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Sammanfattning 

 
Titel  Styrelseproffs – En fördjupad studie 
 
Seminariedatum 13 januari, 2012 
 
Ämne/ Kurs  FEKH95, företagsekonomi, examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 
 
Författare   Paula Petersson, Michaela Tredal och Erika Waldetoft 
 
Handledare  Claes Svensson 
 
Nyckelord  Styrelseproffs, styrelseledamöter, styrelsearbete, oberoende 

styrelseledamöter, profession, egenskaper, bidrag 
 
Syfte  Uppsatsens teoretiska syfte är att konstruera en teoretisk 

referensram som underlag till en fördjupad studie om 
styrelseproffs och deras egenskaper samt bidrag till styrelsearbetet. 
Uppsatsens empiriska syfte är dels att undersöka vad som är 
specifikt och utmärkande för ett styrelseproffs i form av 
egenskaper och bidrag och dels huruvida ett styrelseproffs är 
professionell i sitt styrelsearbete och därmed utgör en profession. 

 
Metod Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en abduktiv 

forskningsansats. Primärdata har samlats in med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer med styrelseproffs. Sekundärdata har 
använts i form av lag- och normgivande skrifter. 

 
Teori Det teoretiska kapitlet presenterar de, för uppsatsen, relevanta 

delarna i corporate governance systemet och grundläggande teorier 
inom bolagsstyrning. Dessa ligger till grund för den konstruerade 
teoretiska referensramen. Avslutningsvis ges, i det teoretiska 
kapitlet, en presentation av professionsteorin. 

 
Empiri Empirin grundar sig på fem fallstudier av styrelseproffs. Resultatet 

presenteras med utgångspunkt i den konstruerade teoretiska 
referensramen och visar styrelseproffs signifikanta egenskaper och 
vad de bidrar med till bolags styrelser. 

 
Slutsatser Det empiriska resultatet visar att den konstruerade teoretiska 

referensramen behöver omarbetas för att kunna vara applicerbar på 
styrelseproffs. 
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Abstract	   
 
Title  Styrelseproffs – En fördjupad studie 
 
Seminar date 13th of January, 2012 
 
Course  FEKH95, Business Administration, Degree Project, Undergraduate 

level, 15 ECTS 
 
Authors  Paula Petersson, Michaela Tredal, and Erika Waldetoft  
 
Advisor  Claes Svensson 
   
Key words  Styrelseproffs (Board Professionals), board members, board work, 

independent board members, profession, characteristics, 
contribution      

 
Purpose  The theoretical aim of this paper is to construct a theoretical 

framework as a basis for an in-depth study of the board 
professionals and their characteristics and contributions to its work 
in boards. The empirical aim of this paper is to investigate what is 
specific and characteristic of a board professional in terms of 
characters and contributions, and second, whether a board 
professional is professional in its work in boards and thus that 
constitutes a profession.       

 
Methodology The paper is based on a qualitative method with an abductive 

research approach. The primary data is collected through semi-
structured interviews with board professionals. The secondary data 
is used in the form of legal- and normative writings.  

 
Theory The theoretical chapter presents the most relevant parts of the 

corporate governance system and the basic theories in corporate 
governance. These together form the basic of the theoretical 
framework. In conclusion of the theoretical chapter is given a 
presentation of the professional theory.    

 
Empirical foundations The empirical data is based on five case studies with board 

professionals. The results are presented based on the constructed 
theoretical framework and shows the board professionals specific 
characters and their contributions to boards. 

 
Conclusion  The empirical results show that the constructed theoretical 

framework needs to be revised to be applicable on board 
professionals. 
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1 Inledning	  

I det inledande kapitlet introduceras uppsatsen med en kortfattad bakgrund till ämnet 

corporate governance innefattande styrelsens arbete, sammansättning samt en introduktion till 

den grupp av styrelseledamöter som benämns styrelseproffs. Vidare presenteras uppsatsens 

problemdiskussion och frågeställningar samt uppsatsens syfte. 

