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Sammanfattning 

 

Examensarbetets titel: Styrelse och operativ ledning – egenskaper/komponenter som bidrar 

till en god relation 

Seminariedatum: 1 juni 2011 

 

Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Författare: Sofia Lind, Kristoffer Lundqvist och Jhuberly Valenzuela 

 

Handledare: Claes Svensson 

 

Fem nyckelord: Styrelse - operativ ledning, förtroende, agencyteorin, stewardshipteorin och 

resource dependenceteorin. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka egenskaper/komponenter som bidrar till en 

god relation mellan styrelse och operativ ledning. 

 

Metod: Abduktiv ansats och kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har gjorts med 

vd:n och styrelseordföranden för Studentlitteratur AB, vd:n och ekonomichefen för Qeep AB. 

 

Teoretiska perspektiv: För att kunna analysera vårt empiriska underlag har vi skapat en 

teoretisk referensram som bygger på våra tre huvudteorier; agencyteorin, stewardshipteorin 

och resource dependenceteorin. 

 

Empiri: Uppsatsens empiriska underlag består av våra semistrukturerade intervjuer.  

 

Resultat: Vi har i den här uppsatsen kommit fram till ett antal komponenter/egenskaper som 

bidrar till en god relation mellan styrelse och operativ ledning. Vi har även kommit fram till 

att komponenter har olika betydelser och vi har värderat vikten av dem i en tabell. De 

komponenter som vi värderat högst är förtroende och resursgenerering. Vi har även utvecklat 

vår teoretiska referensram med komponenter som bra formalia, struktur och rollfördelning 

som t ex regleras i svensk kod för bolagsstyrning.    
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Abstract  

 

Title: Board and executive management – characteristics/components that contribute to a 

good relationship 

 

Seminar date: June 1, 2011 

 

Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 15 

University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) 

 

Authors: Sofia Lind, Kristoffer Lundqvist och Jhuberly Valenzuela 

 

Advisor/s: Claes Svensson 

 

Key Words: Board – executive management, trust, agency theory, stewardship theory & 

resource dependence theory 

 

Purpose: The purpose of this paper is to identify what characteristics/components that 

contributes to a good relationship between the board and executive management.  

 

Methodology: Abductive approach and qualitative method. Semi structured interviews were 

conducted with the CEO and the Chairman of Studentlitteratur AB, the CEO and the CFO of 

Qeep AB 

 

Theoretical perspectives: In order to analyze the empirical data we collected and created a 

theoretical framework based on agency theory, stewardship theory and resource dependence 

theory. 

 

Empirical foundation: The empirical data in this paper are based on our semi structured 

interviews.  

 

Conslusions: We have in this paper reached a number of characteristics/components that 

contribute to a good relationship between governance and executive management. We have 

also concluded that the components have different importance and we have evaluated them in 

a table. The components that we value most are confidence and resource generation. We have 

also developed our theoretical framework with components that are great formality, structure 

and roles, such as regulated in the Swedish Code of Corporate Governance. 
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1.  Inledning 

 

I Sverige finns det cirka 370 000 aktiebolag
1
. Majoriteten av Sveriges aktiebolag är små bolag 

som endast har en ägare
2
. Detta har resulterat i att styrelsearbetet för många av dessa bolag 

endast är en formalitet. Samtidigt har det visat sig att en del mindre bolag väljer att ha ett 

aktivt styrelsearbete där även externa styrelseledamöter väljs in. En extern styrelseledamot 

definieras som en ledamot som inte är anställd i bolaget och en intern ledamot är anställd i 

bolaget
3
. På grund av att vi i tidigare studier har läst om misslyckanden inom bolagsstyrning 

och att en del uppmärksammade fall av misslyckad bolagsstyrning tagits upp medialt fick vi 

upp intresset för ämnet. Samtidigt finner vi att en viktig aspekt saknas i debatten om 

bolagsstyrning, nämligen hur en god relation mellan styrelse och operativ ledning ser ut och 

vilka komponenter som påverkar relationen. Vi vill därför utforska detta ämne vidare och 

identifiera komponenter som spelar in vid en god relation mellan styrelse och operativ 

ledning.  

 

Styrelsens effektivitet är viktigt för ett bolags framgång. Det finns tre olika förhållningssätt 

mellan styrelse och operativ ledning: 

 

 Ledningen styr styrelsen. 

 Styrelsen styr ledningen. 

 Ett samarbete mellan styrelse och ledning.4 

 

Vi kommer i den här uppsatsen att studera samarbetet mellan styrelse och operativ ledning. 

Ett samarbete innebär att både styrelse och ledning har ett ansvar för de beslutsprocesser som 

förekommer i bolaget. Styrelseledamöter som samarbetar med den operativa ledningen i 

beslutsprocesser bidrar med sin erfarenhet till de strategiska beslut som ska fattas i bolaget. 

För att relationen mellan styrelse och operativ ledning ska fungera så effektivt som möjligt 

krävs det att styrelseledamöterna har den kompetens som krävs för att kunna ge goda råd till 

ledningen. Det är även viktigt att styrelseledamöterna har god erfarenhet inom den bransch 

bolaget är verksam i.  

                                                 
1 Bolagsverket, 2011, hämtad 2011-05-19 från http://www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp. 
2 Ekonomifakta, 2011, hämtad 2011-05-19 från http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/. 
3 Economics-Dictionary, 2011, hämtad 2011-05-23 från http://www.economics-dictionary.com/definition/insiders-and-outsiders.html. 
4C Barroso Castro, M D De La Concha, J Vecino Gravel & M M Villegas Perinan, “Corporate Governance: Does the Team Leverage the 

Board´s Decisions?”, An International Review, nr. 6, 2009, s. 744. 
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Uppsatsen är gjord på två sätt, dels en teoretisk referensram baserad på olika komponenter 

som vi funnit i litteratur om bolagsstyrning och som vi anser bidrar till en god relation mellan 

styrelse och operativ ledning som vi sedan jämför mot verkligheten i två bolag. Vi har valt 

icke noterade bolag eftersom vi anser att de har en mer intressant relation att studera då de 

inte styrs av svensk kod för bolagsstyrning men även för vi tror de är mer öppna för att lämna 

ut information om sin situation än större börsnoterade affärsverksamheter. Tanken är att 

läsaren ska få en förståelse för vilka egenskaper som bidrar till en god relation mellan styrelse 

och operativ ledning. Vi definierar en god relation i den här uppsatsen som en relation som 

leder till bra och effektiva beslut i bolaget. En god relation mellan styrelse och operativ 

ledning kan återfinnas i ett bolag med negativt resultat likaså kan ett bolag med bra resultat ha 

en mindre bra relation. Således är det inte bolagets resultat som varit det centrala i den här 

uppsatsen utan relationen mellan styrelse och operativ ledning.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Corporate Governance, eller bolagsstyrning som är den svenska översättningen, har funnits 

lika länge som det har funnits bolag. Forskning om bolagsstyrning började på 1950-talet men 

termen bolagsstyrning började inte användas förrän på 1980-talet.
5
 Det finns en mångfald av 

definitioner av bolagsstyrning, vilket kan bero på att ämnet berör många olika områden i ett 

bolag
6
. Vi kommer i den här uppsatsen att använda oss av Cadburys definition,  

 

”…the system by which companies are controlled and directed...”
 7

 

 

Bolagsstyrning handlar om kontroll och styrning av bolag
8
. Syftet med bolagsstyrning är att 

driva bolaget för ägarnas intressen. Vanligtvis drivs bolag inte av sina ägare och 

bolagsstyrningens syfte blir därför av stor betydelse
9
. En bolagsstyrning som fungerar väl ska 

bidra till en bättre och effektivare samhällsekonomi
10

. 

 

Börsnoterade bolag i Europa regleras genom en kombination av lagstiftning och icke-

bindande regler, däribland rekommendationer och bolagsstyrningskoder. Enligt 

                                                 
5 B Tricker , “Corporate Governance: The subject whose time has come”,  An international review , nr 4,  2000, s. 289-290. 
6 A Shleifer & R Vishny, “A survey of Corporate Governance”, Journal of Finance, nr 2, 1997, s. 737. 
7 A Cadbury, “Corporate Governance: The corporate Governance agenda”, An international review, nr. 1, 2008, s. 7. 
8 R Skog, En svensk kod för bolagsstyrning: vad är det för något och vad innebär det?, Lustus Förlag, Uppsala,  2005, s. 10 ff. 
9 Kollegiet för svensk kod av bolagsstyrning, 2011, hämtad 2011-05-02 från http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning. 
10 Justitiedepartementet, SOU 2004:130, 2011, hämtad 2011-05-12 från http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/55/92/1f9a060d.pdf.  

http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/55/92/1f9a060d.pdf
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aktiebolagslagen ska publika aktiebolag ha en bolagsstämma, styrelse och revisor. Styrelsen 

är det högsta förvaltande organet i bolaget och ansvarar för kontrollen av bolagets intressen. 

Bolagets högst beslutande organ är bolagsstämman vars huvuduppgift är att utse styrelsen i 

bolaget, styrelsen i sin tur utser verkställande direktör.
11

 

 

Ägarnas inflytande utövas i bolagsstämman där bolagets styrelse utses. Styrelsen ska förvalta 

organisationen och svara för bolagets intressen. Styrelsen är skyldig att anpassa sig till 

särskilda föreskrifter som kan ha meddelats på bolagsstämman så länge de inte strider mot 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12

 Den framtagna styrelsen utser den verkställande 

direktören som i sin tur ska sköta det operativa arbetet i bolaget.
13

 Revisorn väljs vid 

bolagsstämman och har som uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 

styrelsen och den verkställande direktörens arbete.
14

   

 

I Sverige regleras bolag som har aktier upptagna för handel på den reglerade marknaden även 

med svensk kod för bolagsstyrning. Syftet med svensk kod för bolagsstyrning är att trygga 

och stärka förtroendet för svenska börsbolag genom att främja dessa bolags utveckling av 

bolagsstyrning. Koden är inte tvingande på alla punkter, bolag kan avvika på enskilda punkter 

ifall de motiverar varför och hur de agerat istället. Koden är en norm som kompletterar 

lagstiftning och andra regler, självreglering anses oftast föredras framför lagreglering.
15

  

Bolag som är börsnoterade ska tillämpa koden så snabbt som möjligt efter bolaget 

börsnotering, senast i samband med årsstämman som hålls efter börsnoteringen
16

. 

 

Svensk kod för bolagsstyrning har även betydelse för ägare i icke noterade bolag
17

. En del 

områden och aspekter av bolagsstyrning behandlas i bolagsrätten för privata bolag men vissa 

områden täcks inte in. Icke noterade bolag kan vara stora och kan ha en ekonomisk betydelse 

för samhällsekonomin och det är därför viktigt med en korrekt och säker bolagsstyrning även 

i dessa bolag.
18

 I Europeiska kommissionens ”grönbok”, en EU – ram för bolagsstyrning, har 

frågan tagits upp om icke noterade bolag ska uppmuntras med direktiv för bolagsstyrning. 

  

                                                 
11 Kollegiet för en svensk bolagsstyrning. 2011a. s. 8. 
12 Kollegiet för en svensk bolagsstyrning, 2011a. s. 10. 
13 Kollegiet för en svensk bolagsstyrning, 2011a. s.11.  
14 Ibid 
15 Kollegiet för en svensk bolagsstyrning, 2011a. s.11. 
16 Ibid. 
17 Europeiska Kommissionen, Grönbok, 2011, hämtad 2011-05-05 från  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0164:FIN:SV:PDF, s. 2. 
18  Europeiska Kommissionen, s. 4.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0164:FIN:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0164:FIN:SV:PDF


10 

 

”Bör åtgärder för bolagsstyrning vidtas på EU-nivå för icke börsnoterade företag? Bör 

EU inrikta sig på att främja utveckling och tillämpning av frivilliga koder för icke 

börsnoterade företag?”
19

 

 

Medlemsstaterna, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har 

uppmanats att komma med synpunkter och förslag på det som lagts fram i grönboken. Detta 

innebär att en förändring om åtgärder och uppmuntring av tillämpning av frivilliga koder för 

bolagsstyrning för icke noterade bolag kan komma eftersom även dessa bolag behöver en god 

och effektiv bolagsstyrning.
20

  

1.2 Problemdiskussion  

 

Det finns inga klara bevis på att styrelsens arbete och insatser har en påverkan för ett bolags 

resultat. För 30 år sedan varken analyserade eller diskuterade styrelser kraven från ägarna 

eller sina egna prestationer under sin mandatperiod. Idag är styrelser allt mer medvetna om 

ägarnas övervakning av deras prestationer och ämnet har blivit allt mer uppmärksammat och 

diskuterat.
21

 

 

Relationen mellan styrelsen och vd:n har en avgörande funktion i bolaget. Enligt 

aktiebolagslagen är relationen enkel och koncis, styrelsen ger direktiv till vd:n som han/hon 

sedan ska följa. I verkligheten är relationen mer komplicerad och för att relationen ska vara 

god krävs det ett förtroende från båda parter för att prestationer ska utföras på bästa sätt samt 

att vd:n känner inre trygghet och uppbackning från styrelsen.
22

 Det är samtidigt viktigt att 

styrelsen inte försummar sitt ansvar och sin kontrollfunktion av bolaget vilket vd:n måste 

förstå och acceptera. Fungerar inte relationen mellan styrelse och operativ ledning måste 

någon av parterna lämna sin post. Skulle den däremot fungera bra kan det vara en avgörande 

tillgång för bolaget och dess framgång.
23

 

 

  

                                                 
19  Europeiska Kommissionen, s.5. 
20  Europeiska Kommissionen, s. 21. 
21  D P Forbres & F J Milliken,”Cognition and Corporate Governance: Understanding boards of directors as strategic decision-making 
groups”, Academy of management Review, nr. 3, 1999, s. 489.  
22  R Brandinger, Det nya styrelsearbetet, Liber, Malmö, 2004, s.14. 
23  Brandinger, s.15. 
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Huvudreglerna mellan ”rollinnehavarna” i ett aktiebolag utgörs av aktiebolagslagen enligt 

följande: 

 

 Ägardirektiv, styrelsen ska arbeta självständigt, är ägaren/ägarna inte nöjda med 

styrelsens arbete byter man ut den eller dem i styrelsen som inte uppfyller ägarnas 

direktiv. 

 Vd-direktiv, vd:n styr det operativa arbetet i bolaget, är styrelsen inte nöjd med arbetet 

byter styrelsen ut vd:n.
24

  

 

I Moberg & Svenssons bok ”Styrelsearbete i fyra små företag- betydelsen av klara 

ägarförväntningar” tar de upp fyra praktikfall om små till medelstora bolags styrelsearbete 

och relation till ledningen. Praktikfallen beskriver att ett styrelsearbete kan se olika ut 

beroende på vilket stadie ett bolag befinner sig i. I små och medelstora bolag kan 

styrelsearbetet endast ses som en formalitet när bolaget går bra. Men då konjunkturen svänger 

snabbt och bolag hamnar i kris och dåliga tider krävs det att styrelsearbetets betydelse 

uppmärksammas och att styrelsen tar sitt ansvar. Allt eftersom fler misslyckade 

bolagsstyrningar uppmärksammats har teorier om bolagsstyrning hamnat i fokus. Ett bolag 

som försakat sitt styrelsearbete och dess funktion i bolaget under goda tider kan få svårt att ta 

sig upp ur konjunktursvängningar då ansvarsroller för kontroll, service och resursgenerering 

saknas i bolaget.  

 

Vi skall i den här uppsatsen försöka ta reda på hur en god relation mellan styrelse och 

operativa ledning kan identifieras i praktiken och vilka avgörande komponenter som kan bidra 

till den. Vi kommer först ta fram en teoretisk referensram som bygger på komponenter som 

återfinns i tre teorier om bolagsstyrning agencyteorin, stewardshipteorin och resource 

dependenceteorin. Därefter kommer vi analysera relationen mellan styrelse och operativ 

ledning i praktiken. Beroende på vilken strategi bolag har kommer teorier om bolagsstyrning 

och komponenter för relationen mellan styrelse och operativ ledning få olika betydelser.  

 

  

                                                 
24 Brandinger, s. 10. 
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1.3 Problemformulering  
 

Genom att vi har studerat tidigare forskning kring bolagsstyrning har problemformuleringen 

mynnat ut i, vilka egenskaper/komponenter kan man identifiera i en god relation mellan 

styrelse och operativ ledning? 

 

1.4 Avgränsning  
  

Vi har valt att fokusera på ”success stories” inom bolagsstyrning vilket innebär att vår uppsats 

empiri bygger på bolag som på ryktesvägen har en god relation mellan styrelse och operativ 

ledning.  

1.5 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka egenskaper/komponenter som bidrar till en god 

relation mellan styrelse och operativ ledning.  

1.6 Målgrupp 

 

Vi vänder oss i den här uppsatsen till de som i första hand har ett egenintresse för 

bolagsstyrning och hur en god relation mellan styrelse och operativ ledning ser ut. Vi vänder 

oss även till entreprenörer som är i ett tidigt skede och uppbyggnad av ett bolag som är 

intresserade av egenskaper som skapar en god relation mellan styrelse och operativ ledning. 
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2.  Metod 

2.1 Samband mellan teori och empiri  

 

Det finns två klassiska metoder som representerar uppfattningen om förhållandet mellan teori 

och empiri, deduktiv och induktiv metod. Den deduktiva metoden innebär att man utifrån en 

teori kommer fram till en hypotes. För att ta reda på om teorin stämmer med verkligheten 

måste relevant fakta samlas in med hjälp av en empirisk undersökning. Med hjälp av en 

datainsamling kommer man fram till ett resultat där man sedan accepterar eller förkastar den 

ursprungliga teorin. Utifrån detta bildas en ny teori.  

