta och relevanta för alla företag som har både en ledning och en 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styrelse. Contra‐managerial hegemony teorin visade relevans för en djupare studie av de 

maktförhållanden som Pettigrew pekar på och gav även en djupare förståelse för hur 

detta maktspel påverkar styrelsens beslut i praktiken. Teorin var därför av relevans för 

uppsatsen och för att kunna göra en riktig analys av de resultat fallstudien gav. Dessa två 

teorier utgjorde huvuddelen av den teoretiska referensramen och då framför allt 

Pettigrew som utgjorde basen. De övriga två teorierna, strategy as practice samt 

strategiskt tänkande och planering, visade sig inte vara fullt lika tillämpningsbara på det 

valda företaget. Den teoretiska referensramen brister lite i och med det påpekandet, 

men viss relevans hade teorierna och den teoretiska referensramen lyckades annars på 

ett framstående sätt sammankoppla Pettigrew och de andra teorierna med den 

definition av traditionell och modern styrelse som redogjordes för redan i inledningen.  

 

Den teoretiska referensramen kan användas vid analys av styrelser vid andra företag än 

det för uppsatsen valda fallföretaget.  Dock kan den inte med säkerhet användas för alla 

styrelser, utan kan behöva kompletteras med nya teorier beroende på vilken typ av 

styrelse och företag som undersöks. 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Bilaga 1 – Intervjufrågor – Rickard Hagtorn 

Styrelsens och ledningens aktivitet. 

1. Vad upplever du är ett normalt antal styrelsemöten per år? 

2. Vad anser du är ett optimalt antal styrelseledamöter? 

a. Ser det ut så i de företagen du har arbetat med? 

3. Hur ser dialogen med ledningen ut? 

4. Brukar ledamöterna ha någon annan befattning inom företaget? 

a. Är det vanligt att ledamöter har några intressen i andra 

nära/partnerföretag 

5. Anser du att det är styrelsens jobb att hitta omständigheter som måste 

diskuteras? 

a. Bidrar ledningen med information? Hur mycket? 

Styrelsens roll vid UUU av den strategiska utvecklingen? 

1. Vem anser du har ansvaret för den strategiska utvecklingen? Utformning, 

utförande, uppföljning? 

a. Hur ser förhållandet mellan styrelse och ledning vid dessa frågor? 

2. Hur upplever du att styrelser arbetar vid 

utformningen/utförandet/uppföljningen av företagets strategi? Ex? 

3. Hur ser processen ut vid den strategiska utvecklingen? 

4. Upplever du att ledningen är involverad vid den strategiska utvecklingen? 

a. Vilka konflikter uppstår mellan ledning och styrelse? Ex? 

b. Hur ser kommunikationen ut mellan styrelser och ledning? 

5. Hur upplever du att styrelsen utvärderar sin prestation? 

a. Hur ofta? 

6. Vilka konflikter ser du komma upp mellan styrelse och ledning? 

7. Hur ser uppföljningen/rapportering ut vid den strategiska utvecklingen? 

a. Hur ofta utvärderar ni den strategiska utvecklingen? 

b. Vad gör ni om något inte går som förväntat? 

c. Har du något case som berör ”UUU”? 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Styrelsens och ledningens aktivitet. 

6. Hur ofta har ni styrelsemöte? 

7. Hur många är ni i styrelsen? 

8. Hur ser ägarförhållanden ut? 

9. Hur ser dialogen med ledningen ut? 

10. Har ledamöterna någon annan befattning inom företaget? 

a. Har ledamöter några intressen i andra nära/partnerföretag 

11. Vem bestämmer vad som tas upp på styrelsemötena? 

a. Är det styrelsens jobb att hitta omständigheter som måste diskuteras? 

b. Bidrar ledningen med information? Hur mycket? 

Styrelsens roll vid UUU av den strategiska utvecklingen? 

8. Vem har ansvaret för den strategiska utvecklingen? Utformning, utförande, 

uppföljning? 

a. Hur ser förhållandet mellan styrelse och ledning vid dessa frågor? 

9. Hur ser styrelsens roll ut vid utformningen/utförandet/uppföljningen av 

företagets strategi? Ex? 

10. Hur ser processen ut vid den strategiska utvecklingen? 

11. Hur ofta diskuterar ni strategisk utveckling? 

a. Hur stor del utav mötet? 

b. Vad har ni för tidsperspektiv under diskussionerna? 

12. Hur är ledningen involverad vid den strategiska utvecklingen? 

a. Diskussion, omförhandling, tolkningar? 

b. Vilka konflikter uppstår mellan ledning och styrelse? Ex? 

c. Hur ser kommunikationen mellan styrelser och ledning ut? 

13. Hur ofta kommer långsiktiga målsättningar upp till diskussion i styrelsen? 

14. Finns det långsiktiga strategiska beslut som inte styrelsen är med och fattar?  

15. Hur utvärderar ni er prestation? 

a. Hur ofta? 

16. Vid meningsskiljaktigheter, hur tar ni beslut? 

17. Hur ser uppföljningen/rapportering ut vid den strategiska utvecklingen? 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a. Hur ofta utvärderar ni den strategiska utvecklingen? 

b. Vad gör ni om något inte går som förväntat? 

c. Berätta om ett case med hänsyn till ”UUU” 

18. Den strategi ni har haft de senaste åren, vad har den gått ut på och vad har hänt 

där? 

19. Hur tycker Ni ert strategiarbete fungerar idag? 