  

1.1 Bakgrund	  

Bolagsstyrning har kommit att bli allt mer betydande i en framgångsrik marknadsekonomi 

och har i stora delar av världen använts för att effektivt styra och kontrollera bolag (SOU 

2004:47). Bolagsstyrning handlar bland annat om samspelet och ansvarsfördelningen mellan 

ett bolags olika aktörer för att på ett effektivt sätt styra, dels för att säkerställa att aktieägarna 

får utdelning för investerat kapital och dels för att stärka bolags allmänna förtroende gentemot 

övriga intressenter. Likväl är bolagsstyrning viktigt för ekonomisk effektivitet och tillväxt, att 

det finns ett förtroende mellan de olika aktörerna och kapitalmarknaden då bolagens 

utveckling även påverkar samhällets utveckling. En god bolagsstyrning är alltså inte endast 

betydande för bolagens ägare utan även för samhället i stort. (SOU 2004: 47)  

 

Under de senaste femtio åren har det skett en förändring vad gäller kontroll och styrning av 

svenska bolag. Förändringen har gått från att bolag varit styrda av kapitalstarka familjer till ett 

ökat institutionellt ägande. Institutionerna har bland annat fungerat som mellanhänder och 

finansiella placerare åt aktieägarna, vilket bidragit till att ägandet av bolag spridits och antalet 

minoritetsägare blivit fler. (SOU 2004:47) Samtidigt har det, som ett resultat av 2000-talets 

förtroendekriser, utvecklats en kritisk syn till styrelseledamöter och deras arbete samt en 

allmän misstro gentemot svenska bolag där bland annat redovisningsskandaler och 

belöningsprogram ligger till grund. (SOU 2004:47) 

 

Som ett resultat av dessa skandaler och det tidvis bristande ansvarstagandet har styrelsers 

ansvarsroll under de senaste åren varit i massmedialt fokus. Styrelsen har fått en mer 

framträdande roll då aktieägarna blivit mer krävande samtidigt som styrelsen kommit att bli 

bolagens ansikte utåt mot intressenter och näringsliv. Det här har samtidigt lett till ett utökat 

krav på varje enskild styrelseledamot. (Styrelseakademin, 2011) Styrelsens och 

styrelseledamöternas uppgift är att agera främsta kontrollorgan och deras funktion ska bland 

annat utgöra ett ansvar för bolagets organisation och förvaltning samtidigt som de ska bidra 
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med rådgivning till bolagsledningen (Alvesson & Svenningsson, 2007). Styrelsen har i större 

utsträckning fått ett strategiskt ansvar, och kompetenser som bidrar med kunskaper inom 

affärsrelaterad strategi har blivit mer efterfrågade (Styrelseakademin, 2011). Ett begrepp som 

därav blivit mer förekommande i media i samband med diskussioner om styrelsens och 

styrelseledamöters arbete, ansvar och roll är styrelseproffs. Denna grupp ledamöter har över 

tid blivit åtskilda från andra styrelseledamöter och benämningen proffs pekar på att dessa 

ledamöter skulle vara mer erfarna och därav mer professionella i sitt styrelsearbete.  

 

1.2 Problemdiskussion	  	  

Det visade sig i ett första skede vara svårt att finna en bra, förklarande och entydig definition 

för styrelseproffs. Av denna anledning har det för uppsatsen tagits fram en egen definition 

vilken har sin utgångspunkt i Nationalencyklopedins definition och i SIS Ägarservices krav 

för ett styrelseproffs antal uppdrag.  

Nationalencyklopedins definition för ett styrelseproffs är ”En person som är ledamot av 

åtskilliga styrelser och vars tid till stor del fylls av detta” (Nationalencyklopedin, 2011), 

vilken med andra ord anger att ett styrelseproffs är en ledamot som på heltid arbetar i flertalet 

styrelser. Utöver Nationalencyklopedin tas i uppsatsen även hänsyn till de krav SIS 

Ägarservice i sin årliga sammanställning framställer om att en styrelseledamot ska ha fem 

eller fler uppdrag i börsnoterade bolag för att benämnas styrelseproffs (Fristedt et al, 2011). 