 

1. Teori  2. Hypotes  3. Datainsamling  4. Resultat  5. Hypotesen bekräftas eller 

förkastas  6. Omformulering av teorin.
25

  

Den deduktiva metoden behandlar redan existerande teorier och med hjälp av en empirisk 

undersökning testar man om dessa teorier stämmer mot verkligheten. Den deduktiva metoden 

förknippas oftast med en kvantitativ forskning.
26

  

 

Den induktiva metoden är motsatsen till den deduktiva metoden. Forskaren ska utifrån ett 

empiriskt resultat komma fram till en teori
27

. Forskarens observationer spelar en viktig roll för 

undersökningen eftersom det är med hjälp av dessa observationer/studier som forskaren 

kommer fram till ett resultat. Det vill säga att utifrån empirin dras logiska slutsatser
28

. 

Metoden förknippas med en kvalitativ forskningsmetod.
29

  

 

Till en början kommer vi att använda oss av en deduktiv metod då vi kommer att jämföra vår 

empiri med vår framtagna teoretiska referensram. På så sätt kommer vi att med hjälp av våra 

observationer/studier acceptera eller förkasta existerande teorier. Det finns en risk att vår 

insamling av empiri inte kommer att spegla existerande teorier då vi funnit det svårt att hitta 

teorier som specifikt behandlar relationen mellan styrelse och operativ ledning. För att 

undvika denna risk kommer vi att använda en abduktiv metod som är en ”blandning” av en 

deduktiv och induktiv metod
30

. Vi kommer alltså komplettera resultatet i vår undersökning 

                                                 
25 A Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, 2009, s. 21. 
26 Bryman, s. 22. 
27 Ibid  
28 U Lundahl & P H Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Malmö, 2008, s. 40. 
29 Bryman, s. 22. 
30 M Alvesson & K Sköldberg, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 55. 
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med en induktiv metod. Detta genom att utveckla och komma fram till eventuellt nya teorier 

utifrån vår empiri. 

 

2.2 Val av forskningsmetod  

 

En kvantitativ forskning kan innebära att man studerar observationer med exempelvis en 

surveyundersökning
31

. För att kunna genomföra den här forskningsmetoden krävs det att 

forskaren har tillräckligt med observationer. Vid sådana studier befinner sig forskaren oftast 

inte på plats vilket innebär att det inte finns någon nära relation mellan forskaren och 

observationsobjekten. Detta leder till att forskaren får en mer objektiv roll. Syftet med denna 

forskningsmetod är att kunna bekräfta relationen mellan orsak och verkan. Vid denna 

forskningsmetod används en deduktiv metod vilket innebär att olika teorier prövas mot 

verkligheten. Typisk för denna forskningsmetod är att den består av data som är insamlad via 

ett frågeformulär där svarsalternativen är fasta. Denna forskningsmetod används framförallt i 

statistiska undersökningar där resultatet presenteras i form av tabeller och figurer.
 32

 

 

I en kvalitativ forskningsmetod ligger fokus mer på ord än på siffror. Forskaren försöker 

förstå omvärlden ur eget perspektiv genom tolkningar. Med hjälp av denna metod kan man 

utveckla en teori utifrån få observationer, eftersom en kvalitativ forskningsmetod innehåller 

ett induktivt synsätt och forskaren väljer ut respondenter efter eget omdöme. Ett exempel på 

detta är en djupintervju där forskaren har en nära relation med respondenten och utifrån denna 

intervju kan forskaren tolka respondentens svar. Denna forskningsmetod hänger oftast ihop 

med en induktiv metod. 
33

 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod eftersom vårt syfte är att 

identifiera egenskaper/komponenter som bidrar till en god relation mellan styrelse och 

operativ ledning. För att identifiera dessa egenskaper kommer vi att studera två bolag som har 

en god relation mellan styrelse och operativ ledning. Vi kommer att göra fyra intervjuer, två i 

varje bolag där det finns en god relation mellan styrelse och operativ ledning. Vi anser att en 

kvalitativ forskningsmetod passar bäst till vår uppsats eftersom vi kommer att tolka och göra 

                                                 
31 Lundahl & Skärvad, s. 147, 168. 
32 J Teorell & T Svensson, Att fråga och att svara, Liber, Malmö, 2007, s. 10. 
33 Teorell & Svensson, s. 11. 
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två fallstudier i olika dimensioner. Vi kommer att göra semistrukturerade intervjuer, något 

som framförallt används vid kvalitativa forskningsmetoder.
34

 

    

2.3 Källkritik 

 

Vid den här typen av uppsats består en väsentlig del av att samla in data, både primär- och 

sekundärdata, som kan vara subjektiv då vi som författare redan har en bild vid starten av 

studien. Vi har i den utsträckning det varit möjligt valt att använda oss av primärdata och inte 

förlita oss på sekundärdata. Detta på grund av att sekundärdata ofta är insamlad för andra 

syften och på så vis kan den informationen blivit vinklad från den som delgivit information. I 

viss mån har vi varit tvungna till att använda oss av sekundärdata, t.ex. vid våra val av bolag. 

Vid urvalsprocessen fick vi lita på omdömet från vår handledare som gav oss namn på perso-

ner som var erkänt kunniga för rekommendation av bolag som på ryktesvägen har en god 

relation mellan styrelsen och den operativa ledningen. Att förslag till lämpliga bolag är en 

ytterst subjektiv bedömning och att det även kan finnas ett visst eget intresse vid rekommen-

dationerna är vi väl medvetna om. Det var därför vi också ville ha en kort motivering varför 

just de bolagen som rekommenderades var lämpliga för vårt syfte.  

Vid insamlingen av primärdata, framförallt i form av intervjuer, kan en viss kritik riktas mot 

att respondenten inte ger författarna en fullständig bild av hur verkligheten ser ut i bolagen.  

Naturligtvis vill bolagen framstå som så bra som möjligt och negativa infallsvinklar bortses 

gärna. Vi tror inte att det kommer påverka vår uppsats i allt för stor utsträckning då vår studie 

handlar om ”success stories” vilket bolag mer än gärna talar om då det är positivt för dem. Vi 

är dock medvetna om att det kan framställas lite väl bra, vilket vi har fått ta med i beräk-

ningarna vid vår analys av intervjuerna. Vid vår första kontakt med bolagen nämnde vi att de 

hade blivit rekommenderade av Sydsvenska Handelskammaren. Detta kan ha inverkat på två 

olika sätt. Dels att vi lättare fick intervjuer då bolag gärna vill visa upp en positiv bild. Men 

också att bolagen beskriver en förskönad bild av relationen mellan styrelse och operativ 

ledning i deras bolag då vi redan nämnt att de blivit rekommenderade av Sydsvenska 

Handelskammaren.     

Litteraturen ger också skäl för viss källkritik då flera av teorierna är allmänna teorier och inte 

konstruerade specifikt för vårt syfte. Då inte teorierna tas med i sin helhet kan en helhetsbild 

                                                 
34  Bryman, s. 299.  
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av en teori bli missvisande.  Vi anser trots det att teorierna vi tagit med är en god grund att 

utgå från och utifrån dessa skapa en bild av vad som karakteriserar en god relation mellan 

styrelse och operativ ledning. 

Analysen vi gjort är baserad på vår teoretiska referensram och vår tolkning av intervjuerna vi 

gjort med Qeep och Studentlitteratur. Problematik kring detta kan vara att de svar re-

spondenten avgivit kan tolkas på ett annat sätt än det var menat och att en viss 

translationsproblematik finns. För att minska missförstånd har vi därför skickat vår 

intervjusammanställning, analys och slutsats till de intervjuade personerna för att bekräfta att 

vi uppfattat svaren på ett korrekt sätt.  

2.4 Tillvägagångssätt 

 

För att uppfylla vårt syfte med uppsatsen valde vi att studera vetenskapliga artiklar och 

litteratur inom bolagsstyrning. Då vi inte hittade mycket forskning som var skrivet specifikt 

om just vårt område, vad som karakteriserar en god relation mellan styrelse och operativ 

ledning, har vi valt att utgå från ett antal bolagsstyrningsteorier. Teorierna som vi valde ut är 

vedertagna teorier som vi ansåg var relevanta för vårt syfte. Huvudteorierna som vi kommer 

utgå från i den här uppsatsen är agency-, stewardship- och resource dependenceteorin. Dessa 

teorier är övergripande bolagsstyrningsteorier som bland annat beskriver relationen mellan 

styrelse och operativ ledning ur olika perspektiv. Utifrån dessa huvudteorier kommer vi att 

behandla tre olika teman. I de olika teman kommer vi att beskriva olika komponenter som vi 

anser kan påverka hur en god relation ser ut mellan styrelse och operativ ledning. I det första 

temat, kommunikation mellan styrelse och operativ ledning, diskuterar vi komponenterna: 

diskussionen i styrelsen, informella relationer, muntlig/skriftlig kommunikation och 

resursgenerering. Det andra temat vi utgår från är relationer, där vi kommer att diskutera 

komponenterna: förtroende, relation mellan styrelseordförande och vd samt service och 

rådgivning/kontroll. Det tredje temat som vi behandlar är styrelsens struktur där vi kommer 

att diskutera komponenterna: externa/interna styrelseledamöter och svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Vår framtagna teoretiska referensram har legat till grund för vår empiriinsamling som baserats 

på djupintervjuer. Vi valde att undersöka två icke noterade bolag för att samla in vår 

empiriska data. Vi anser att icke noterade bolag skulle vara mer öppna för att ge uppriktig och 

god information om sitt bolag. Det första bolaget vi intervjuade var Qeep AB, vi intervjuade 
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vd:n och ekonomichefen. Det andra bolaget var Studentlitteratur AB där vi intervjuande vd:n 

och styrelseordförande.  En analys baserad på insamlad primärdata från intervjuerna gav oss 

nya svar och vi fick addera egna slutsatser till de befintliga teorierna.  

2.5 Datainsamling 

Insamlingen av data är av yttersta vikt för resultatet av vår studie. Vid denna typ av 

datainsamling brukar man tala om primärdata som är huvudinformationen, insamlad till just 

det aktuella syftet, till exempel intervjuer. Den andra delen är sekundärdata som består av 

information som man samlat in från andra sammanhang och inte direkt relaterat till den egna 

studien, exempelvis årsrapporter. Den mest kritiska delen vid den här uppsatsen är att få 

kontakt med ett bolag där just styrelse och operativ ledning har en god relation. Vår strategi 

var därför att ta kontakt med personer som enligt oss hade ett brett kontaktnät och stor 

kompetens för att kunna rekommendera och förmedla kontakter till bolag där relationen 

mellan styrelse och operativ ledning var god. Via Sydsvenska Handelskammaren fick vi 

kontakt med Marie Voss som rekommenderade Qeep AB som enligt dem hade ett mycket gott 

rykte om sig för en god relation mellan styrelse och operativ ledning. För insamling av 

primärdata till uppsatsen har vi valt att intervjua personer i Qeep AB:s styrelse och operativ 

ledning, i form av vd och ekonomichef.  

Ett problem som uppmärksammades vid vår första intervju, med Qeep var att vd:n för tillfället 

var styrelseordförande eftersom deras tidigare styrelseordförande nyligen hade avgått. Då 

ansåg vi att det viktiga var att respondenten skulle kunna beskriva sin relation till den föregå-

ende styrelseordförande då det var den relationen som rekommenderades av Sydsvenska 

Handelskammaren. Istället för att se problemen med att bolaget i nuläget inte hade en optimal 

situation var vår strategi att låta respondenterna beskriva hur relationerna mellan styrelse och 

operativ ledning såg ut innan styrelseordförandens avgång. Vd:n i bolaget poängterade även 

att Göran Herstedts avgång, föregående styrelseordförande, var en stor förlust för bolaget. 

 

Vi tog sedan kontakt med Gunilla Bratt som är en av ägarna för Studentlitteratur AB på re-

kommendation av vår handledare, som efter en tids betänketid rekommenderade sitt eget bo-

lag, Studentlitteratur AB. Då vi var medvetna om att det skulle vara ett subjektivt val av bolag 

och med risk att Gunilla skulle ha egenintresse av att rekommendera sitt bolag tog vi kontakt 

med Sydsvenska Handelskammaren. Vi talade med Ulrika Dieroff, avdelningschef för 

affärsservice, och frågade om hon på ryktesväg hade hört om Studentlitteratur hade en god 
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relation mellan styrelse och operativ ledning. Ulrika Dieroff kunde bekräfta att hon hade hört 

att relationen mellan styrelse och operativ ledning i bolaget var god. Därefter tog vi kontakt 

med Stefan Persson, vd i bolaget och styrelseordförande Göran Larsson. De tackade ja till en 

intervju men poängterade då de ställt upp för intervju tidigare och empiriinsamlingen hade då 

misstolkats så de ville se empiriunderlaget av deras intervjuer och vår analys av den innan den 

lämnades in för bedömning. Detta anser vi endast som något positivt då det ökar 

trovärdigheten av vår empiri.  

2.6 Reliabilitet och validitet  

 

Lundahl och Skärvad menar att den interna validiteten beskriver hur bra man mäter det som är 

avsett att mätas. Det är ganska sällan man uppnår en hundraprocentig intern validitet eftersom 

ett mätinstrument, i detta fall våra intervjuer, kan mäta för lite och/eller snett
35

. Vi kommer 

därför att lägga ner mycket tid och energi på våra intervjufrågor för att på så sätt försöka 

fånga in hela den relevanta bilden av relationen mellan styrelse och operativ ledning. Våra 

semistrukturerade intervjuer anser vi kommer bidra till en hög intern validitet då vi kommer 

att göra en djupgående analys av våra intervjuer.  

Extern validitet innebär i vilken omfattning undersökningsresultaten kan generaliseras och i 

vilken grad den kan tillämpas i andra sammanhang. Den externa validiteten kan anses vara låg 

i vår uppsats eftersom vi kommer att utföra få observationer. Vi är medvetna om att vi utifrån 

dessa observationer inte kan dra en generaliserbar slutsats som kan appliceras på alla bolag då 

vi endast kommer att studera två bolag. Detta är ett problem som många forskare stöter på när 

de använder sig av en kvalitativ forskningsmetod.
36

 Det optimala scenariot hade varit om vi 

hade gjort en studie av större kvantitet, vad gäller bolag och intervjuer.  

Dock kommer vi att komma fram till en analytisk generalisering utifrån vår teoretiska 

referensram om hur vårt resultat kan appliceras i andra bolag. En analytisk generalisering 

används ofta vid kvalitativ forskning då resultaten förmodligen inte kan appliceras på alla 

bolag till en viss signifikansnivå som vid en statistisk generalisering.
37

   

Reliabilitet handlar om hur pålitligt ett mätinstrument är och det används framförallt vid 

kvantitativa undersökningar. Reliabiliteten ser till om det är möjligt att få samma resultat på 

samma eller väldigt lika fall eftersom mätinstrumentet är anpassat efter vilket fall och 

                                                 
35  Lundahl & Skärvad, s. 150. 
36  Bryman, s. 258. 
37

 Lundahl & Skärvad, s. 195.  
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problem man studerar.
 38

 Det är viktigt att påpeka att vårt forskningsresultat troligtvis inte 

kommer att ge samma resultat vid en liknande undersökning då forskarna vid en annan 

undersökning kan tolka empiriinsamlingen på ett annorlunda sätt. En annan sak som är värd 

att tänka på är att respondenten vid ett annat tillfälle kan ändra sina svar vilket leder till att 

man inte får samma information vid olika intervjuer/undersökningar.
39

   

2.7 Intervjuer  

 

Intervjuer kan göras på många sätt men två huvudmetoder, kvalitativ och kvantitativ inter-

vjumetod, brukar tas upp som det primära
40

. Kvantitativ intervju används framförallt vid 

forskning och studier där siffror och statistik är viktigt samt där intervjupersonens ståndpunkt 

är ointressant
41

. Vid den här typen av intervjuer används en standardiserad intervju och med 

det menas att det i förväg är bestämt vilka frågor som ska ställas och flexibiliteten är väldigt 

liten. Detta beroende på att man ska kunna jämföra intervjuerna med varandra.
42

 

 

Den andra typen av intervju, kvalitativ intervju, är en typ av intervju där respondentens 

ståndpunkter är av yttersta vikt och som vanligtvis följs av följdfrågor. Kvalitativ intervju 

brukar delas in i två ytterligheter, ostrukturerad och strukturerad intervjuteknik. Den 

ostrukturerade intervjutekniken är som den låter, ostrukturerad så till vida att det i princip 

endast ställs en inledande frågeställning vilket innebär att respondenten talar fritt om temat. 

Den andra ytterligheten, som mest påminner om det kvantitativa synsättet är den semi-

strukturerade metoden. Metoden följer en mer förutbestämd plan för vilka ämnen eller teman 

intervjun utgår från. Till skillnad mot den strukturerade metoden följer intervjuaren upp 

svaren som ges och låter respondenten tala mer fritt.
43

 Vid ämnesval där längre beskrivande 

svar och nyanser är av vikt och i sin tur påverkar analys och slutsats i uppsatsen är den 

kvalitativa metoden det optimala valet av intervjumetod.  

 

När vi bestämt oss för att använda en kvalitativ metod var valet att utgå från en ostrukturerad 

eller semistrukturerad intervjuteknik. Bryman och Bell argumenterar för den semi-

strukturerade metoden om man har ett tydligt fokus för intervjun och även kunna jämföra den 

                                                 
38  Bryman, s. 43. 
39  Bryman, s. 257. 
40  A Bryman & E Bell, Bolagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, Malmö, 2005, s. 361. 
41  Bryman & Bell, s. 361-362. 
42  Bryman & Bell, s. 360-364. 
43  Ibid 
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med andra intervjuer.
44

 Eftersom vi skulle utgå från tre teman behövde vi en viss struktur på 

intervjuerna och vi hade även ett stort fokus på vad vi ville få ut av dem, ansåg vi att en 

semistrukturerad metod passade bäst till vår uppsats.  