Uppsatsen kommer, i sin definition, bortse från det krav SIS Ägarservice ställer om att 

styrelseuppdragen ska vara i börsnoterade bolag och beaktar enbart kravet för antalet uppdrag. 

Att dessa två förklaringar skiljer sig åt gör begreppet både otydligt och tvetydigt. 

Nationalencyklopedin menar att dessa ledamöter ska ha åtskilliga styrelsearbeten som sitt 

huvudsakliga arbete, det vill säga pekar främst på ett tidsmässigt krav och specificerar inte 

antalet. SIS Ägarservice fastställer att ledamöter, för att vara styrelseproffs, ska arbeta i minst 

fem styrelser och pekar därav på antalet styrelseuppdrag. SIS Ägarservice anger inget om att 

styrelseuppdragen ska utgöra ledamöters huvudsakliga arbete medan Nationalencyklopedin 

endast anger att styrelseuppdragen ska vara åtskilliga och ett heltidsarbete. För att ge läsaren 

en tydligare definition av styrelseproffs har dessa två vägts samman till en övergripande 

definition som hädanefter kommer användas som uppsatsens definition samt grundantagande: 

”En styrelseledamot som på heltid arbetar med fem eller fler styrelseuppdrag” 
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Denna definition kommer att användas i syfte att genomföra en fördjupad studie om 

styrelseproffs samt för att möjliggöra ett resonemang om vilka signifikanta egenskaper ett 

styrelseproffs har samt vad de bidrar med till styrelsearbetet i olika bolag. Skälet till denna 

fördjupade studie är att definitionen anses ge en smal bild av styrelseproffs då den inte ställer 

några krav på uppdragen i sig och inte heller på styrelseledamoten vad gäller dennes 

egenskaper, erfarenheter eller bidrag.  

 

Det har framkommit att det föreligger en problematik vid sammansättningen av styrelser då 

svenska styrelseledamöter arbetat homogent med liknande bakgrund, utbildning och 

kunskaper. (SOU 2004:47) Kraven på bolags styrelsesammansättning har därav ökat, bland 

annat genom att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) införts som är en normativ 

komplettering till den svenska lagstiftningen (Brandinger, 2004). Koden, som en svensk 

institutionell företeelse, avser självreglering och använder sig av ”följa eller förklara”, vilket 

innebär att bolag kan avvika från angivna regler så länge motivering ges till varför och hur 

avvikelsen för det individuella bolaget resulterar i bättre bolagsstyrning. (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010) 

  

Som följd av den institutionella spridningen har det, som tidigare nämnts, skapats en 

problematik i avseendet om att bolag inte skulle drivas i enlighet med ägares intressen. 

Styrelse och bolagsledning kan ha avvikande intressen, exempelvis vad gäller 

avkastningskrav, risktagande och finansiell planering. (SOU 2004:47) Kraven på styrelsen 

och varje enskild styrelseledamot har därav ökat (Styrelseakademien, 2011). Resurser som 

styrelseledamöter tillför bolag är nödvändiga för dess effektivitet och det är följaktligen 

viktigt med dynamik inom en styrelse där samtliga bör ha unika erfarenheter och kompetenser 

och på olika sätt bidra till bolaget (Barroso Castro et al, 2009).  

 

Millstein och McAvoy (1998) förklarar att bolag, där oberoende styrelseledamöter utgör en 

majoritet av styrelsen, är förknippade med högre avkastning till aktieägarna. Samtidigt har 

dessa bolag med aktiva, självständiga och professionella styrelseledamöter haft en bättre 

ekonomisk vinst än bolag med en majoritet av beroende styrelseledamöter. Vidare anger 

Koden (2010) att majoriteten av en styrelses ledamöter bör vara oberoende till bolagsledning 

och aktieägare. Att vara oberoende innebär att en ledamot inte har någon form av relation, så 

som anställning, affärsförbindelser eller ekonomiska mellanhavanden till bolagsledning eller 
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aktieägare (Kollegiet svensk bolagsstyrning, 2010). Att ha oberoende styrelseledamöter har 

därav visat sig generera fördelar. 

  

Som ett resultat av snabba förändringar i en global ekonomi, där mikro- och makrokrafter 

förändrar förutsättningarna för svenska bolag och aktieägare, har styrelseuppdraget blivit ett 

arbete med krav på professionella arbetsinsatser (Styrelseakademin, 2011). Som en följd av 

detta samt en större efterfråga på oberoende styrelseledamöter med högre kompetens har 

begreppet styrelseproffs blivit mer förekommande i mediala sammanhang. För att vidare 

diskutera begreppet leds tankarna ofrivilligt från proffs till professionalisering och profession. 

Professionalisering syftar till den process vilken leder till en kvalificerad profession, det vill 

säga ett yrke som bygger på en akademisk utbildning där den professionelle erhållit en 

legitimering som bevis på dennes specifika kvalifikationer. (Nationalencyklopedin, 2011) 

Benämningen proffs ger utövaren en beskrivande titel om att denne skulle besitta kvaliteter 

som skiljer sig från en styrelseledamot.  

 

Denna uppsats har för avsikt att undersöka huruvida styrelseproffs, som den åtskilda grupp 

ledamöter de är, har specifika egenskaper som andra styrelseledamöter inte har samt om 

styrelseproffs bidrar med något ytterligare till styrelsearbetet och bolag. Uppsatsens resultat 

ställs därefter mot en för uppsatsen konstruerad teoretisk referensram. Den teoretiska 

referensramen bygger på tidigare studier kring styrelser, styrelseledamöter och deras 

egenskaper samt bidrag till styrelsearbetet och bolag.  

1.3 Frågeställningar	  	  

Frågeställningarna kommer att besvaras i följd. Första frågan kommer att besvaras med hjälp 

av den konstruerade teoretiska referensramen. Förutsättningarna och svaren i uppsatsens 

första fråga kommer att ligga till grund för att möjliggöra svar på uppsatsens andra fråga. 

 

1. Har styrelseproffs egenskaper som för dem är signifikanta och bidrar denna grupp av 

styrelseledamöter med något ytterligare till styrelsearbetet? 

 
2. Är styrelseproffs professionella i styrelsearbetet och därmed uppfyller kraven för en 

profession?  
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1.4 Syfte	  

Uppsatsens teoretiska syfte är att konstruera en teoretisk referensram som underlag för en 

fördjupad studie om styrelseproffs och deras egenskaper samt bidrag till styrelsearbete. 

Uppsatsens empiriska syfte är dels att undersöka vad som är specifikt och utmärkande för ett 

styrelseproffs i form av egenskaper och bidrag, och dels huruvida ett styrelseproffs är 

professionell i dennes styrelsearbete och därmed utgör en profession. 

 

1.5 Avgränsningar	  	  

För att möjliggöra en fördjupad studie om styrelseproffs har avgränsningar varit nödvändiga. 

Inledningsvis avgränsas uppsatsen genom att endast rikta sig mot svenska bolag och svenska 

styrelseledamöter. Vidare har avgränsning gjorts då uppsatsen enbart tar hänsyn till den ovan 

nämnda definitionen enligt Nationalencyklopedin och de krav som framställs i SIS 

Ägarservice. För uppsatsen, valda definitioner av styrelseproffs där utgångspunkten är 

Nationalencyklopedins definition med ett heltidskrav och SIS Ägarservice krav på fem eller 

fler styrelseuppdrag, bortses även kravet att uppdragen ska utgöras av uppdrag i börsnoterade 

bolag.  

 

1.6 Målgrupp	  och	  disposition	  

Ämnade läsare för uppsatsen är studerande på universitetsnivå samt forskare med 

förkunskaper inom företagsekonomi. Förhoppningen är även att personer inom näringslivet 

ska finna intresse i studien, så som styrelseledamöter och aktieägare i svenska bolag. 