  

                                                 
44  Bryman & Bell, s. 366-367. 
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3. Teori  

3.1 Dimensioner av bolagsstyrning  

 

I artikeln ”Does the Team Leverage the Board´s Decisions” talas det om två ”skolor” av sty-

relser, den aktiva och den passiva skolan. Den passiva skolan domineras av ledningen och 

vd:ns arbete som även tillsammans utgör det största ansvaret i bolaget. Styrelsen anses endast 

existera för att granska och godkänna strategiska beslut. I den aktiva skolan ses styrelseleda-

möterna istället som kompetenta medarbetare som tillsammans med ledningen skapar strate-

giska riktlinjer för bolaget. Genom att se styrelsen som en strategisk part kan bolaget dra nytta 

av styrelseledamöternas kompetens och på så sätt förbättra företagets resultat.
45

 Den aktiva 

skolans teorier beskrivs i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Den aktiva skolans teorier. 
46

       

  

Den aktiva skolan förlitar sig på agency-, stewardship- och resource dependenceteorin. 

Teorierna bygger på tre huvudkomponenter som är identifierade i artikeln ”Does the Team 

Leverage the Board´s Decisions”. De tre komponenterna utgörs av kontroll/övervakning, 

service och resursberoende.
47

 

                                                 
45 Barroso Castro et al, s. 745. 
46 Barroso Castro et al, s. 746. 
47 Barroso Castro et al, s. 745. 

Dimension Agency Stewardship Resource dependence 

Styrelsens roll Kontroll & övervak-

ning 

Service & råd Länka bolaget med 

önskvärda utomstå-

ende resurser för att 

maximera resultatet 

Teoretisk bas Ekonomisk & finans Sociologi & Psyko-

logi 

Organisationsteori & 

Sociologi 

Effektiva styrelser Oberoende ledamöter 

(externa ledamöter 

dominerar, ingen 

social relation mellan 

styrelse-vd.) 

Interna ledamöter 

dominerar. Vd-

styrelse kan ha en 

social relation. 

Stora styrelser. 

Mångfald bland sty-

relseledamöterna och 

nätverk mellan 

externa ledamöter 

och andra företag. 



22 

 

Kontroll innebär att styrelsens uppgift är att kontrollera ledningens arbete. Det innefattar även 

att styrelsen ansvarar för att anställa och avskeda verkställande direktör, högre chefer i 

bolaget samt bestämma ledningens lön. Styrelsen ska kontrollera så att vd:n eller andra 

toppchefer inte försummar ägarnas intressen med individuella mål för organisationen. Service 

innebär att styrelsen agerar som rådgivare till vd:n och andra i ledningsgruppen. Det innebär 

även att styrelsen har ett ansvarar för att inleda och formulera strategiska riktlinjer för bolaget. 

Resursberoende innebär att styrelsen ses som en tillgång för bolaget och ska med sin 

erfarenhet underlätta vid förvärv av nya resurser i bolaget som har en betydelse för 

organisationens framgång.
48

 Olika strategier har olika infallsvinklar på hur en god relation 

mellan styrelse och operativ ledning skapas samt vilken roll styrelsen har gentemot ledningen 

i bolaget. Beroende på hur bolagets strategi ser ut analyseras och utvärderas de tre 

huvudkomponenterna och utfallet blir att olika strategier ska använda sig av olika 

bolagsstyrningsteorier för att bedriva sin bolagsstyrning. På så vis kommer olika egenskaper 

för en god relation mellan styrelse och operativ ledning att urskiljas beroende på vilken teori 

som tillämpas.
49

 Vi kommer vidare i den här uppsatsen att analysera de olika teorierna ur 

perspektivet vad som karakteriserar en god relation mellan styrelse och operativ ledning. 

3.2 Agencyteorin 

 

Bolagsstyrning har blivit ett aktuellt ämne på grund av att allt fler misslyckade 

bolagsstyrningar i bolag har uppmärksammats och teorier om bolagsstyrning har hamnat i 

fokus. Agencyteorin hävdar att ledningen i ett bolag inte kommer agera för att maximera 

ägarnas intressen ifall det inte implementerats en väl fungerande bolagsstyrningsstruktur som 

försäkrar ägarnas intressen. Detta grundar sig i att agencyteorin förutsätter att individen är 

egoistisk och agerar alltid i syfte för sitt eget bästa vilket kräver att styrelsen övervakar och 

kontrollerar ledningens agerande. Detta leder till att teorin anser att ett för nära samarbete 

mellan ledning och styrelse är farligt för bolagets bästa
50

.  

 

Huse påvisar att förtroende kan ses som en kontrollmekanism för att övervaka ledningen
51

. 

Det är även en viktig egenskap i skapandet av ett effektivt styrelsearbete och för en god re-

lation mellan styrelse och operativ ledning. Förtroende skapar bl.a. en positiv attityd mellan 

                                                 
48  J L Johnson, A E Ellstrand & C M Daily, “Boards of Directors: A Review and Research Agenda”, Journal of Management, nr. 3, 1996, s.  
409.   
49  Barroso Castro et al, s. 747. 
50  M A Belliveau, C A O´Reilly III & J B Wade, “Social Capital at the Top: Effects of Social Similarity and Status on CEO Compensation”, 
The Academy of Management Journal, nr. 6, 1996.  
51 M Huse, “Relational Norms as a Supplement to Neo-Classical Understanding of Directors”, Journal of Socio-Economics, 1993, nr 3, s. 

235. 
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styrelse och operativ ledning som leder till en högre nivå på samarbetet som i sin tur skapar en 

god relation.
52

 I många svenska företag är vd:n med i styrelsen men oavsett om vd:n är 

delaktig eller inte i styrelsearbetet har han i praktiken en betydande roll för arbetet. Det är 

viktigt att vd:n har ett tydligt förhållningssätt till ledamöterna i deras specifika roll. Det anses 

inte vara fördelaktigt för styrelseledamöterna att vara ”bästa vän” med vd:n för skapandet av 

en god relation mellan styrelse och operativ ledning och vd:n i sin tur måste kunna skilja på 

styrelse- och ledningsmöte. Styrelsen ska ta fram strategiska riktlinjer för bolaget och på 

ledningsmötena ska det operativa arbetet diskuteras. En viktig roll för ordföranden är att 

markera för vd:n om eller när han under mötena ”trampar” in och diskuterar det operativa 

ansvarsområdena. Detta leder till att ordföranden har en viktig roll i skapandet av en god 

relation mellan styrelse och operativ ledning då han eller hon ansvarar för att rätt saker 

diskuteras som kan leda till att bra, gemensamma beslut kan fattas.
53

 

 

Ägarnas intressen anses endast övervakas då vd:n och styrelseordföranden är två skilda perso-

ner. Teorin anser även att vd:n i bolaget ska ha samma intresse för bolaget som ägaren/ägarna 

vilket skapas genom att det finns ett fungerande belöningssystem kopplat till vd:ns uppnådda 

mål och prestationer.
54

 Agency-förlust är skillnaden mellan ägarnas intresse och ledningens 

agerande. För att motverka agency-förlust ska bolag ha en strategi som enligt agencyteorin 

går ut på att belöna ledningen finansiellt vid uppnådda mål för att maximera ägarnas avkast-

ning. En väl använd metod är att koppla finansiell kompensation till ledningen då de lyckats 

maximera ägarnas intressen långsiktigt, vilket då får ledningen att arbeta för företagets bästa 

på lång sikt. Kortsiktiga mål och lösningar anses skada bolagets utveckling.
55

  

 

Bolagsteorier präglade av agencyteorin har varnat och oroat sig för ” opportunistic 

behaviour”. ”Opportunistic behaviour” innebär att ledningen utnyttjar belöningssystemet ge-

nom att kräva för stor finansiell ersättning för sina motprestationer som blir på bekostnad av 

ägarnas intressen. Agencyteorin anser därför att det är viktigt att ha en fungerande styrelse 

som kontrollerar ledningens prestationer och reglerar deras finansiella kompensation. Styrel-

sens kontrollfunktion fyller endast sin funktion då styrelseordföranden och vd:n är två skilda 

personer.
56

  

                                                 
52 M Huse & A Zattoni, “Trust, Firm Life Cycle, and Actual Board Behavior: Evidence from "One of the Lads" in the Board of Three Small 
Firms”, International Studies of Management & Organization, nr. 3, 2008, s. 75-76. 
53 A Ahlgren & L Henningsson,  Professionellt styrelsearbete, Norstedts, Stockholm, 2008, s 104. 
54 L Donaldson & J H Davids, “Stewardship theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns”, Australian Journal of 
management, nr. 1, 1991, s. 50.    
55 Donaldson & Davids, s. 50-51. 
56 Donaldson & Davids, s. 50-51. 
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Agencyteorin är en av de mest dominerade teorierna inom bolagsstyrning. Fama & Jensen 

(1983) indikerar på att styrelsens struktur och utformning har en inflytande funktion på relat-

ionen mellan styrelse och operativ ledning i ett bolag. De anser även att en styrelse med ex-

terna ledamöter inte riskerar att acceptera bristfälliga prestationer och resultat från lednings-

gruppen och det är framförallt viktigt vid ägarbyte att ha en styrelse med både interna och 

externa ledamöter.
57

 Samtidigt ses externa styrelseledamöter i små bolag som expertis och har 

inte samma betydelse som för stora börsnoterade bolag med delat ägarskap
58

. 

 

Det som bör uppmärksammas är att även om styrelseledamöter klassificeras som externa kan 

de fortfarande i praktiken ha ett eget intresse för bolaget. På så vis är det svårt att påvisa om 

de individuella styrelseledamöterna står under företagsledningens inflytande eller inte. På 

grund av det så har antalet externa/interna ledamöter inte den enda betydelsen för relationen 

mellan styrelse och operativ ledning. Egenskaper som kompetens, mångfald, förtroende och 

kommunikation i styrelsen och mellan styrelse och operativ ledning har även en avgörande 

funktion för relationen men har olika betydelse beroende på vilken bolagsstyrningsteori man 

utgår från.
59

  

 

Fördelen med att ha interna ledamöter för relationen mellan styrelse och operativ ledning är 

att de känner till företaget, medarbetarna och policyn. Detta är speciellt viktigt i små och me-

delstora bolag. De är dessutom mer tillgängliga för styrelsesammanträdanden och har oftast 

mer tid för eftertanke och övervägande av de beslut som ska fattas. Samtidigt är det till nack-

del att ha interna ledamöter då de har svårt att vara objektiva kring beslut som berör deras 

egen avdelning/funktion.
60

  Fördelarna och nackdelarna med att ha externa ledamöter är i stort 

sätt en spegelvänd bild av vad som gäller för interna ledamöter.  

 

Agencyteorin bygger därefter på att ledningen tar fram förslag på strategiska riktlinjer, styrel-

sen bestämmer sedan vilka strategiska riktlinjer företaget ska hålla sig till bland förslagen och 

vd:n implementerar riktlinjerna för ledningsgruppen och bolaget.
61

 Styrelseordföranden måste 

sedan se till att vd:n sköter sina uppgifter samtidigt som han aktivt ger sitt stöd till honom.
62

 

                                                 
57  Barroso Castro et al, s. 746.  
58 Stefan Persson VD Studentlitteratur, personlig intervju den 6 maj 2011. 
59  H Koontz, Företagets styrelse och effektiv företagsledning, Beckman, Stockholm, 1996, s. 11. 
60  Koontz, s.114. 
61 Barroso Castro et al, s. 746. 
62 Tricker, s. 257.  
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3.3 Stewardshipteorin  

 

Stewardshipteorin bygger på att styrelsen ser ledningen och vd:n som pålitliga ”ordningsvak-

ter” av bolagets resurser. Ledningen känner en samhörighet med bolaget och vill agera i första 

hand för ägarnas intressen. Vilket innebär att önskat beteende av ledningen kan uppnås genom 

icke-finansiella mål och kompensationer. Stewardshipteorin anser att styrelsen ska vara ett 

rådgivnings- och servicecenter för ledningen. Stewardshipteorin beskriver arbetet mellan 

styrelse och operativ ledning som ett lagarbete. Det är även viktigt att styrelse och operativ 

ledning är eniga och har samma visioner om bolagets framtid.
63

 Styrelseordföranden ska 

fungera som ett ”bollplank” där han eller hon ger feedback till både styrelseledamöter och 

vd
64

.  

 

Det finns fortfarande ingen klar definition av ”förtroende” men i artikeln ”Trust Firm Life 

Cycle, and Actual Board Behavior” urskiljer Huse & Zattoni två olika typer av förtroende, 

kompetens och integritetsbaserat förtroende. Kompetensbaserat förtroende kan delas in i yt-

terligare två delar, uppfattningsförmåge- och skört baserat förtroende.
65

  Förtroende för 

varandra leder till ett bra samarbete i styrelsen och mellan styrelse och ledning som i sin tur 

kan leda till en god relation mellan styrelse och operativ ledning. Kompetensbaserat 

förtroende skapas och byggs upp över tiden genom exempelvis arbetserfarenheter och 

uppnådda resultat. Kompetensbaserat förtroende skapas genom att personerna i relationen lär 

känna varandra bättre och kommer närmare varandra genom att de litar på varandras förmåga 

och kompetens. Vilket slutligen leder till att det kompetensbaserade förtroendet förstärks, t ex 

inom och mellan styrelse och ledning.
66

 

 

Enligt stewardshipteorin ska bolag ta vara på styrelsens kompetens och pålitlighet och tillsam-

mans med ledningens operativa arbete ska det leda till ett bättre resultat för bolaget. Detta 

leder till att styrelse och ledning kan ha sociala och informella arbetsrelationer eftersom 

styrkan i bolaget kommer från ett nära och djupt samarbete. Sociala och informella 

arbetsrelationer skapar även en större sannolikhet för att styrelseledamöterna ska ge uppriktig 

och trovärdig återkoppling till ledningen och kan på så sätt utveckla och förbättra bolagets 

                                                 
63 Ibid 
64 Ahlgren & Henningsson, s. 85. 
65 Huse & Zattoni, s. 76. 
66 Kim et al, s. 5-6. 
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resultat.
67

 Ett sätt att förstärka relationen mellan styrelse och operativ ledning är att anordna 

resor som skapar möjlighet för att lära känna varandra utanför styrelserummet. Man kan även 

flytta ett styrelsemöte till en annan ort för att på så sätt förstärka relationen mellan varandra. 

En styrelseresa kan bidra till bättre förståelse av bolagsskulturen som kan vara svår att förstå. 

Det kan vara kostsamt och tidskrävande men uppskattas av många då det skapar en 

”teamkänsla”.
68

 

 

Konversationer utanför styrelserummet kan vara lika viktiga som inom styrelserummet för 

relationen mellan styrelse och operativ ledning. Det kan t ex vara småprat i en taxi eller 

samtal på en golfbana. I sådana situationer har styrelseledamöter chansen att tala med sina 

kolleger och utifrån dessa samtal kan de se problematik som uppstått vid ett möte från en 

annan synvinkel och skapa förståelse för varandras åsikter. Informella arenor har därför en 

stor betydelse för relationen såväl innanför som utanför styrelserummet. Detta innebär att 

diskussioner som uppstår i hissen eller korridoren inte ska underskattas.
69

 

 

Vd:n och styrelseordföranden ska ha en god relation med varandra med stort 

informationsutbyte för att undvika konflikter.  De bör träffas och tala med varandra innan 

styrelsemötena och gå igenom agendan och diskutera problem som kan tänkas uppstå. 

Styrelseordföranden kan också ha sociala relationer med andra personer inom bolaget, 

speciellt med de personer som jobbar tillsammans med vd:n. Styrelseordföranden kan 

exempelvis äta middag med ledningsgruppen som kan leda till att de skapar en förtroendefull 

relation mellan varandra.
70

  

 

Det är mycket viktigt att vd:n samarbetar med styrelseordföranden. Vd:n ska känna ett stort 

förtroende för styrelseordföranden för att på så sätt kunna diskutera det som behövs.
71

 

Interna styrelseledamöter anses vara till bolagets fördel då de redan har kunskap om bolagets 

strategi och verksamhet. En nära relation mellan styrelse och operativ ledning kan uppmuntra 

styrelsen att engagera sig i bolaget vilket i sin tur kan leda till att det skapas utrymme för 

ledningen att söka råd av styrelsen.
72

  

                                                 
67 Barroso Castro et al.s. 746-747. 
68 Ahlgren & Henningsson, s. 102-103. 
69 Ahlgren & Henningsson, s. 60. 
70 Ahlgren & Henningsson, s. 106-108. 
71 Tricker, s. 257. 
72 Barroso Castro et al, s. 747. 



27 

 

Integritetsbaserat förtroende ska förbättra den personliga delen i en relation. Integritetsbaserat 

förtroende bygger på integritet och etik. Enligt stewardshipteorin ska ledningen ha tydliga mål 

att sträva efter och ha en god arbetsmoral för att utvecklas. God arbetsmoral innebär att 

ledningen ska vara lojal och identifiera sig med bolaget.
73

 

 

En omfördelning av kontrollen i bolaget, där man går från agencyteorin till stewardshipteorin, 

bör ses positivt eftersom det skapar bättre resultat för bolaget. Det vill säga att övervak-

ning/kontroll och makten för bolaget går från styrelse till ledning. Detta ses som en positiv 

förändring eftersom ägarna förväntas få en högre avkastning när ledningen har kontrollen.
74

  

 

Vd som ses som ”en förvaltare av bolaget”, steward, ska enligt teorin agera bättre när 

bolagsstrukturen ger vd:n en auktoritär roll. Rollen uppnås lättare om vd:n är 

styrelseordföranden. Vd:n är ansvarig för bolagets öde och har därför makten att bestämma 

över bolagets strategi. Han eller hon ska ha möjlighet att utföra detta utan att vara rädd för 

möjliga protester från styrelseordföranden. Därför fokuserar teorin på att bolagets struktur och 

styrelse ska förstärka ledningens makt och ägarna gynnas. Om det stämmer kan man då fråga 

sig varför inte alla bolag implementerar denna teori. För att besvara den frågan måste hänsyn 

tas för de risker som ägarna är villiga att ta. Riskaverta ägare har en tendens att välja 

komponenter för relationen mellan styrelse och operativ ledning som man kan finna i 

agencyteorin. Detta på grund av att ägarna anser att chefer agerar/arbetar efter egna intressen 

och genom att välja en modell för relationen som liknar agencyteorin kontrollerar ägarna 

chefernas prestationer. Det har gjorts studier för att ta reda på vilken teori som är den mest 

framgångsrika inom bolagsstyrning agencyteorin eller stewardshipteorin. Davidson, 

Schoorman och Donaldson kom fram till blandat resultatet i sin forskning och det visade sig 

att båda teorierna är relevanta beroende på bolagets egenskaper och struktur.
75

 

 

Stewardshipteorin har uppmärksammats den senaste tiden men kräver fortsatt forskning och 

undersökning för att ta reda på vilka andra egenskaper som krävs mellan styrelse och operativ 

ledning för att en god relation ska uppstå
76

. 