 

 

 

Figur 1.1: Dispositionsöversikt 

 

Kapitel 1 - Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras det valda ämnet med en kort bakgrund. Vidare 

presenteras uppsatsens problemformulering vilken leder fram till frågeställningar samt ett 

syfte. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vilka avgränsningar som i uppsatsen gjorts.  
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Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet diskuteras val av metod samt val av ansatser. Vidare redogörs för vilka 

metoder som använts för insamling av teoretiskt och empiriskt material samt information om 

den, för uppsatsens, konstruerade teoretiska referensramen. Denna del ska underlätta för 

läsaren att förstå tillvägagångssättet för att besvara frågeställningarna. 

 

Kapitel 3 – Teori  

I det teoretiska kapitlet presenteras den teori som kommer att ligga till grund för analysen och 

den teoretiska referensramen. Inledningsvis beskrivs corporate governance systemet och de 

för uppsatsens ämne aktuella delarna i systemet. Teoriavsnittet fortsätter med en redogörelse 

för teorier som är relevanta för uppsatsen, däribland resursbaserad ansatsteori. Avslutningsvis 

i kapitlet ges en presentation av professionsteorin.  

 

Kapitel 4 – Empiri 

Det empiriska materialet har insamlats genom personintervjuer. I kapitlet presenteras utförligt 

den information som framkommit vid intervjuerna och har sedan standardiserats för att lättare 

återkoppla materialet till analysen. 

 

Kapitel 5 - Analys 

I kapitlet analyseras det empiriska resultatet tolkat utifrån den teoretiska referensramen. Här 

jämförs teori och empiri för att dels undersöka vad ett styrelseproffs är och vad som är 

specifikt och utmärkande för denne och dels huruvida styrelseproffs i sitt arbetssätt är 

professionell och därmed skulle uppfylla kraven för att vara en profession. 

 

Kap 6 - Slutsats  

I slutsatsen besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare diskuteras vad som 

framkommit i analysen och de viktigaste slutsatserna presenteras. Från den tidigt konstruerade 

referensramen samt från empiri och analys kommer här framställas en omarbetad teoretisk 

referensram.  
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2 Metod	  	  

 
I metodkapitlet klargörs och presenteras det tillvägagångssätt som använts för att uppnå 

uppsatsens syfte och vidare presenteras en redogörelse för vilka avvägningar som gjorts för 

att leda fram till detta. Avslutningsvis ges en kritisk återspegling av hur uppsatsens kvalitet 

påverkats av valda metoder.    

 

2.1 Tillvägagångssätt	  	  

För uppsatsens syfte och frågeställningar kommer uppsatsen bestå av två delar. Uppsatsens 

första del har för avsikt att, utifrån en konstruerad teoretisk referensram, genomföra en 

fördjupad studie om styrelseproffs har signifikanta egenskaper och bidrag till styrelsearbetet 

och olika bolag. Utifrån svaret i den första delen undersöks i uppsatsens andra del huruvida 

denna grupp styrelseledamöter besitter specifika kvalifikationer vilket så tolkas utifrån 

ändelsen proffs.  Vidare undersöks om styrelseproffs är professionella i sitt styrelsearbete och 

därmed uppfyller kraven för att vara en profession. För att möjliggöra detta kommer 

professionsteori att granskas och analyseras.  

2.2 Val	  av	  ansats	  	  

I uppsatsen används både teori och empiri. Teori presenteras i syfte att skapa en förståelse 

som sedan används för att möjliggöra jämförelser med empirin. För att undersöka samspelet 

mellan teori, empiri och analys kommer såväl deduktiv som induktiv ansats att användas. I 

och med detta har processen då teorin prövats mot empirin och därefter mot teori igen 

utvecklats till en abduktiv forskningsansats i den första delen av uppsatsen. Däremot används 

en deduktiv ansats i den andra delen då utgångspunkten ligger i professionsteori som jämförs 

med empiri. 

 
Vid val av ansats görs skillnad mellan induktion och deduktion. En induktiv ansats innebär att 

ett samband skapas genom en rad enskilt, inträffade händelser (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Den induktiva ansatsen går från empiri vilken sedan tolkas till teori. Deduktiv ansats har sin 

utgångspunkt i teori och jämförelse görs med den empiri som framkommer för att utreda 

huruvida förväntningarna överensstämmer med verkligheten. (Jacobsen, 2002) Dessa båda 

förklaringsansatser kan ställas i förhållande till den tredje ansatsen, abduktion. 

Abduktionsansatsen har koppling till både induktion och deduktion men ska enligt teorin inte 
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förknippas som en blandning då ansatsen tillför nya och egna element som är av betydelse 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

2.3 Datainsamling	  	  

Vid datainsamling kan kvantitativ och kvalitativ metod väljas. Dessa två metoder 

representerar olika forskningsstrategier där den kvantitativa metoden vid analys av data 

åskådliggör kvantifiering och där den kvalitativa metoden istället lägger vikt vid ord. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Skillnaden mellan dessa två metoder förklarar Dey (1993) som ”Medan kvantitativa data 

opererar med siffror och storlekar, opererar kvalitativa data med mening. Mening förmedlas i 

huvudsak via språk och handlingar”. (Jacobsen, 2002, s. 138)  

 

Uppsatsen kommer att anta en kvalitativ karaktär då den avser att genomföra en fördjupad 

studie om begreppet styrelseproffs. En kvalitativ metod används då arbetsgången fokuserar på 

ett fåtal intervjuer med styrelseproffs. Metoden är dessutom mer anpassad till 

problemformuleringen och de valda frågeställningarna då de lättare kan besvaras med hjälp av 

en urvalsundersökning med djupintervjuer, det vill säga kvalitativa intervjuer.  

 

Kvalitativ metod betonar i regel ord framför siffror och de vanligaste metoderna är insamling 

och analys av texter och dokument, etnografi och intervjuer. Vid etnografi, deltagande 

observation, är kvalitativa intervjuer vanligt förekommande. (Bryman & Bell, 2005) Att 

kvalitativ metod lägger vikt vid ord framför siffror kan tolkas som en fördel. Fördelen ligger i 

att antalet undersökningar inte behöver vara lika stort då tillfälle för en djupare undersökning 

ges, vilket i sig medför att undersökningen kan generera fler detaljer hos varje enskild 

uppgiftslämnare. I jämförelse med kvantitativ metod med exempel som enkätundersökning, 

kan kvalitativ metod även ge mer korrekta svar då respondenten vid en intervju ges möjlighet 

till friare svar. Nackdel med det här är att djupgående undersökning kräver resurser och tid. 

Framförallt tiden är avgörande för antalet respondenter som uppsatsen kan omfatta. 

(Jacobsen, 2002) 

 

2.3.1 Primär	  och	  sekundärdata	  	  

Data som insamlas för uppsatsen kan vara såväl primär som sekundär. Primärdata avser 

information som samlas in för första gången, direkt via enskild person eller grupp av 
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individer. Metoder för insamling av primärdata kan exempelvis vara enkätundersökning eller 

intervjuer, vilket innebär att insamlingen är skräddarsydd för det specifika ämnet. Vid 

sekundärdata används i stället tidigare, av annan forskare, insamlad data. Metoder för 

sekundärdatainsamling kan exempelvis vara årsredovisning och avser därav insamlad data i 

annat syfte än för det specifika ämnet. (Jacobsen, 2002)       

 

För att kunna genomföra en fördjupad studie om begreppet styrelseproffs samt besvara 

uppsatsens frågeställning används både primär- och sekundärdata. Uppsatsens insamlade 

primärdata kommer att baseras på intervjuer med syfte att få en bättre förståelse samt 

möjliggöra en fördjupad studie om begreppet styrelseproffs. Sekundärdata har till största del 

använts i form av lag- och normgivande skrifter såsom aktiebolagslagen och Koden för att 

skapa en generell uppfattning om bolagsstyrning samt styrelsens sammansättning gällande 

styrelseledamöter. Ytterligare sekundärdata har hämtats från forskningsrapporter och den 

årliga sammanställningen från SIS Ägarservice för kompletterande material.  