                                                 
73 Huse & Zattoni, s. 76. 
74 M M Muth & L Donaldson,” Corporate Governance: Stewardship Theory and Board Structure: a contingency approach”, An international   

review, 1998, s. 6. 
75 Davis et al, s. 26. 
76 Donaldson, s. 60.   
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3.4 Resource dependenceteorin  

 

Som teorins namn antyder är resurser det väsentliga i resource dependenceteorin. Vi 

definierar ”resursgenerering” som förmågan att samla in yttre resurser till det egna bolaget 

och inte vara beroende av andra bolag och deras resurser. Resurser kan samlas in från olika 

delar av bolaget men teorin tar framförallt upp de som styr företaget, den operativa ledningen 

och styrelsen som de väsentliga resursgenererarna. Resurser kan t.ex. vara ny teknologi eller 

nya idéer. Det är viktigt att styrelsen har förmågan att uppmärksamma omvärldsförändringar 

och kunna absorbera de framsteg och förbättringar som görs inom t ex teknik men samtidigt 

kunna förmedla de kunskaper och resurser de har till bolaget.
 77

 För att ha tillgång till så 

mycket resurser som möjligt och inte bli beroende av andra bolags resurser i för hög 

utsträckning anser teorin att bolag ska ta in externa ledamöter, helst ledamöter med stor 

kompetens men även en extern ledning för att öka resurstillgången.
78

 Teorin grundar 

påståendet på att om personer kommer utifrån är sannolikheten större att de har skilda 

kontaktnät och inte tänker i samma banor som ifall de hade kommit från samma bolag.
79

 I 

resource dependenceteorin ses styrelsen som en resurs till den operativa ledningen. Detta 

bygger på att styrelsens huvudfunktion är att agera som rådgivare och serviceenhet för 

ledningen samt bidra med externa resurser.
80

 

 

 På grund av detta synsätt blir det sociala kontaktnätet och förmågan att förmedla tillgångarna 

till bolaget en viktig egenskap för samarbetet mellan styrelse och operativ ledning. Dalziel 

menar att styrelsen ska ha två uppgifter, resursgenerering som är hämtad från resource 

dependenceteorin och att agera som en kontrollfunktion som kommer från agencyteorin.
81

 

 

Stewardshipteorin och resource dependenceteorin påminner om varandra och har samma 

synsätt på styrelsen som rådgivare och resursgenererare till den operativa ledningen. En 

väsentlig skillnad som kan urskiljas är synen på externa och interna ledamöter. 

Stewardshipteorin förordar interna ledamöter för att skapa en god relation mellan styrelse och 

operativ ledning för att de anses ha bättre förståelse för bolaget samt lättare för att samarbeta. 

                                                 
77 Pfeffer & Salancik, s. xvi.   
78 C Daily & D R Dalton, D. R, “The Impact of Board Composition and Structure”, The Academy of Management Journal, nr. 6, 1994, s. 

1606.   
79 Belliveau, s. 1569-1570 
80 Hillman et al, s. 1410-1413.  
81 Ibid 
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Resource dependenceteorin föredrar externa ledamöter för att differentiera ledamöternas 

kvalitéer och resurstillgångar. 

 

En annan fördel med externa ledamöter för en god relation mellan styrelse och operativ 

ledning enligt resource dependenceteorin är att ledning och styrelse anses arbeta bättre då det 

finns förtroende för att bolaget har goda framtidsutsikter, vilket externa ledamöter bidrar med. 

Inflöde av resurser leder till minskad osäkerhet för bolagets förmåga att konkurrera med 

marknaden i framtiden då externa ledamöter kan bidra med uppmärksamhet av 

omvärldsförändringar. Teorin anser även att bolag kan stärka sin position genom att vara 

oberoende av yttre resurser i den mån det är möjligt men även skapa ett beroende för andra 

bolag genom att tillhandahålla bolagets egna resurser.
82

 

3.5 Styrelseordförandens roll gentemot styrelse och operativ ledning  

 

Det här avsnittet behandlar komponenter som vi funnit utanför våra tre huvudteorier som vi 

anser påverkar relationen mellan styrelse och operativ ledning.  

 

Styrelsekultur definierar vi som den kommunikation, engagemang och struktur som sker i 

styrelsen. Styrelseordföranden är ansvarig för den styrelsekultur som råder i styrelsen och som 

ibland kan vara svår att hantera eftersom alla styrelseledamöter inte delar samma 

styrelsekultur. Styrelseordföranden har som uppgift att leda styrelsemötena och se till att 

agendan för mötena följs. Agendan för styrelsemötena bör gås igenom noga inför mötena för 

att sortera bort mindre viktiga frågor för att inte stressa igenom mötet eftersom det kan leda 

till en obekväm atmosfär. Styrelseordföranden ska bidra till att skapa ett bra arbetsklimat som 

ska leda till bra beslut för bolaget.
83

  

 

Styrelseordföranden har ansvar för att alla styrelseledamöter har samma information och 

utgångsläge på styrelsemötena så att ett öppet diskussionsklimat kan skapas
84

. 

Kommunikationsproblem som uppstår inom styrelsen bidrar till mindre effektivitet i 

styrelsearbetet. För att undvika detta måste ordföranden agera som en stark ledare. Det räcker 

inte att han eller hon enbart fungerar som en moderator inom styrelsen eller ansvarar för 

tidfördelningen på mötet. Styrelseordföranden ska skapa en god atmosfär på styrelsemötena 

                                                 
82 Pfeffer & Salancik, s. xiii.  
83 Tricker, s. 256. 
84 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 2011b, s. 19.  
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så att alla får möjligheten att debattera och säga sin ståndpunkt inför beslut. Det är viktigt att 

ha olika åsikter i en styrelse vilket till och med kan vara avgörande för beslutskvaliteten.
85

  

 

Förtroende, eller trust som det ofta omnämns som i internationella artiklar är en egenskap 

eller mekanism som diskuteras flitigt av rekryteringsgrupper när de ska sätta ihop en styrelse. 

Det är utan tvekan en komponent som spelar in för hur relationer mellan olika aktörer både 

internt och externt kommer att se ut. Fenomenet beskrivs av bland annat Hosmer och Mcal-

listar vilka har genomträngande bevis för att förtroende är en avgörande egenskap för effektivt 

ledarskap, gruppbeteende och hur väl styrelser fungerar.
86

  

3.6 Teoretisk referensram  

 

I detta avsnitt kommer vi kort sammanfatta huvudteoriernas syn på en god relation mellan 

styrelse och operativ ledning.  

 

Agencyteorin förespråkar att ett nära samarbete mellan styrelse och operativ ledning inte är att 

föredra för att skapa en god relation mellan styrelse och operativ ledning. Det anses inte heller 

vara fördelaktigt att vara ”bästa vän” med vd:n för relationen mellan styrelse och operativ 

ledning. Men det är viktigt att det finns ett förtroende mellan styrelse och operativ ledning då 

det skapar en positiv attityd mellan varandra och leder till en god relation. Styrelseordförande 

har en viktig roll för skapandet av en god relation mellan styrelse och operativ ledning, han 

eller hon ska leda styrelsearbetet på ett bra sätt så att det leder till att effektiva beslut kan 

fattas. Teorin anser att externa ledamöter är bra för relationen då de tar styrelseuppdraget på 

allvar och har mer incitament för att förvalta bolaget.  

 

För att en god relation ska skapas mellan styrelse och operativ ledning ska 

styrelseordföranden agera som ett ”bollplank” för vd:n enligt stewardshipteorin och resource 

dependenceteorin. Styrelsen och ledningen ska samarbeta för att skapa en god relation och 

kan ha nära och sociala relationer mellan varandra. Kompetensbaserat förtroende är en viktig 

komponent för relationen och byggs upp under lång tid genom att båda parter levererar det 

dem lovat. Kommunikation är en annan viktig komponent som ska ske såväl inom som 

utanför styrelsemötena samt mellan styrelse och operativ ledning. Stewardshipteorin anser att 

den viktigaste relationen är mellan styrelseordföranden och vd:n, de ska ha ett bra 

                                                 
85 Tricker, s. 256-257. 
86 Huse & Zattoni, s. 75-76. 
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informationsutbyte och känna förtroende för varandras kompetens. Det anses även vara till en 

fördel att ha interna styrelseledamöter för relationen mellan styrelse och operativ ledning då 

de har en förståelse för bolagets policy.  

 

En god relation mellan styrelse och operativ ledning skapas enligt resource dependenceteorin 

genom att båda parter har ett kompetensbaserat förtroende för varandras vilket skapas genom 

att det finns ett förtroende för varandras förmåga att samla in nya resurser till bolaget. 

Styrelsen ses som en resurs för ledningen och externa ledamöter föredras då de anses ha ett 

större externt kontaktnät och kan på så sätt bidra med mer resurser till bolaget. En viktig 

komponent för relationen mellan styrelse och operativ ledning är att det även finns ett 

förtroende för bolagets framtidsutsikter.  

 

Utifrån våra tre huvudteorier har vi behandlat tre olika teman. Våra teman beskriver olika 

komponenter som kan bidra till en god relation mellan styrelse och operativ ledning. 

Komponenterna har vi identifierat genom att ha studerat litteratur som vi anser är relevant för 

relationen mellan styrelse och operativ ledning. Det första temat, kommunikation mellan 

styrelse och operativ ledning, innehåller komponenterna: diskussionen i styrelsen, informella 

relationer, muntlig/skriftligt kommunikation och resursgenerering. Det andra temat relationer, 

innehåller förtroende, relation mellan styrelseordföranden och vd:n samt service och 

rådgivning/kontroll. Det tredje temat som vi behandlar är styrelsens struktur som innehåller 

komponenterna: externa/interna styrelseledamöter och svensk kod för bolagsstyrning. I tabell 

2 knyter vi samman hur huvudteorierna agencyteorin, stewardshipteorin och resource 

dependenceteorin beskriver de olika komponenternas betydelse för relationen mellan styrelse 

och operativ ledning. 
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Tabell 2: Komponenter som bidrar till en god relation mellan styrelse och operativ ledning ur 

ett agency-, stewardship- och resource dependenceperspektiv.    

Relation mellan 

styrelse och operativ 

ledning 

Agency Steward Resource dependence 

Diskussionen i styrelsen Viktigt med bra dis-

kussioner, följer en strikt 

formalia. 

Diskussionsklimatet är 

öppet då ledamöterna 

litar på varandras kom-

petens. 

Är viktigt att få in andra 

synsätt på 

diskussionerna genom 

externa nätverk. 

Informella relationer Inte bra med informella 

relationer. Alla 

styrelseledamöter ska ha 

samma information på 

styrelsemötena sociala 

relationer utanför 

mötena föredras inte. 

Det anses fördelaktigt 

att ha sociala relationer 

mellan varandra och de 

kan ske på informella 

arenor. 

Viktigt att få in nya 

resurser i bolaget och 

relationen mellan sty-

relse och operativ led-

ning kan ske på infor-

mella arenor 

Muntlig/skriftlig kommuni-

kation 

Muntlig kommunikation 

sker på styrelsemöten 

annars inte, i övrigt 

skriftligt rapportering. 

Kommunikation kan ske 

såväl muntligt som 

skriftligt på formella 

eller informella arenor. 

Både skriftligt och 

muntligt men framförallt 

muntlig vid rådgivning. 

Resursgenerering Har ingen betydelse för 

relationen mellan sty-

relse och operativ led-

ning. 

Är den viktigaste kom-

ponenten för en god 

relation mellan styrelse 

och operativ ledning. 

Litar på varandras kom-

petens, generering av 

resurser kan skapa ett 

bättre förtroende för 

varandras förmåga och 

kompetens. 

Förtroende Integritetsbaserat förtro-

ende 

Framförallt 

kompetensbaserat 

förtroende men även 

integritetsbaserat 

förtroende. 

Framförallt 

kompetensbaserat 

förtroende men även 

integritetsbaserat 

förtroende. 

Relationen mellan styrelse-

ordförande och vd 

Affärsmässig relation är 

den viktigaste relat-

ionen. Styrelseordfö-

rande ska kontrol-

lera/övervaka vd:s ar-

bete. 

Social, vänskapsrelation 

föredras. 

Styrelseordförande ses 

som en 

rådgivare/mentor. 

Viktig relationen. 

Styrelseordförande ses 

som en resurs/rådgivare 

för vd:n 

Service och 

rådgivning/kontroll 

Kontrollera/övervaka. Service- och rådgiv-

ningscenter 

Resurs-, rådgivning och 

servicecenter. Länka 

bolaget med önskvärda 

utomstående resurser. 

Externa/interna ledamöter Externa ledamöter 

dominerar. 

Interna ledamöter 

dominerar. 

Framförallt externa 

ledamöter då de kan 

bidra med externa 

resurser. 
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4. Empiri 

Vi kommer återberätta våra intervjuer med Studentlitteratur och Qeep genom att dela upp 

respondenternas svar för att kunna urskilja skillnader. Vi har även kortat ner våra intervjuer 

med respondenterna för att underlätta läsningen, om transkriberingarna av intervjuerna önskas 

kontakta någon av författarna. 

4.1 Bakgrund om Studentlitteratur AB 

 

Studentlitteraturs historia började när studenter fick behov av bra kurslitteratur till rimliga 

priser. Idén är fortfarande levande i Studentlitteratur, från att startats som ett studentägt en-

mansbolag på 60-talet är dem idag Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitte-

ratur. Företaget har under åren haft 3500 utgivningar av 4000 olika forskare och författare.
87

 

Bertil Bratt blev Studentlitteraturs första vd i mitten av 60-talet och var från 1973 fram till sin 

död 1997 ägare och ledare av verksamheten. Studentlitteraturs styrelse består idag av tio le-

damöter och en sekreterare. Göran Larsson är styrelseordförande i bolaget sedan ett år tillbaka 

och består bl.a. även av Stefan Persson som är vd i bolaget. Det senaste året har 

Studentlitteratur förstärkt sin position på både högskolor och universitet.
88

  

4.1.1 Egenskaper för en god relation mellan styrelse och operativ ledning i 

Studentlitteratur AB 

 

Vd har ordet 

Enligt Persson är det en förutsättning att de i styrelsen och ledningen har en samsyn på olika 

frågor och har en gemensam uppfattning om företagets mål och strategi. Vidare beskriver 

Persson att det bygger på en personlig tillit som skapas över tiden och som successivt växer 

fram.  

 

Ordföranden har ordet 

Enligt Larsson har de i Studentlitteratur skapat en god relation mellan styrelse och den ope-

rativa ledningen genom ett gediget förtroende för varandra, från styrelse till ledning och från 

ledning till styrelse. Dessutom anser Larsson att styrelsen även ska bestå av en bred 

sammansättning med ledamöter som har olika kompetens och erfarenheter. Det är även viktigt 

att det finns en bra dialog inom styrelsen och mellan styrelse och operativ ledning.  

                                                 
87 Studentlitteratur, 2011, hämtad 2011-05-25 från http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/66. 
88 Studentlitteratur, 2011b. 
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4.1.2  Kommunikation mellan styrelse och operativ ledning 

4.1.2.1 Diskussionen i styrelsen 

 

 

Vd har ordet 

Enligt Persson är diskussionerna i styrelsen engagerade och alla som är med i styrelsen är 

kunniga. Det finns regelverk som reglerar agenda och formalia på styrelsemötena vilket 

Studentlitteraturs styrelsemöten följer enligt Persson. De bestämmer gemensamt i förväg vad 

de ska ta upp på mötena och som vd har Persson ett ansvar att gå igenom en del underlag inför 

mötena som sedan ligger till grund för diskussionerna på styrelsemötena. 

 

Ordföranden har ordet 

Enligt Larsson har de bra diskussioner i Studentlitteraturs styrelse. Han som styrelseordfö-

rande har ett ansvar att se till att de följer en agenda under mötena och se till så att alla får tala 

fritt för sin åsikt. Larsson anser att alla ledamöter har god kompetens i deras styrelse vilket 

bidrar till bättre diskussioner. 

4.1.2.2 Informella relationer 

 

 

Vd har ordet 

Enligt Persson sker kommunikationen mellan styrelse och operativ ledning för hans egen del 

genom att han kontaktar styrelseordföranden. Persson säger att denna typ av arbete medför att 

kontakten mellan honom och styrelseordföranden sker både under arbetstid och privat. Det är 

enligt Persson svårt att dra en tydlig gräns men samtidigt är det viktigt att påpeka att det alltid 

är en arbetsrelation som sker mellan honom och styrelseordföranden. Persson menar också att 

man inte enbart kan förlita sig på informella kontakter, det krävs att kontakterna även 

formaliserar annars riskerar man att enbart träffas när något går dåligt och glömmer bort att 

träffas när det går bra. Persson och styrelseordföranden träffas minst en gång mellan 

styrelsemötena och ringer naturligtvis varandra däremellan om det skulle vara något. Enligt 

Persson ska helst inte allt diskuteras utanför styrelsemötena men det är något som kan ske och 

även sker på Studentlitteratur. Men han påpekar samtidigt att det inte bildas informella 

beslutsarenor utanför styrelsemötena. Persson menar att om så skulle vara fallet så skulle det 

bygga på att det finns en oenighet i styrelsen vilket inte existerar i deras styrelse, han skiljer 

mellan art och gradskillnad i deras olika samsyn på frågor. Då det handlar om gradskillnader i 

deras syn på frågor och beslut som ska fattas resulterar det i att de alltid kan fatta 
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gemensamma beslut. Persson säger samtidigt att de i styrelsen kan vara oeniga om vissa 

beslut men han poängterar att det handlar om små skillnader och kan aldrig erinra sig om att 

de har röstat om något beslut eller haft någon större dispyt, deras styrelsemöten är alltid 

ordnade samtal.  