 

2.3.2 Litteraturgenomgång	  

Med hjälp av vetenskapliga dokument och granskning av dessa har information till uppsatsens 

valda fokusområde sammanställts i syfte att få en översikt om vad som tidigare skrivits inom 

ämnet. De källor som har använts i uppsatsen är dokument så som vetenskapliga tidskrifter, 

rapporter och litteratur.  

 

För att möjliggöra en fördjupad studie om styrelseproffs har tidigare forskning bearbetats för 

att undersöka vad som tidigare publicerats inom det valda ämnet (Backman, 2008). För att 

undersöka begreppet styrelseproffs, dennes egenskaper och bidrag till bolag för att därefter 

konstruera en teoretisk referensram har framförallt litteratur så som vetenskapliga artiklar från 

tidigare forskning använts. Sökning av artiklar har skett genom Lunds Universitets 

biblioteksdatabas, LibHub, där sökord som bland annat styrelseledamöter, styrelsearbete och 

professionalisering använts.  

 

2.3.3 Fallstudier	  

Uppsatsen följer, som tidigare nämnts, en kvalitativ ansats vilket gör det fördelaktigt att 

använda fallstudier för att uppnå uppsatsens syfte samt för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. En fallstudie används för att undersöka ett studieobjekt i dess verkliga 
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kontext. (Lundahl & Skärvad, 2009) Ett fall är förknippat med en studie av exempelvis ett 

bolag eller som i denna uppsats med en individ eller en viss grupp av individer (Bryman & 

Bell, 2005).  Fallstudier har genomförts för att undersöka om ett styrelseproffs har 

signifikanta och utmärkande egenskaper samt deras bidrag till styrelsearbetet.  

 

Uppsatsens empiriska syfte är, som tidigare nämnt, att undersöka vad som är specifikt och 

utmärkande för ett styrelseproffs. För att kunna uppnå syftet kommer fem fallstudier, baserade 

på styrelseledamöter som på heltid arbetar som styrelseledamöter och kallar sig styrelseproffs, 

intervjuas för att därefter jämföras med den konstruerade teoretiska referensramen.  

 

2.3.4 Intervjuer	  	  	  

För att på ett mer detaljerat sätt undersöka teori och pröva den konstruerade referensramen har 

intervjuer genomförts. Syftet med intervjuerna har varit att undersöka begreppet 

styrelseproffs, dennes egenskaper och bidrag till styrelsearbetet för att möjliggöra en 

fördjupad studie. Den teoretiska referensramen har legat till grund för frågorna vid 

intervjuerna.  

 

Intervjuerna har följt en semi- strukturerad form, vilket innebär ett antal, på förhand bestämda 

frågor utan givna svarsalternativ. Intervjufrågor i denna form är allmänt formulerade och ger 

utrymme för eventuella följdfrågor. (Bryman & Bell, 2005)  

 

Intervjuerna som genomförts har samtliga varit personintervjuer. Vid intervjuerna deltog 

samtliga författare där en ledde intervjun, en förde anteckningar och en ställde följdfrågor där 

så behövdes. För att säkerställa att den informationen som framkom under intervjuerna 

återgavs på ett korrekt sätt spelades samtliga intervjuer in, i samtycke av respondenterna.  

 

När personliga intervjuer genomförs finns det alltid en risk för att en så kallad intervjuareffekt 

uppstår. Denna effekt innebär att respondenten, i och med sin närvaro, kan påverka svaren. Ett 

exempel på detta kan vara att respondenten ger det svar som denne tror att intervjuaren vill 

ha. (Svenning, 2003) Under intervjuerna har denna effekt funnits i åtanke. Det är däremot 

svårt att svara på hur effekten kan ha påverkat svaren som givits i de genomförda 

intervjuerna. Däremot kan poängteras att följdfrågor, i försök att undvika sådan effekt, ställts i 

situationer när det funnits tveksamheter till det svar som givits.   
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2.3.5 Val	  av	  respondenter	  	  

Valet av respondenter har gjorts utifrån att de antas förse uppsatsen med relevant information. 