 

Ordföranden har ordet 

Enligt Larsson sker kommunikationen mellan ledamöterna både på och utanför styrelsemö-

tena. Larsson har rätt att ha diskussioner med andra styrelseledamöter mellan mötena. 

Detsamma gäller den information som tagits upp på mötena, den kan diskuteras utanför 

mötena och mellan styrelseledamöterna om det behövs.  Larsson menar även att hans största 

uppgift är att utse vd, är rätt man vid positionen bedriver han eller hon nästan hela 

verksamheten, Larssons uppgift blir därmed att diskutera med ägarna i bolaget om vd 

presterar det som krävs. Vilket då kräver att han som styrelseordförande måste ha rätt att 

diskutera med ägarrepresentanterna i styrelsen utanför mötena. Den här kommunikationen kan 

ske på informella arenor, det är inte ovanligt att han och någon av ägarna äter lunch ute och 

diskuterar aktuella frågor i bolaget, likaså gäller för honom och vd i bolaget.  

4.1.2.3 Muntlig/skriftlig kommunikation  

 

 

Vd har ordet 

Kommunikationen mellan styrelseledamöter sker huvudsakligen genom de styrelsemöten som 

äger rum under året. Styrelseordföranden är Persson huvudsakliga samtalspartner inför 

mötena då Persson har som uppgift att förbereda den information och beslutsunderlag som 

krävs inför mötena. Enligt Persson träffas han och ordföranden en gång mellan varje möte och 

har det något de vill diskutera där emellan så ringer eller mejlar de varandra. Enligt Persson 

sker kommunikationen mellan honom och ordföranden utanför de formella styrelsemötena 

mer muntligt än skriftligt och på mötena följer de en gemensam accepterad agenda och det 

finns en fullföljd dokumentation på de punkter som tas upp under mötena.  

 

Ordföranden har ordet 

Dialogen mellan styrelse och operativ ledning är en viktig funktion för att skapa en god 

relation mellan dem anser Larsson. När Larsson säger dialog menar han inte att man endast 

skickar något papper en gång i halvåret utan man måste skapa en löpande dialog, den kan ske 

muntligt men även skriftligt. I deras fall har de fem inplanerade möten per år, normalt 
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halvdagsmöten och en gång om året har de ett längre möte på en hel dag och däremellan har 

Larsson en god och löpande kontakt med vd för ett kommunikationsutbyte. 

4.1.2.4 Resursgenerering 

 
Vd har ordet 

Enligt Persson arbetar bolaget på många olika sätt för att samla in nya resurser i form av ny 

teknik, nätverk och kontakter. Var tionde anställd på Studentlitteratur har disputerat och har 

på så sätt egna forskningsområden som intresserar dem vilket resulterar i anställda som är 

nyfikna och ambitiösa i sin personlighet och är på så vis intresserade av omvärlden. Det 

handlar även om att ha så många externa kontakter som möjligt, det är enligt Persson viktigt 

att besöka universitet och liknande för att samla in information om förändringar som sker på 

marknaden. De försöker även ta kontakt med sina branschorganisationer i England och USA 

för att följa utvecklingen samtidigt som de försöker delta i konferenser och behålla kontakten 

mellan sina nätverk. För Perssons egen del är det viktigt att ha ett ”helikopterperspektiv” att 

tänka framåt och försöka ta reda på hur marknaden ser ut om fem, tio eller femton år för att 

veta vad de ska investera i. Ansvaret för att allokera in nya resurser i form av investeringar 

eller liknande är enligt Persson hans ansvar, han får önska olika resurser som styrelsen sedan 

bestämmer vilka resurser som går till vilka områden. Persson anser att detta påverkar 

relationen mellan styrelse och operativ ledning positivt. Det skapar ett kompetensbaserat 

förtroende för varandra när de i bolaget innehar så god och bred kompetens som 

Studentlitteratur har beskriver Persson. 

 

Ordföranden har ordet 

Larsson anser att det är ett internt arbete som pågår dagligen där alla i organisationen är del-

aktiga på sitt sätt. Han anser att det är framförallt ledningen som driver igenom frågor men 

styrelsen är med och ställer frågor, ”tentaklerna” är ute hela tiden av alla i organisationen. 

Larsson anser även att de externa ledamöterna kan bidra med andra influenser då de kommer 

från andra organisationer och har andra perspektiv och idéer på saker och utvecklingsfrågor. 

Larsson anser även att kompetens och nyfikenhet på framtidens utveckling är positivt för 

relationen mellan styrelse och operativ ledning. 
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4.1.3 Relationer  

4.1.3.1 Förtroende 

 

Vd har ordet 

Förtroende är en av de grundläggande komponenterna enligt Persson för att en god relation 

ska skapas mellan styrelse och operativ ledning. Förtroende skapas enligt Persson på ett 

personligt plan, att man tillsammans ska kunna komplettera varandra och driva bolaget 

framåt. Enligt Persson arbetar styrelsen och den operativa ledningen tillsammans som ett lag 

för att kunna skapa förtroende för varandra. Utöver det så skapas förtroende genom att man 

skapar gemensamma spelregler som alla respekterar. Sedan gäller det från både styrelsen och 

den operativa ledningen att prestera, styrelsen ska stå för de strategiska riktlinjerna och 

ledningen ska prestera de resultat som man kommit överens om anser Persson. Det är enligt 

Persson viktigt att både från styrelse och operativ ledning levererar det de lovat för att skapa 

förtroende mellan varandra. Enligt Persson uppfyller Studentlitteratur alla dessa komponenter 

för skapandet av förtroende för varandra vilket han anser har bidragit till deras goda relation 

mellan styrelse och operativ ledning. 

 

Ordföranden har ordet 

Larsson beskriver att förtroende är en av de grundläggande komponenterna för att en god 

relation har skapats mellan styrelse och operativ ledning.  

 

För mig är det väldigt enkelt, förtroende uppstår då man levererar vad man sagt, i alla sam-

manhang. Har man sagt att man ska ringa kl 14.00 på tisdag då gör man det, då ringer man 

inte kl. 17.00 eller på onsdagen och säger jag glömde när jag skulle ringa. 

 

Likaså gäller de siffror man ska prestera enligt Larsson, är budgeten på hundra så presterar 

man hundra, vet man i förväg om att så inte är fallet då informerar man om det innan och ger 

en rimlig förklaring till varför det blev som det blev. Larsson anser att förtroende tar lång tid 

att bygga upp men kan tyvärr försvinna på fem minuter. Larsson anser att ledningen i deras 

bolag får högsta betyg när det gäller att leverera det som de kommit överens om vilket leder 

till att de har ett bra förtroende mellan varandra. Larsson anser även att integritet är en viktig 

egenskap hos en styrelseledamot för att förtroende ska uppstå, vilket han anser att alla styrel-

seledamöter i deras styrelse har. Han menar att det finns saker som inte får eller ska lämna 

styrelserummet som dem till och med skriver sekretessavtal på. Enligt Larsson har det aldrig 
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inträffat att någon brutit mot avtalen under hans tid som ordförande eller vad han över-

huvudtaget kan minnas under sina femton år som styrelseledamot. 

4.1.3.2 Relationen mellan styrelseordförande och vd 

 

Vd har ordet 

Enligt Persson fungerar Larsson, styrelseordföranden, som ett ”bollplank” för honom. 

Perssons uppgift är att leda det operativa arbetet utefter de strategiska riktlinjer som styrelsen 

har gett honom. Persson menar samtidigt att det är viktigt att vinna, klara de mål och 

utmaningar man som vd får. Förlorar man varje gång blir det svårt med förtroende från båda 

sidor. Persson ser styrelseordföranden som den som håller ihop styrelsen och står för 

ägarkontakterna i bolaget. Men det är inte så att Larsson eller någon annan i styrelsen blandar 

sig i det operativa arbetet, det är viktigt att man har rollfördelningen klar för sig enligt 

Persson. Persson har ett stort förtroende för styrelseordföranden i bolaget och anser att han är 

både en klok och kompetent man som har en lång erfarenhet av operativa positioner men är 

även ett ”styrelseproffs”.  

 

Ordföranden har ordet 

Larsson anser inte att han och Persson har någon vänskapsrelation då de inte känner eller um-

gås med varandra privat. Han anser att de har en affärsmässig relation men menar samtidigt 

att om man har suttit i samma styrelse i femton år så är det inget märkvärdigt att man bjuder 

varandra på sina 50 års fester eller liknande. Larsson anser att deras relation går mer åt det 

vänskapliga hållet men det fortfarande är en affärsmässig relation mellan dem. Larsson 

poängterar att han ur perspektiv för bolagets bästa anser att relationen mellan 

styrelseordföranden och vd bör vara en kombination, om relationen är för affärsmässig kan de 

leda till en för formell relation som även kan vara frånstötande. Larsson anser att så som det 

ser ut i deras bolag, en affärsmässig relation med en personlig ”touch” är den bästa 

kombinationen för att skapa en god relation. Larsson anser även att det är viktigt som 

styrelseordförande att engagera sig, visa sig i bolaget och tala med de anställda och 

personerna i ledningsgruppen för att skapa en god relation till dem vilket han anser att han 

gör. Larsson anser även att han som styrelseordförande lyssnar på sina medarbetare, är insatt 

och visar engagemang i frågor och visar naturligtvis respekt för sina medarbetare, vilket är 

viktigt för att skapa en god relation mellan varandra. 
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4.1.3.3 Service och rådgivning/kontroll 

 

Vd har ordet 

Rent formellt menar Persson att styrelseordföranden har ett kontrollansvar mot honom som 

vd, men han ser honom mer som en rådgivare. Persson har aldrig under sina femton år som vd 

upplevt styrelseordföranden som en ”övervakare”. Han påpekar även att det finns en stor tillit 

mellan honom och ordföranden. Enligt Persson så bidrar förtroendet mellan honom och styrel-

seordföranden till att deras relation blir avspänd och det leder till att de kan ha en ärlig dis-

kussion mellan varandra. Persson beskriver deras öppna och ärliga egenskaper som det viktig-

aste i deras relation mellan varandra. 

 

Ordföranden har ordet 

Larsson anser främst att hans uppgift är att hålla ihop styrelsen och kalla till styrelsemötena. 

Under mötena följer han de regelverk som finns som innebär att de följer en bestämd 

arbetsordning. Mellan mötena har Larsson kontakt med vd cirka en gång i månaden i samband 

med månadsrapporteringen. Larsson anser att han försöker lyssna och lära av Persson vad 

som hänt den senaste tiden i bolaget mellan styrelsemötena. Larsson menar att det alltid är 

känsligt att styrelsen eller styrelseordföranden går in i bolaget och går förbi vd:n för att få 

information om bolagets situation och resultat. Enligt Larsson går han direkt till vd:n för att få 

den information som han eller styrelsen behöver. Larsson anser att han är ett ”bollplank” för 

Persson. Larsson är formellt sett Perssons högsta chef men ser sig mer som en rådgivare än 

övervakare av Perssons arbete i bolaget. Ett exempel som Larsson ger oss är att om Persson 

står inför ett val där han inte vet vilket beslut han ska fatta kan han ringa Larsson och fråga 

hur han skulle agerat i den situationen och vilket beslut han skulle ha tagit. Men Larsson 

menar också att den här typen av relation, rådgivare, är något man tillsammans bygger upp. 

Som ny styrelseordförande eller ny vd krävs det att man först bevakar och ser att det som för-

väntas av en presteras. När man efter en tid ser resultat skapas förtroende som i sin tur leder 

till att övervakningen går över till en rådgivande relation och det är så relationen ser ut mellan 

Larsson och Persson i Studentlitteratur. Samtidigt påpekar Larsson att månadsrapporteringen 

från vd:n är en sorts övervakning och skulle han se brister i rapporterna skulle han slå larm 

direkt. Larssons uppgift som styrelseordförande är att alltid se till bolagets bästa.  
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4.1.4   Styrelsens struktur 

4.1.4.1 Externa/interna ledamöter 

 

Vd har ordet 

Studentlitteraturs styrelse består av tio ledamöter och en sekreterare. Ledamöterna utgörs av 

tre fackliga representanter som representerar fackföreningarna de har kollektivavtal med, 

vilket följer lagstiftningen. Ägarna representerar av tre ledamöter och sedan består styrelsen 

av tre externa ledamöter. Persson är en av ledamöterna i styrelsen och enligt honom är det 

viktigt att ha en mix av ledamöter och kompetens i styrelsen vilket han anser att de har. Han 

anser även att det är viktigt att ha externa ledamöter, speciellt från ägarsidan då det är viktigt 

att ta in andra synpunkter med opartiska och objektiva bedömningar. Persson anser att de ex-

terna ledamöterna bidrar med mycket, framförallt kompetens från universiteten då två av de-

ras externa ledamöter är professorer från universiteten. Kursböcker står för två tredjedelar av 

Studentlitteraturs omsättning så de externa ledamöterna bidrar med sin kompetens om mark-

naden och deras kunder. De externa ledamöterna är även kloka och bidrar med bra omdömen 

och expertis i allmänhet enligt Persson. Styrelseordföranden har dessutom erfarenhet från 

näringslivet och affärsverksamhet vilket Persson anser är viktigt eftersom slutligen är det 

pengar som ska tjänas. Enligt Persson bidrar de externa ledamöterna positivt till relationen 

mellan styrelse och ledning, skulle det inte finnas externa ledamöter skulle ägarsidan vara 

väldigt beroende av hans åsikter. Persson anser att det är viktigt att balansera relationen och ta 

in kunskap om områden i deras verksamhet från externa ledamöter som har en oberoende 

ställning med god integritet. Enligt Persson bidrar inte de externa ledamöterna med något 

negativt i deras styrelse, de enda han kan komma på är att externa ledamöter kan vara väldigt 

egensinniga och driva en helt egen agenda och inte delta i lagarbetet men det är inget som han 

upplevt i Studentlitteraturs styrelse.  

 

Ordföranden har ordet 

I bolaget har de för tillfället tre externa ledamöter som aldrig har arbetat i bolaget och som 

enligt Larsson bidrar med mycket god kompetens och kunnighet. Externa ledamöter har enligt 

Larsson sett världen med lite andra ögon och har en frihetsgrad att säga sina åsikter fritt utan 

att förlora något på det. Som extern ledamot med god integritet bidrar man mycket till bolaget 

vilket Larsson anser att deras externa ledamöter både har och gör. Larsson kan inte heller 

komma på några nackdelar med att ha externa ledamöter i deras styrelse för relationen mellan 

styrelse och operativ ledning, inte heller för bolaget som helhet. Han anser snarare att externa 
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ledamöter bidrar med en kvalitetskontroll, de kommer till bolaget med andra ögon vilket leder 

till att alla i styrelsen skärper till sig och tar uppdraget på fullaste allvar. Larsson anser att 

relationen mellan styrelsen och operativ ledning enbart förstärks genom att ha externa leda-

möter samtidigt påpekar han att det har nog mycket med bolagets storlek att göra. Små bolag 

föredrar nog att ha färre externa ledamöter än ett stort bolag som Studentlitteratur. En viktig 

egenskap är att varje ledamot har god integritet, enligt Larsson sitter man i styrelsen för att 

bidra med sin specifika kunskap och erfarenhet. En ledamot ska kunna framföra att han eller 

hon inte håller med utefter sin egen erfarenhet och kunskap för att skapa öppna diskussionsfo-

rum. Enligt Larsson är den här typen av självständighet och integritet väldigt viktig. Annars är 

det vanligt att man faller för grupptryck och är tyst, att man inte vågar stå för sina åsikter men 

så ser det inte ut Studentlitteraturs styrelse enligt Larsson. 

4.1.4.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

 
Vd har ordet 

Studentlitteratur är ett icke noterat bolag så det styrs inte av svensk kod för bolagsstyrning 

men enligt Persson försöker bolaget ändå leva upp till gemensamma spelregler som kan liknas 

de som finns i svensk kod för bolagsstyrning. ”Land ska med lag byggas” och enligt Persson 

kan det liknas Studentlitteraturs styrelsearbete.  

 

Ordföranden har ordet 

Larsson anser att deras bolag skulle klara svensk kod för bolagsstyrning med galans, det är 

inget tvång för dem som ett icke noterad bolag att följa koden men det är något de strävar att 

följa vilket de även gör i de flesta avseendena. 
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4.1.5  De tre viktigaste egenskaperna i Studentlitteratur som bidragit till en god relation 

mellan styrelsen och den operativa ledningen 

 

Då det specifikt är tre egenskaper/komponenter som beskrivs har vi valt att skriva dessa i 

punktform för att tydliggöra vd:n och styrelseordförandens svar under detta avsnitt. 

 

Vd har ordet 

 Förtroende, lita på varandra, utgå från att alla vill väl.  

 Samsyn, gemensam syn på framtiden och vad som krävs för att komma dit.  

 Öppenhet som även ligger till grund för skapandet av förtroende och samsyn, 

underförstått är en god kommunikation. 

Ordföranden har ordet 

 Förtroende 

 Struktur & Rollfördelning 

 Öppet klimat och diskussionsforum. 
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4.2 Bakgrund om Qeep AB 

 

Qeep AB grundandet 1998 av Johnny Dahlberg och Anders Holm. Företaget grundas på mer 

än tio års forskning och undersökningar om hur man får företag att lyckas. Qeep är en latinsk 

förkortning och står för Qui Eventus Est Possibilis och betyder ”vilket resultat är möjligt”. 

Qeeps vision är att ”generera högsta kund-ROI inom managementkonsulting” och är 

specialiserade på att skapa extraordinära resultat tillsammans med sina kunder och på så vis 

utmana, inspirera och samordna deras verksamheter. Qeep arbetar för att få företagsledare att 

utmana sig själva och sätta mål som de aldrig trodde var möjliga. Detta ska leda till att ledare 

motiverar och inspirerar sina medarbetare som ska få deras organisation att lyfta. Qeep finns i 

Malmö, Stockholm och Västerås samt i Danmark och Norge. Vi har varit i kontakt med Qeep 

AB i Malmö och intervjuat vd:n som även är en av grundarna, Anders Holm och ekonomiche-

fen Bo Erlandson.
89

   

4.2.1  Egenskaper för en god relation mellan styrelsen och den operativa ledningen i 

Qeep AB 

 

Vd har ordet 

Holm anser att det är viktigt att alla som arbetar i styrelse och ledning känner till och är väl 

införstådda i de regelverk som reglerar styrelsearbete och bolagsstyrning. Holm anser även att 

basen för att skapa en god relation mellan styrelse och ledning är att alla parter är införstådda i 

den formalia som reglerar styrelsemötena och är medvetna om hur rollfördelningen ser ur 

mellan varandra. Holm beskriver regelverk och formalia som ”hårdvaran” i skapandet av en 

god relation. Han poängterar att det även är viktigt att ”mjukvaran” fungerar. Med mjukvara 

menar Holm att skapa ett bra lagarbete i deras organisation. Holm anser att Qeep har lyckats 

skapa en god relation mellan styrelse och operativ ledning genom att både ”mjukvaran” och 

”hårdvaran” har implementerats bra.  

 

Ledningen har ordet  

Erlandson anser att förtroende är en grund för skapandet av deras goda relation mellan 

styrelse och operativ ledning. Erlandson anser även att det är viktigt att ledningen levererar 

fakta och kontinuerlig information till styrelsen för att förtroende ska skapas mellan varandra.  

                                                 
89 Qeep AB, 2011, hämtad 2011-05-25 från http://www.qeep.com/sweden/om-qeep.aspx. 
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4.2.2 Kommunikation mellan styrelse och operativ ledning 

4.2.2.1  Diskussionen i styrelsen 

 

Vd har ordet 

Holm anser att diskussionerna på Qeeps styrelsemöten är sakliga och bra. Ordföranden är den 

som ansvarar för diskussionerna och ska se till att alla får tala. Mellan mötena anser Holm att 

det framförallt diskuteras strategier och deras olika syn på de frågor som tagits upp. För 

tillfället är Holm vd och styrelseordförande, en kombination som enligt honom själv inte är 

det optimala. Den nya styrelseordföranden träder i kraft innan sommaren och Holm säger 

därmed att han kommer svara på frågor om styrelseordförandens relation till honom som vd, 

så som relationen såg ut mellan honom och den föregående styrelseordföranden. Föregående 

styrelseordförande var Göran Herstedt som Holm anser var en bra och kompetent 

styrelseordförande.  

 

Ledningen har ordet 

Erlandsson anser att kommunikationen på Qeep fungerar bra, det är ett litet bolag med korta 

kommunikationsvägar vilket han tror underlättar informationsutbytet. Erlandson anser att det 

är viktigt att det finns en fungerande kommunikation i styrelsen och mellan styrelse och 

operativ ledning för att en god relation ska skapas. Det är även viktigt med en nära och god 

kontakt eftersom det skapar tillit och förtroende för varandra. Att det finns 

meningsskiljaktigheter i deras bolag ses bara som något positivt för relationen mellan styrelse 

och operativ ledning enligt Erlandson. Det skapar utveckling och diskussioner av frågor och 

beslut men Erlandson påpekar att konflikter och meningsskiljaktigheter är två olika saker. 

Någon konflikt inom styrelsen eller mellan styrelse och operativ ledning kan han inte minnas 

existerat i Qeep.   

4.2.2.2 Informella relationer 

 

Vd har ordet 

”Det är helt klart så att ledamöterna har all rätt att kunna prata om styrelsearbetet och sty-

relsemötena och frågor som tas upp där utanför mötena” 

 

Naturligtvis får inte saker som är sekretessbelagda diskuteras med andra utanför styrelsen 

men annars anser Holm att diskussioner utanför mötena gynnar styrelsearbetet och leder till 

en bättre relation mellan styrelse och operativ ledning. Holm anser att det är viktigt att alla 
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ledamöter är pålästa inför mötena och ett sätt kan vara att diskutera frågor och beslut som ska 

tas upp på mötena med varandra innan på informella plan.  

 

Ledningen har ordet 

Enligt Erlandson har ledning och styrelse i Qeep ett nära samarbete. De diskuterar ofta olika 

beslut och frågor utanför styrelsemötena. Erlandson anser att det är något som är positivt för 

bolaget då det skapar ett bättre och närmre samarbete mellan styrelse och operativ ledning.  

4.2.2.3 Muntlig/skriftlig kommunikation  

 

 

Vd har ordet 

Holm anser att kommunikationen inför styrelsemötena framförallt sker i form av rapporter. 

Rapporterna innehåller information om hur arbetet i bolaget har fortgått, ekonomisk översikt 

samt hur marknaden ser ut och förväntas se ut. Holm har som vd i bolaget framförallt kontakt 

med styrelseordföranden. De brukar inför styrelsemötena diskutera hur mötet ska läggas upp 

och hur arbetet med beslut från föregående möte har sett ut. Holm säger att ledamöternas 

åsikter eller förslag på diskussionsämnen går via styrelseordföranden på mötena. Holms 

kontakt med ordföranden sker framförallt via telefon och mail men även via personliga 

möten. Holm anser att det är viktigt att ha en god kommunikation med styrelseordföranden för 

att en god relation ska skapas. 

 

Ledningen har ordet  

Erlandsson anser att kommunikation är a och o. Fungerar inte kommunikationen mellan sty-

relse och operativ ledning fungerar inte bolaget. Erlandson anser att han har en god 

kommunikation med både styrelseordföranden och vd:n i bolag. Är det något han undrar över 

så ringer eller mejlar han antingen styrelseordföranden eller vd:n för att diskutera saken. 

Erlandson anser att han inte skulle gå via vd:n i bolaget för att kontakta ordföranden utan 

anser att kommunikationen sker bättre direkt via honom och ordföranden, detsamma gäller 

naturligtvis mellan honom och vd:n. 
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4.2.2.4 Resursgenerering 

 

Vd har ordet 

Holm anser att alla i bolaget arbetar aktivt för att bringa in nya resurser till organisationen. 

Holm tar deras senaste förvärv av Motala Verkstad, ett gammalt anrikt industribolag, som ett 

bra exempel. Vid förvärvet berättar Holm att de ville skapa ett bra och fungerande strategi-

och teknikarbete för verkstaden. Istället för att styrelsen bestämde verkstadens riktlinjer så 

skapades ett ”adviser board”. Tanken med forumet var enligt Holm att skapa en extern 

rekryterad grupp som skulle bringa in nya idéer och strategier till verkstaden. Anledningen till 

skapandet av den här gruppen var enligt Holm att låta framförallt operativ ledning fritt bolla 

idéer utan en strikt formalia som finns på styrelsemöten. Holm anser att den här typen av 

arbete stärker relationen mellan styrelse och operativ ledning eftersom styrelsen släpper taget 

och litar på sina medarbetares kompetens.  

 

Ledningen har ordet 

Erlandson anser att deras bolag är beroende av sina externa nätverk. För att vidga nätverket 

beskriver Erlandson de oskrivna regler som finns för de anställda när det gäller att samla in 

nya resurser till bolaget. Till exempel så lämnar man aldrig ett kundbesök utan att be om tre 

kontakter från deras nätverk som leder till att ett nytt kundbesök kan leda till tre nya affärsre-

lationer. Erlandson berättar även vikten av att de anställda går på olika slags nätverksträffar 

och där de mellan varandra i bolaget har en tävling om vem som kan få och lämna flest 

visitkort.  

4.2.3 Relationer 

4.2.3.1 Förtroende 

 
Vd har ordet 

Holm förmedlar ett tydligt budskap, förtroende har en avgörande betydelse för Qeeps skap-

ande av en god relation mellan styrelse och operativ ledning. Holm anser att han som vd i 

bolaget måste skapa en relation med sina anställda och styrelseordföranden för att relationen 

mellan styrelsen och den operativa ledningen ska fungera bra.  

 

”Jag skulle ju förespråka och säga att ju starkare relation men har med sina medarbetare 

som ledare eller som styrelseordförande till sina ledamöter i styrelsen eller vd desto bättre är 

det för bolaget. Och när jag säger starkare menar jag att den ska vara yrkesmässig. Men det 
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betyder inte att man inte kan vara personligt bekanta med varandra, man kan ju vara intres-

serad av vilka fritidsintressen och hur varandras familjesituation ser ut, ju mer jag vet om det 

desto bättre skulle jag säga” 

 

Holm anser att desto starkare band man har med varandra ju bättre blir det för bolaget.  Detta 

på grund av att man ökar förståelsen för varandra och då går även arbetet lättare. Enligt Holm 

går relationerna i Qeep mer åt det vänskapliga hållet än strikta affärsrelationer. Holm anser att 

det är positivt för bolaget. Den enda nackdelen Holm kan komma på är att en vänskapsrelat-

ion kan i vissa sammanhang försvåra arbetet men han anser ändå att fördelarna överväger 

nackdelarna när det gäller att ha nära och sociala relationer med varandra. 

 

Ledningen har ordet 

Erlandson beskriver också vikten av att ha ett förtroende, har man inte varandras förtroende så 

fungerar inte arbetet. Erlandson påpekar dock att vänskapsrelationer mellan styrelse och ope-

rativ ledning inte alltid är att föredra men i Qeep har han aldrig stött på att det skulle vara nå-

got problem. Erlandson umgås med Holm privat men försöker hålla det på distans, han 

påpekar även att det på Qeep har en individanpassad relation till varandra. Erlandson menar 

att alla vill faktiskt inte umgås privat och då accepteras det. Erlandson påpekar att alla på den 

här nivån är kunniga och kan skilja på privatliv och arbete. 

4.2.3.2 Relationen mellan styrelseordförande och vd 

 

Vd har ordet 

Holm påpekar än en gång att han för tillfället är både styrelseordförande och vd men att hans 

uttalanden bygger på hans relation med den föregående styrelseordföranden. Holm anser att 

relationen mellan honom och den föregående ordföranden var bra, relationen var framförallt 

baserad på förtroende. Styrelseordföranden agerade som en mentor och rådgivare och det är 

något som även funnits i åtanke när en ny styrelseordförande rekryterades. Holm anser även 

att det är viktigt att var och en att ta sitt ansvar för att skapa en god relation med varandra men 

att huvudansvaret dock ligger på ordföranden. Holm beskriver sitt eget ansvar som vd i 

bolaget i skapandet av relationer som viktig. Holms arbete i skapandet av en god relation med 

styrelsen är individanpassad. Som han själv beskriver det så är affärsrelationer precis som i 

det vardagliga livet, en del vänner ”connectar” man direkt med medan andra får man jobba 

hårdare med för att nå en god relation och likadant är det på Qeep.  
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Ledningen har ordet 

Erlandson beskriver relationen mellan vd och föregående styrelseordförande som en bra re-

lation. Erlandson beskriver utifrån hans vy att den tidigare ordföranden fungerade som en 

rådgivare till vd:n. Men samtidigt påpekar Erlandson att en egenskap som är viktig i just re-

lationen mellan styrelseordförande och vd är kontrollfunktion. Styrelseordföranden är trots 

allt vd:ns högsta chef och ska se till att hans arbete fungerar och presterar det han ska. Enligt 

hans mening fungerade relationen mellan styrelseordföranden och vd:n bra eftersom han dels 

var en rådgivare men hade även en kontrollfunktion som användes då den behövdes.  

När Erlandson beskriver ordförandens relation med den operativa ledningen så beskrivs den 

som väldigt god och att de kunde tala om alla typer av frågor. Det hände både att Erlandson 

ringde honom och ville ha råd om olika beslut men det hände även att styrelseordföranden 

ville ha hans synpunkter på frågor.  Erlandson anser att ordförandens delaktighet utanför 

styrelsemötena är viktigt för att en god relation mellan styrelse och operativ ledning ska 

skapas. Erlandson anser bland annat att ordförandens roll som ”bollplank” till den operativa 

ledningen och hans förmåga att driva vidare vissa uppgifter bidragit till deras goda relation 

mellan styrelse och operativ ledning.    

4.2.3.3  Service och rådgivning/kontroll 

 

Vd har ordet 

Holm beskriver styrelseordföranden som en rådgivare, ett ”bollplank” och en mentor. Holm 

anser vidare att styrelsemötena och de rapporterna som han presenterar på mötena är styrelse-

ordförandens kontroll gentemot honom. Dock är det viktigt enligt Holm att ordföranden också 

har ett visst kontrollansvar och ”kan ta honom i örat” om en rapport inte håller måttet. Holm 

anser att styrelseordförandes roll till honom har bidragit mycket till skapandet av deras goda 

relation mellan styrelse och operativ ledning. 

 

Styrelsens roll beror lite på vilken fas bolaget är i, när det är kris blir styrelsens roll viktigare. 

Holm anser att styrelsen och framförallt styrelseledamöterna i Qeep ses som en kontroll på att 

ledningen har gjort ett bra jobb genom att de kontrollerar de framtagna rapporterna. Holm 

anser att en egenskap som varit viktig för skapandet av en god relation i Qeep är att styrelsen 

inte lägger sig i det operativa arbetet och det har i sin tur skapat ett förtroende mellan styrelse 

och operativ ledning.  
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Ledningen har ordet 

Erlandson är av samma uppfattning och beskriver styrelseordförande som en rådgivare. Han 

menar även att ordföranden ska kontrollera vd:n. 

4.2.4 Styrelsens struktur 

4.2.4.1  Externa/interna styrelseledamöter  

 
Vd har ordet 

Holm berättar att Qeeps styrelse de senaste åren bestått av 1-3 externa ledamöter. Holm tror 

att det är en rätt vanlig kombination i små till medelstora bolag. För att relationen ska bli så 

bra som möjligt mellan ledning och styrelse anser Holm att det inte är bra med för många 

externa ledamöter. I ägarledda bolag vill ofta ledningen köra ”sitt race” som Holm uttrycker 

det. Den externa kontrollen och inputen får ofta ledningen av styrelseordföranden. Holm anser 

däremot att posten som styrelseordförande bör representeras av en extern ledamot. Enligt 

Holm var föregående styrelseordförande externt rekryterad och så är även den nya som tillträ-

der innan sommaren. 

 

Ledningen har ordet 

Erlandson beskriver engagemanget i styrelsearbete som en viktigare komponent än antalet ex-

terna/interna ledamöter. Enligt Erlandson har engagemanget stor betydelse och återfinns hos 

alla i bolaget, både inom styrelse och ledning. Kommer det in någon extern ledamot utan driv 

byts denne ut omgående enligt Erlandson. Vidare beskriver Erlandson vikten av externa 

ledamöter då de ser på bolaget från ett annat perspektiv och bidrar med kvalitéer som inte de 

interna ledamöterna har. Det är därför viktigt att de interna och externa ledamöterna 

kompletterar varandra väl enligt Erlandson.  

4.2.4.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

 

Vd har ordet 

Holm anser att formalia är viktigt för att styrelsearbetet ska fungera. Qeep har valt att utgå 

från svensk kod för bolagsstyrning och det är därför viktigt att alla är införstådd i hur den ser 

ut och fungerar säger Holm. Holm anser att detta ramverk är basen för Qeeps samarbetet. Vi-

dare beskriver Holm vikten av att koden, som är hårdvaran, integreras med mjukvaran som 

består av individer som agerar som ett lag för Qeeps skapande av en god relation mellan 

styrelse och operativ ledning.  
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4.2.4.3  De tre viktigaste egenskaperna i Qeep AB som bidragit till en god relation 

mellan styrelsen och den operativa ledningen 

 

 

Då det specifikt är tre egenskaper/komponenter som beskrivs har vi precis som i 

Studentlitteratur valt att skriva avsnittet i punktform för att tydliggöra vd och ekonomichefens 

svar. 

 

Vd har ordet 

 Styrelsen har tydliga roller och alla vet sina uppgifter. Att följa svensk kod för bolags-

styrning är viktigt. 

 Att relation är god mellan vd och styrelseordförande. En öppen kommunikation och 

aktiv dialog är väsentliga egenskaper för att uppnå detta. 

 Att utöver de återkommande 5-6 styrelsemötena per år ta sig tid och dra nytta av 

styrelsens kunskaper och resurser är viktigt. Vi brukar ha träffar, ett par gånger per år, 

där ledning och styrelse träffas mellan en och en och halv dag och diskuterar strategier 

och viktiga frågor som kan tänkas komma upp. På så sätt förbättras relationen både 

inom styrelsen men också mellan styrelse och operativ ledning och värdet av styrelsen 

höjs. 

 

Ledningen har ordet 

 Tillit 

 Kompetens 

 Engagemang. Det drivet som finns i företaget är väsentligt för att relationen ska fun-

gera på ett bra sätt, om en extern ledamot inte har det drivet så byts han eller hon ut 
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5.  Analys 

5.1 Kommunikation mellan styrelse och operativ ledning 

5.1.1 Diskussioner i styrelsen & svensk kod för bolagsstyrning 

 

Både Studentlitteratur och Qeep har en nästintill identisk syn på hur diskussionerna i styrelsen 

bedrivs och vilken formalia som följs vid styrelsemötena, därför gör vi en gemensam analys 

av bolagen inom detta område. Bolagen har ett öppet diskussionsklimat där 

styrelseledamöterna uttrycker sina åsikter. Styrelseordförande har ansvaret att alla får komma 

till tals och att dagordningen följs på mötena. Integritet är en viktig egenskap för 

styrelseledamöter i båda bolagen och även att det finns en bredd på bakgrund och kompetens. 

Detta leder enligt båda bolagen till ett öppet diskussionsklimat som skapar en god relation 

mellan styrelse och operativ ledning. Qeep och Studentlitteratur anser även att en tydlig 

formalia under styrelsemötena, gott diskussionsklimat och besluttagande har bidragit till deras 

goda relation mellan styrelse och operativ ledning. Båda bolagen anser att styrelseordföranden 

ansvarar för mötenas formalia, goda diskussionsklimat och beslutstagande. 

Styrelseordföranden tillsammans med vd:n sätter dagordningen och bestämmer vilka frågor 

som ska behandlas, därför anser bolagen att en god relation mellan styrelseordföranden och 

vd:n är avgörande för relationen mellan styrelse och operativ ledning.  

 

Vår empiriska data från Qeep och Studentlitteratur stämmer väl överens med Trickers 

beskrivning av hur agendan på styrelsemöten ska se ut och vem som ansvarar för skapandet 

av ett öppet diskussionsklimat på mötena. Tricker fortsätter med att poängtera att det är 

styrelseordförandens uppgift att alla känner sig bekväma på mötena och att det på så vis kan 

uppstå bra diskussioner. Det för oss till komponenten förtroende, framförallt till det 

integritetsbaserade förtroendet. Det ska enligt agencyteorin finnas ett integritetsbaserat 

förtroende mellan styrelseordföranden och vd:n för att de gemensamma förberedelserna inför 

styrelsemötena ska vara av god karaktär. Integritet är en komponent som framförallt 

Studentlitteratur beskriver är viktigt för deras styrelseledamöter. Det är viktigt att 

styrelseledamöterna ska stå för sina åsikter och förmedla sin kunskap enligt båda bolagen. 

Kompetensbaserat förtroende är en annan viktig komponent för skapandet av en god relation 

mellan styrelse och operativ ledning i båda bolagen. Deras tillit för varandras kompetens leder 

till att bra beslut fattas vilket förbättrar relationen mellan styrelse och operativ ledning. Detta 
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är egenskaper som återfinns i både agency-, stewardship- och resource dependenceteorin. 

Men resource dependence- och stewardshipteorin förespråkar framförallt vikten av att ha både 

integritet och kompetensbaserat förtroende.   

 

En annan intressant komponent som vi inte hade identifierat innan vi startade studien var 

vikten av att ha en tydlig formalia på styrelsemötena. Både Qeep och Studentlitteratur 

påpekade att svensk kod för bolagsstyrning är grunden för hur man arbetar vid styrelsemötena 

och har bidragit till en deras goda relation mellan styrelse och operativ ledning. De ansåg att 

det var ett krav och en grund för styrelsearbetet att styrelseledamöterna och ledningen i deras 

bolag är införstådda med de riktlinjer som svensk kod för bolagsstyrning utgör. Genom att de 

tillämpar koden blir rollfördelningen mellan styrelseledamöterna och ledningen tydlig vilket 

även skapar en trygghet och god atmosfär. Den tydliga strukturen för bolagen är en 

bakomliggande orsak till deras goda relation mellan styrelse och operativ ledning. Svensk kod 

för bolagsstyrning är inget som berörs i våra huvudteorier utan är en komponent som vi finner 

utgör grunden för bolagens goda relation mellan styrelse och operativ ledning. 

5.1.2 Informella relationer 

 

Stewardshipteorin beskriver att informella relationer är viktiga för att skapa en god relation 

mellan styrelse och operativ ledning. Resor och styrelsemöten på annan plats kan enligt teorin 

vara ett sätt skapa en ”teamkänsla” vilket ska leda till bättre relationer i styrelsen och mellan 

styrelse och operativ ledning. 

  

I Studentlitteratur är informella kontakter viktigt. Enligt vd:n och styrelseordföranden är det 

på grund av den typen av arbete de utför svårt att dra en klar gräns mellan privata och 

affärsmässiga relationer. Detta beror mycket på att de oftast träffas utanför arbetsplatsen, som 

t.ex. att de äter lunch tillsammans utanför arbetsplatsen. De anser även att diskussioner om 

arbetet i och mellan styrelsemötena diskuteras utanför de formella mötena. De informella 

kontakterna är enligt Studentlitteratur en väsentlig komponent för att skapa en god relation 

mellan styrelse och ledning och bidrar även till att de formella mötena planeras väl. De 

påpekar samtidigt att det är på de formella styrelsemötena som beslut om bolaget tas och på 

de informella mötena bestäms delar av agendan på styrelsemötena. Agencyteorin förkastar 

diskussioner på informella arenor då relationer utanför de formella mötena inte anses vara 

fördelaktigt för arbetet mellan styrelse och operativ ledning. Agencyteorin förespråkar att det 
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inte ska finnas någon social vänskapsrelation mellan styrelse och operativ ledning medan 

stewardshipteorin anser att relationer på informella arenor mellan styrelseordföranden och 

vd:n är något som är positivt för relationen. Vi kan urskilja att informella relationer hos 

Studentlitteratur stämmer överens med stewardshipteorins antaganden och skapandet av en 

god relation mellan styrelse och operativ ledning. 

 

Även på Qeep anser de att informella relationer är bra för en god relation mellan styrelse och 

operativ ledning. De försöker dra nytta av kompetensen som finns i styrelsen men arbetar 

även aktivt med att få in utomstående kompetens genom att aktivt arbeta för att vidga sina 

kontaktnät. Detta går ihop med resource dependenceteorin, dra nytta av styrelsens kompetens, 

delta på informella affärsträffar där de kan dela åsikter samt informationsutbyte med andra 

likande bolag samt skapa nya affärskontakter. Detta är något som de anställa på Qeep ”tävlar” 

om internt, att lämna ut och få in flest visitkort vid konferenser och andra nätverksträffar. 

Detta skapar ett förtroende för varandras förmåga att vidga och öka Qeeps affärsrelationer. 

Detta är en av komponenterna för deras goda relation mellan styrelse och operativ ledning 

vilket vi kan se återfinns i resource dependenceteorin.  

 

En intressant infallsvinkel som båda bolagen beskriver är att styrelsemötena ofta blir väldigt 

formella. Det blir därför svårt att få ut så mycket av dessa möten förutom att avhandla det som 

redan hänt. Informella kontakter är viktiga för att stärka framtidsutsikterna och den typen av 

relation uppmuntras i bolagen. 

5.1.3 Muntlig/skriftlig kommunikation 

  

Vi kan utifrån vår empiri konstatera att det inte är en viss typ av kommunikation som används 

mellan styrelse och operativ ledning utan snarare en kombination beroende på sammanhang. 

Det blev tydligt då båda bolagen poängterade att olika kommunikationsformer används vid 

olika sammanhang. I den teoretiska referensramen beskrivs agency-, stewardship- och 

resource dependenceteorin utifrån vilken relation, övervakande eller serviceinriktad, som 

förordas. Ur det perspektivet är det intressant att analysera våra bolags svar angående 

kommunikationsformer. 

 

I Agencyteorin beskrivs att styrelsens roll är att kontrollera ledningen och framförallt vd:ns 

arbete. I Qeep beskrivs styrelsen och framförallt styrelseordföranden som ”bollplank”, 

rådgivare och mentor men även att de kontrollerar ledningen genom att kontrollera vd:ns 
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månadsrapportering. Qeep:s vd beskriver att kontrollen framförallt består av den skriftliga 

kontakten med styrelsen inför möten och via kontinuerliga rapporter. Men vad Qeep 

poängterar är att den viktigaste komponenten för en god relation är den löpande kom-

munikationen mellan styrelsen, framförallt via styrelseordförande, och operativ ledning. Den 

löpande kommunikationen består framförallt av muntliga kontakter i form av telefonsamtal 

och möten där den operativa ledningen kan rådfråga styrelsen och framförallt 

styrelseordförande. Den här kommunikationen och relationen mellan styrelse och operativ 

ledning stämmer inte överens med agencyteorins syn på styrelseordförandens roll och 

kommunikationsvägar mellan styrelse och operativ ledning. Agencyteorin förespråkar främst 

formell kommunikation via styrelsemötena där alla styrelseledamöter ska ha samma 

utgångsläge. Vi ser snarare likheter med resource dependenceteorin men framförallt 

stewardshipteorins synsätt som förespråkar en nära, djup och kontinuerlig kommunikation 

mellan styrelse och operativ ledning.  

5.1.4 Resursgenerering 

 

Resource dependenceteorins huvudkonklusion är att generering av resurser är av stor vikt för 

bolag. Kompetensbaserat förtroende mellan styrelse och operativ ledning skapas genom 

förtroende för varandras kompetens att generera resurser till bolaget. Resursgenerering är 

därför en avgörande komponent för en god relation mellan styrelse och operativ ledning. Både 

Qeep och Studentlitteratur poängterade att alla i bolaget aktivt arbetar med resursgenerering i 

form av att ta in ny teknik, skapa nya kontakter och hänga med i utveckling av marknaden.  

 

Resource dependenceteorins tes är att generera resurser är av största vikt för bolag. Finns ett 

kompetensbaserat förtroende för att bolaget har tillgång till mycket resurser förbättras re-

lationen mellan styrelse och operativ ledning. Att resursgenerering är en viktig komponent 

poängterar båda bolagen. 

 

Studentlitteraturs vd beskriver att det är styrelsen som den operativa ledningen diskuterar med 

när ekonomiska resurser behövs och hur de ska fördelas. Så långt är det i enlighet med re-

source dependenceteorin där styrelsen, framförallt externa styrelseledamöter, ska stå för 

resursgenererandet till bolaget. Dock är det inte styrelsen i Studentlitteratur som beskrivs som 

den viktiga resursgenereraren utan det är de anställda med vd:n som står för det.  Bland annat 

beskrivs det att var tionde anställd hade disputerat och att en hög kompetens bland de 

anställda bidrar till resursgenereringen. Kontinuerliga kontakter med stora amerikanska 



55 

 

teknikbolag om hur framtiden kommer se ut beskrivs även som en väsentlig del i hur 

omvärldsförändringar behandlas i bolaget.  

 

I Qeep beskrivs inte heller styrelsen som den huvudsakliga resursgenereraren även om styrel-

sen har en viktigare roll ur det här perspektivet än i Studentlitteratur. I Qeep beskrivs det att 

det finns en kultur i bolaget, att de anställda ska ha ett öppet sinne och hela tiden arbeta för att 

bidra med nya resurser till bolaget. En röd tråd i Qeep är att alla i bolaget ska bidra, även 

styrelsen. 

 

Vd:n och ekonomichefen i Qeep beskriver att hålla koll på omvärlden, vidga sitt kontaktnät 

och utveckla sina affärsrelationer är grunden för deras verksamhet. De berättar även att alla i 

bolaget bär ansvar för att skapa större och bättre nätverk vilket leder till fler affärsrelationer. 

Ekonomichefen i Qeep beskriver en intern kultur i bolaget, att de mellan varandra tävlar om 

vem som kan lämna ut och få in flest visitkort efter företagsträffar. Denna kultur och 

egenskap poängterar ekonomichefen är en viktig komponent för relationen mellan styrelse 

och operativ ledning. Genereringen av nya resurser och kontakter skapar enligt Qeep ett 

kompetensbaserat förtroende för varandra. De litar på varandras förmåga att utveckla bolaget 

och deras kontakter vilket leder till att styrelsen ser ledningen som bra resurser och för bolaget 

framåt. Vi kan se likheter med resource dependenceteorin i Qeep, resursgenereringen är en 

viktig egenskap men precis som i Studentlitteratur bär hela bolaget ansvar för att skapa nya 

kontakter och resurser.  

 

Vi har här sett en ny aspekt på relationen som vi inte har funnit i någon av våra huvudteorier, 

att alla i bolaget bär ansvar för bolagets utveckling och resursgenerering.  
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5.2 Relationer 

5.2.1 Förtroende 

 

Relationen mellan styrelse och operativ ledning i Studentlitteratur fungerar som ett lag där de 

litar på varandras kompetens och vet sina roller i bolaget. I Studentlitteratur skapas förtroende 

genom att man uppfyller det man lovat och det anses vara en viktig komponent för skapandet 

av en god relation mellan styrelse och operativ ledning. I den teoretiska referensramen kan 

man läsa att kompetensbaserat förtroende skapar en god relation mellan styrelse och operativ 

ledning genom att man litar på varandras förmåga och kompetens. I Studentlitteratur använder 

de sig således framförallt av ett kompetensbaserat förtroende.  Därmed kan vi se att 

Studentlitteraturs organisation fungerar i överensstämmelse med stewardshipteorin eftersom 

styrelsen inte kontrollerar den operativa ledningen. Styrelsen i Studentlitteratur förlitar sig på 

den operativa ledningens kompetens och förmåga att driva bolaget framåt.    

 

I Qeep tas det upp att förtroende är viktigt för relationen mellan styrelse och operativ ledning. 

De anser att om man inte har varandras förtroende så fungerar inte arbetet. Däremot finns det 

ingen gemensam samsyn på hur relationen mellan styrelse och operativ ledning ska se ut. 

Vd:n menar att en vänskaplig relation är att föredra eftersom det skapar ett starkt band mellan 

vd och styrelseordförande och bidrar även till en bättre förståelse för varandra som i sin tur 

underlättar arbetet i bolaget.  

 

Ekonomichefen anser att en affärsmässig relation mellan styrelse och operativ ledning är att 

föredra. Erlandson menar att man ska kunna skilja på privatliv och arbete. Ekonomichefen 

beskriver ett kompetensbaserat förtroende då han menar att styrelsen och den operativa 

ledningen är tillräckligt kunniga och litar på varandras kompetens. Det finns olika syn i Qeep 

hur relationen ska se ut, däremot är de överens om att de har en mer individanpassad relation i 

Qeep som är baserad på individernas personligheter. Vi kan ändå urskilja att bådas åsikter 

återfinns i stewardshipteorin. Både kompetensbaserat förtroende och integritetsbaserat 

förtroende bidrar till en bättre relation mellan styrelse och operativ ledning genom att man 

gärna samarbetar och litar på varandras kompetens. Det vill säga att styrelsen litar på 

ledningens arbete och vice versa vilket innebär att de inte behöver kontrollera varandra. 
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5.2.2 Relationen mellan styrelseordföranden och vd 

 

Enligt agencyteorin anses det inte vara en fördel att vara bästa vän med vd:n då det kan skada 

relationen mellan styrelse och operativ ledning. Vidare beskriver agencyteorin att styrelseord-

föranden har som uppgift att övervaka och kontrollera vd:n och att denne sköter sina uppgif-

ter. Studentlitteraturs vd är enligt sig själv inte bästa vän med styrelseordföranden men det 

finns en personlig ”touch” i samarbetet. De har suttit i samma styrelse i femton år och än idag 

har de framförallt en affärsmässig och formell relation mellan varandra.  

 

Enligt stewardshipteorin ska bolagets struktur förstärka den operativa ledningens makt vilket 

kan urskiljas i Studentlitteratur. Vd:n berättar att styrelseordföranden inte lägger sig i det 

operativa arbetet eftersom ledningsgruppen och de anställda har rollfördelningen klar för sig. 

Det är därför viktigt att vd:n klarar de mål som är uppsatta för honom. Om den operativa 

ledningen inte presterar det dem lovat finns det en risk att styrelsen förlorar det 

kompetensbaserade förtroende som har skapats för den operativa ledningen. Enligt 

Studentlitteratur är relationen mellan styrelse och operativ ledning en blandning av en 

affärsrelation och en vänskapsrelation som i sin tur har varit en bidragande komponent för 

relationen mellan styrelse och operativa ledningen i Studentlitteratur. Bolagets beskrivning 

speglar relationen mellan styrelse och operativa ledning i Studentlitteratur som i sin tur 

innebär att de använder sig av både ett agency och stewardship-perspektiv för relationen 

mellan styrelse och operativ ledning. Stewardshipteorin förespråkar en mer vänskaplig och 

informell relation mellan styrelseordföranden och vd:n för att öka deras förståelse för 

varandras arbete. Detta anser inte agencyteorin fördelaktigt för bolaget som helhet och för 

relationen mellan styrelse och ledning. Vi kan se båda teorierna i Studentlitteratur men kan 

urskilja att relationen mellan ordföranden och vd:n drar lite mer åt stewardshipteorin.        

 

Relationen mellan vd:n och den dåvarande styrelseordföranden i Qeep liknar den relation som 

beskrivs i stewardshipteorin där styrelseordföranden fungerar som en rådgivare och mentor. 

Styrelseordföranden blir därmed en resurs för vd:n vilket beskrivs i resource 

dependenceteorin. Men den före detta styrelseordföranden var inte bara en mentor till vd:n, 

hans uppgift var även att kontrollera vd:ns arbete. I agencyteorin beskrivs styrelseordföranden 

som en övervakare som inte bör ha en vänskapsrelation med vd:n. Den gamla 

styrelseordföranden och vd:n har haft en nära relation där vd:n hade ett stort förtroende för 

styrelseordföranden. Förtroendet ledde till ett gott samarbete mellan styrelse och operativ 
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ledning och de litade på varandras kompetens. Den typen av relation förespråkas i 

stewardshipteorin. Det förekom en omfattande dialog mellan vd:n och styrelseordföranden 

vilket var en bidragande komponent för att det inte uppstod några konflikter mellan dem. Vi 

kom fram till att relationen mellan styrelseordföranden och vd:n i Qeep speglar framförallt 

stewardshipteorins beskrivning men har även inslag av agencyteorin och resource 

dependenceteorin.    

5.2.3 Service och rådgivning/kontroll  

 

Studentlitteraturs styrelse fungerar som ett rådgivningscenter för den operativa ledningen. 

Vd:n och styrelseordföranden påpekar också att styrelseordföranden formellt sett är vd:ns 

högsta chef som ska övervaka vd:n men att så är inte fallet i Studentlitteratur. Vd:n och 

styrelseordföranden menar att styrelseordföranden agerar som ett ”bollplank” för vd:n där 

styrelseordföranden ger råd och synpunkter i olika frågor till vd:n. Det finns en tillit mellan 

varandra vilket leder till att relationen blir mer avspänd och att diskussionerna blir ärligare. 

Agencyteorin anser att en vänskapsrelation mellan styrelse och operativ ledning är farligt 

eftersom det kan leda till att styrelsen accepterar bristfälliga prestationer av ledningen. 

Agencyteorin bygger på att människan är egoist och agerar alltid för sitt eget bästa och det är 

därför styrelses uppgift är att övervaka så att den operativa ledningens mål och agerande 

stämmer överens med bolagets. Men i Studentlitteratur ses styrelsen som ett rådgivnings- och 

servicecenter för ledningen vilket snarare stämmer överens med stewardshipteorins 

beskrivning av relationen mellan styrelse och operativ ledning. Det tar tid att bygga upp en 

relation mellan vd:n och styrelseordföranden. I vår teoretiska referensram kan det utläsas att 

styrelseordföranden till en början måste agera som en övervakare där han/hon sedan går över 

till att vara en rådgivare när det finns förtroende från båda parter. Idag kan vi se att vd:n och 

styrelseordföranden på Studentlitteratur har skapat tillit och förtroende för varandra genom att 

de har haft många års samarbete vilket har lett till att de har en öppen och ärlig relation vilket 

stämmer överens med stewardshipteorin.  

 

Qeeps vd berättar att den före detta styrelseordföranden framförallt fungerade som en 

rådgivare. Men han påpekade samtidigt att styrelseordföranden kunde ”ta honom i örat” då 

hans rapporter inte höll måttet vilket vd:n endast anser var positivt för honom och bolaget som 

helhet. Detta innebar att Qeeps föregående styrelseordförande agerade både som en rådgivare 

men vid behov tog sitt ansvar som kontrollfunktion av bolaget och begärde förbättring av 

vd:ns prestationer. Detta går i linje med både stewardship- och agencyteorin. Som nämnts 
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tidigare förespråkar agencyteorin att styrelseordföranden ska kontrollera vd:ns arbete medan 

stewardshipteorin anser att styrelseordföranden ska vara ett stöd eller mentor för vd:n. Utifrån 

detta kan vi konstatera att den skriftliga rapporteringen som sker mellan styrelse och operativ 

ledning på Qeep är en kontrollfunktion för att ledningen presterar det som förväntas av dem. 

Men som nämnts tidigare så är den löpande kommunikationen viktigare för relationen mellan 

styrelse och operativ ledning då den delen av kommunikationen bidrar till informationsutbyte 

och möjlighet för rådgivning av varandra.  

5.3 Styrelsens struktur 

5.3.1 Externa/interna ledamöter 

 

Om bolag ska ha många eller få externa ledamöter beror på vilken teori man utgår ifrån. I 

Studentlitteratur anses de externa ledamöterna ha bidragit till en god relation i bolaget. Detta 

eftersom de bidrar med kompetens och kvalitéer som annars inte funnits i bolaget. Beskriv-

ningen som Studentlitteratur ger oss stämmer överens med resource dependenceteorin då 

teorin förordar externa ledamöter eftersom de har andra kompetenser och kvalitéer än interna 

ledamöter. Detta i sin tur leder till en god relation mellan styrelse och operativ ledning 

eftersom de litar på varandras kompetens att driva bolaget framåt med hjälp av 

resursgenerering. 

 

Både agency- och resource dependenceteorin förespråkar en mångfald av 

styrelseledamöternas bakgrund, kompetens och branscherfarenhet. Mångfalden bland 

styrelseledamöterna är en av de viktigaste komponenterna för Studentlitteraturs goda relation 

mellan styrelse och operativ ledning. Detta finner vi stöd för i framförallt resource 

dependenceteorin då mångfalden kan bidra till kompetensbaserat förtroende och förbättra 

relationen mellan styrelse och operativ ledning. Agencyteorin anser att externa ledamöter 

ställer högre krav på den operativa ledningen och accepterar inte bristfälliga resultat från dem. 

 

De externa ledamöterna i Studentlitteratur ses som en extra tillgång och resurs för bolaget och 

menar att den extra kontrollen av ledningen ses som en egenskap de får på köpet och är inte 

anledningen till att de väljer att ta in externa ledamöter. Det stämmer överens med resource 

dependenceteorin. 
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I Qeep är det inte en fördel att ha för många externa ledamöter i styrelsen. Dock anser man att 

de externa ledamöter man har i bolaget är av godo, inte minst för övervakningens skull. Att 

styrelseordföranden är extern och kan bidra med kompetens och agerandet som rådgivare har 

varit en viktig komponent för den goda relationen menar de i Qeep. Det viktiga är inte om det 

är externa eller interna ledamöter utan att de som sitter i styrelsen är engagerade. Det gör att 

till skillnad från Studentlitteratur så anammar man stewardshipteorin i högre grad. Detta då 

stewardshipteorin förordar interna ledamöter av anledningen att de kan bolaget bättre och 

bidrar till en bättre relation mellan styrelse och operativ ledning. Det är just den anledningen 

som Qeep beskriver, att det viktiga är inte om styrelseledamöterna är externa eller interna utan 

att de har kompetens och visar engagemang för bolaget. Har man inte ”drivet” som de i Qeep 

beskriver det som så blir man utbytt. I Qeep arbetas det aktivt för att ta del av 

styrelseledamöterna kunskaper och som vi även analyserat djupare under informella arenor 

där de i Qeep beskriver vikten av resor med styrelsen och vd:n för relationen mellan styrelse 

och operativ ledning.   

 

En vidare analys av externa och interna ledamöter i de båda bolagen kan göras utifrån ett 

förtroendeperspektiv. Förtroende är en komponent som sammanlänkar de både bolagens syn 

på interna och externa ledamöter och är en viktig egenskap för att en god relation mellan 

styrelse och operativ ledning ska existera. Integritetsbaserat förtroende är viktigt, inte minst i 

Studentlitteratur där de menar att styrelseledamöterna står för sina åsikter. Integriteten är 

viktigt för att uppnå det öppna diskussionsklimat som finns i deras bolag. Även Qeep 

förespråkar att förtroendet är en väsentlig komponent för en god relation mellan styrelse och 

operativ ledning. Det är viktigt att det finns ett kompetensbaserat förtroende enligt båda 

bolagen då relationen mellan styrelse och operativ ledning bygger på kompetens- och 

informationsutbyte. 

 

  

 

 

 

 

  



61 

 

6. Slutsats  
 

Vi har i den här uppsatsen kommit fram till att olika egenskaper och komponenter bidrar till 

en god relation mellan styrelse och operativ ledning och att de inte kommer från en och 

samma teori. Vi valde att studera tre huvudteorier inom bolagsstyrning, agency-, stewardship- 

och resource dependenceteorin och skapade en teoretisk referensram. Vi har sammanfattat 

teorierna och belyst just deras syn på relationen mellan styrelse och operativ ledning genom 

att fokusera på tre teman som i sin tur bygger på olika komponenter som vi anser bidrar till en 

god relation.  

 

Vi har kommit fram till att en god relation mellan styrelse och operativ ledning framförallt 

bygger på att det finns en förståelse och kunskap om de regelverk och koder som reglerar 

styrelsen och den operativa ledningens roller gentemot varandra. Bolagen vi har intervjuat är 

icke noterade och är inte tvingade att följa svensk kod för bolagsstyrning. Båda har dock 

agerat efter svensk kod för bolagsstyrning och anser att det har varit grunden för en god 

relation mellan styrelse och operativ ledning i deras bolag. Svensk kod för bolagsstyrning är 

ingen egenskap som vår teoretiska referensram tar upp vilket vi förklarar genom att vår studie 

är gjort på svenska bolag vilket våra teorier inte är specifikt anpassade för. Svensk kod för 

bolagsstyrning anser vi är en grundläggande egenskap för en god relation mellan styrelse och 

operativ ledning. Vi har även kommit fram till att bra formalia och struktur på styrelsemötena 

är av största vikt för att styrelsearbetet ska fungera så effektivt som möjligt. Det här anser 

även båda bolagen är en grundläggande egenskap för att skapa en god relation. 

 

Utifrån vår analys har vi kommit fram till att flera komponenter har betydelse för en god 

relation mellan styrelse och operativ ledning. En av de viktigaste egenskaperna är att det ska 

finnas en bra och öppen kommunikation i styrelsen och mellan styrelse och operativ ledning. 

Kommunikationen har inte enligt vår studie visat sig vara av en viss typ utan ska framförallt 

vara kontinuerlig och vid behov från båda parter. Detta kan enligt oss tyda på att en ärlig, 

öppen och kontinuerlig kommunikation är en bidragande komponent för en god relation 

mellan styrelse och operativ ledning. Detta stämmer även stämmer överens med stewardship- 

och resource dependenceteorin.  

 

Informella relationer mellan styrelse och operativ ledning utanför styrelserummet är en 

egenskap som bidrar till en god relation mellan styrelse och operativ ledning enligt båda 
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bolagen. Bolagen har även en gemensam syn på att relationen ska gå mer åt det vänskapliga 

hållet för att skapa en god relation mellan styrelse och operativ ledning. Samtidigt påpekades 

att det ska vara en affärsmässig relation med en ”personlig touch”. Detta finner vi likheter 

med stewardshipteorins antaganden om en nära och vänskaplig relation mellan styrelse och 

operativ ledning. 

 

Relationen kan utvecklas till att vara avslappnad och ärlig vilket skapas genom att parterna 

har ett förtroende för varandra. Förtroende för varandras kompetens och integritet var något 

som båda bolagen ansåg var av största vikt i deras bolag, det vill säga ett kompetens- och 

integritetsbaserat förtroende. Detta har enligt oss stor betydelse för hur relationen mellan 

styrelse och operativ ledning ser ur. Således är förtroende en identifierbar egenskap för en god 

relation. Även den här egenskapen återfinns i stewardshipteorin som bygger på att man ser 

den operativa ledningen som pålitliga och ansvarsfulla med mål som stämmer överens med 

bolagets.  

 

Resursgenerering är en viktig komponent för en god relation mellan styrelse och operativ 

ledning. Nyfikenhet, engagemang och kompetens är nyckelord i bolagen och är bidragande 

orsaker till att de ansvariga för resursgenerering känner att resurserna är tillräckliga för att 

möta omvärldsförändringar. Detta leder till en bättre relation mellan styrelse och operativ 

ledning. Interna styrelseledamöter anser vi är relevanta i små- och medelstora bolag eftersom 

de redan har kunskap om bolaget. Externa styrelseledamöter är även viktiga för relationen 

mellan styrelse och operativ ledning. De bör framförallt ses som resursgenererare som bidrar 

med kunskap och kompentens till bolaget och bör inte enbart ses som övervakare. Därför 

anser vi att våra tre huvudteorier är relevanta men i olika utsträckning. Resursgenerering som 

resource dependenceteorin beskriver som en av de viktigaste komponenterna för att skapa en 

god relation mellan styrelse och operativ ledning har vi även funnit i vår undersökning. Dock 

anser vi att ytterligare en komponent har tillkommit och den är att hela bolaget och inte bara 

externa styrelseledamöter ska bidra med generering av resurser.  

 

Styrelsen kontrollerar den operativa ledningen via skriftlig kommunikation och med hjälp av 

styrelsemötena. Den löpande kommunikationen som framförallt utgörs av muntlig 

kommunikation mellan styrelsemötena är viktigare än skriftlig kommunikation för att skapa 

en god relation mellan styrelse och operativ ledning. Det antagandet stödjs av vår empiri där 

bolagen beskrev den rådgivande funktionen som den väsentliga för en god relation mellan 
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styrelse och operativ ledning och den sker under den löpande kommunikationen. I vårt 

empiriunderlag finner vi framförallt komponenter som finns i stewardship- och resource 

dependenceteorin där styrelsen snarare ses som ett rådgivningscenter. Dock kan ett visst 

kontrollbehov från styrelsen urskiljas, vilket innebär att stewardshipteorin inte kan följas till 

fullo. Vi kom fram till att det inte finns någon enskild teori som gäller för alla bolag.  

 

En skillnad som vi dock identifierade i vår analys av empirin var synen på externa 

styrelseledamöter. I Studentlitteratur tyckte de att det var viktigt med externa 

styrelseledamöter medan i Qeep hade de en mindre betydelse. Vi förmodar att detta har att 

göra med att Studentlitteratur är ett större och dessutom familjeägt bolag där det krävs en viss 

kontroll. Detta bidrar till att legitimiteten spelar stor roll i styrelsearbetet.  

 

En analytisk generalisering av den teoretiska referensramens applicerbarhet på andra bolag än 

Qeep och Studentlitteratur anser vi intressant. Vår analytiska generalisering mynnar ut i att 

komponenternas inverkan på relationen passar bättre i små och medelstora bolag eftersom 

styrelse och operativ ledning har en intimare relation till varandra. Vi förmodar att 

referensramen blir svårare att applicera i stora multinationella bolag då styrelsen ofta är 

geografiskt spridda och relationen inte är lika viktig som i små och medelstora bolag. Vi 

förmodar även att styrelsens roll i multinationella bolag framförallt är en kontrollfunktion likt 

agencyteorin beskriver. 

 

Nedan i tabell 3 beskrivs de komponenter som vi studerat och anser relevanta för relationen 

mellan styrelse och operativ ledning. Komponenterna är indelade i tre olika teman. Efter 

vidare granskning av empirin kom vi fram till att vissa komponenter prioriteras föra andra och 

det beskrivs med hjälp av antal stjärnor. En komponent som får fem stjärnor anses vara en 

essentiell komponent och har nämnts av båda bolagen bland de tre viktigaste 

egenskaperna/komponenterna som bidrar till en god relation mellan styrelse och operativ 

ledning. De punkterna värderade vi även tyngst vid bedömningen av komponenternas 

inverkan på relationen mellan styrelse och operativ ledning.    
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Tema Qeep & 

Studentlitteratur 

Återfinns i teori Vikten av komponenter 

Skala 1-5, där 5 är högst.  

Kommunikation 

mellan styrelse-

operativ ledning 

   

Diskussioner i 

styrelsen 

Öppet 

diskussionsklimat där 

alla får komma till 

tals. En tydlig 

struktur. 

En kombination av 

våra tre 

huvudteorier. 

 

Informella 

relationer 

Relationer utanför 

formella möten. 

Informella träffar. 

Stewardshipteorin 

men även resource 

dependenceteorin. 

 

Muntlig/skriftlig 

kommunikation 

Kommunikationsform 

beroende på 

sammanhang. 

Löpande(framförallt 

muntlig)= råd & 

service. 

Skriftlig=kontrollfunk

tion. 

 

Skriftlig=agencyteor

i. Löpande=steward-

shipteori och 

resource 

dependenceteori. 

Löpande Kommunikation: 

 

 

 

 

Skriftlig kommunikation: 

Resursgenerering Hela bolaget har 

ansvar för 

resursgenereringen. 

En utveckling av 

resource 

dependenceteorin. 

 

Relationer    

Förtroende Framförallt 

Kompetensbaserat 

förtroende men även 

integritetsbaserat 

förtroende. 

Resource 

dependenceteorin 

men även 

stewardshipteorin 

 

 

Relation mellan 

styrelseordförande 

och vd 

Affärsmässig relation 

med ett personligt 

inslag. Förtroende 

förstärker relationen. 

En kombination av 

våra tre 

huvudteorier. 

 

Rådgivning/kontro

ll 

Framförallt service 

och rådgivning från 

styrelse till operativ 

ledning. 

Stewardshipteorin 

men även resource 

dependenceteorin. 

Rådgivning: 

 

 

 

Kontroll: 

 

 



65 

 

 

Styrelsen 

struktur 

   

 

Externa/interna 

styrelseledamöter 

 

 

En kombination 

mellan interna och 

externa ledamöter 

förespråkas. 

En kombination av 

våra tre 

huvudteorier. 

Externa 

 

 

 

Interna 

 

 

 

Nya komponenter 

efter empiristudie 

   

Svensk kod för 

bolagsstyrning 

En mall för styrelsens 

roll & struktur. 
   

Engagemang ”Drivet” är en 

bakomliggande 

komponent för 

förtroende och en god 

relation mellan 

styrelse och operativ 

ledning. 

  

 

 

Tabell 3: Komponenters vikt för relationen mellan styrelse och operativ ledning. 

  

 
Utifrån tabell 3 kan vi utläsa att förtroende och resursgenerering är de viktigaste 

komponenterna som bidrar till en god relation mellan styrelse och operativ ledning. 

Resursgenerering blev enligt vår studie en komponent av större vikt än vad vi hade föreställt 

oss och en utveckling av resource dependenceteorin där vår studie förespråkar att hela bolaget 

bidrar med resurser och inte att enbart de externa styrelseledamöterna. Att förtroende skulle 

vara en väsentlig egenskap hade vi redan diskuterat innan vår studie. Efter vår studie har vi 

förstärkt vårt antagande om att förtroende är en av de viktigaste, om inte den viktigaste, 

komponenten som bidrar till en god relation mellan styrelse och operativ ledning. Vi kom 

även fram till att svensk kod för bolagsstyrning och engagemanget i styrelsen är viktiga 

komponenter för relationen mellan styrelse och operativ ledning vilket är inte är komponenter 

vi förutspått. På så vis har vi utvecklat vår teoretiska referensram efter vår empiriska studie 

och adderat komponenterna svensk kod för bolagsstyrning och engagemanget i styrelsen.       
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7.  Förslag till vidare forskning 
 

Då vi inte kunde finna någon omfattande studie om vad som karakteriserar en god relation 

mellan styrelse och operativ ledning ser vi flera intressanta områden att forska vidare på. 

Vidare forskning om hur olika komponenter påverkar relationen mellan styrelse och operativ 

ledning vore intressant. Vi har identifierat fyra tänkta forskningsområden. 

 Hur ska styrelsen uppgifter fördelas och ska utgångspunkten vara svensk kod för 

bolagsstyrning för att nå den struktur som föreslås? 

 Hur sker resursgenerering på bästa sätt i bolag?  

 Enligt vår studie var inte externa eller interna styrelseledamöter det viktiga för en god 

relation mellan styrelse och operativ ledning utan det var engagemanget de hade. En 

intressant studie hade varit om engagemang är en egenskap som en styrelseledamot 

har i början av sin mandatperiod och om så inte är fallet kan det framkallas på något 

sätt? 

 Vilken förtroendeform, kompetensbaserat- eller integritetsbaserat förtroende, är 

viktigast för en god relation mellan styrelse och operativ ledning och på vilket sätt de 

påverkar relationen? 
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