Intervjuerna har grundats på antagandet att respondenterna är styrelseproffs då de på heltid 

arbetar som styrelseledamöter i fem eller fler styrelser. Som ett första steg gjordes ett selektivt 

urval, det vill säga de respondenter som för uppsatsen ansågs intressanta och relevanta valdes 

ut (Bryman & Bell, 2005). Respondenterna valdes utifrån att de idag på heltid arbetar som 

styrelseproffs. 

 

För att komma i kontakt med styrelseproffs togs hjälp av en, till författarna, bekant som har 

ett stort, och för detta syfte, värdefullt kontaktnät. Denna kontakt var till stor hjälp för att 

möjliggöra för författarna att få till ett möte och intervju med de fem nedan presenterade 

styrelseproffsen.   

 

Följande styrelseproffs har intervjuats:  

 

• Anders Ilstam, styrelseproffs, Halmstad 2011-11-24 kl. 10:00, personintervju 

• Charlotta Falvin, styrelseproffs, Lund 2011-12-06 kl. 08:30, personintervju 

• Nicolas Hassbjer, styrelseproffs, Halmstad, 2011-12-05 kl. 13:00, personintervju 

• Urban Jansson, styrelseproffs, Halmstad, 2011-12-05 kl. 10:00, personintervju 

• Respondent X, styrelseproffs, Stockholm, 2011-12-01 kl. 14:00, personintervju 

 

SIS Ägarservice sammanställer årligen data över svenska styrelser och styrelseledamöter. 

Utöver detta presenteras även data över svenska styrelseproffs. SIS Ägarservice krav är att en 

styrelseledamot ska ha fem eller fler uppdrag i börsnoterade bolag för att benämnas 

styrelseproffs. Av den presenterade statistiken från 2011-2012, över antalet svenska 

styrelseledamöter, uppfyller femton personer i Sverige deras krav för att vara ett 

styrelseproffs. De listar dessutom, utöver denna, en lista för kvinnliga styrelseproffs där 

kravet är tre eller fler uppdrag i börsnoterade bolag. (Fristedt et al, 2011). Av de fem 

intervjupersoner som uppsatsen omfattar uppfyller tre de krav som framställs av SIS 

Ägarservice. Övriga två uppfyller uppsatsens krav om minst fem styrelseuppdrag. 

 



 19 

2.4 Källkritik	  	  

I vetenskapliga uppsatser är det viktigt att bedöma och kontrollera trovärdigheten i den 

information som insamlas. Källkritik handlar om att värdera och tolka de källor som används i 

uppsatsen och bedöma dess tillförlitlighet. (Thurén, 2005) Genom att kritisk bedöma 

materialet ska sanningshalten i informationen granskas och ett säkerställande av fakta kan 

således ske. Fakta kan utgöra viss problematik då den i många fall kan vara provisorisk och 

ändras från dag till annan. Vid insamling av sekundärdata är det forskares kompetens och 

kunskap som ligger i fokus. De dokument och den litteratur som använts i uppsatsen är 

författade av forskare som anses inneha god kännedom om det aktuella området även om 

dokumenten skrivits i annat syfte. I uppsatsen används flera källor för att balansera 

informationen och om två olika källor oberoende av varandra resulterar i liknande svar anses 

dessa mer trovärdiga och riktiga. (Jacobsen, 2002) 

 

2.4.1 Validitet	  och	  reliabilitet	  	  

Det är av stor vikt att beakta trovärdigheten, tillförlitligheten och kvalitén i metoder och källor 

som används. Två begrepp som ska ta hänsyn till är uppsatsens validitet och reliabilitet. En 

undersöknings validitet handlar om förmågan att mäta det som avses mätas samt mätningens 

giltighet. (Svenning, 2003) Validiteten syftar till att undersöka om de resultat och slutsatser 

som framkommit utifrån empirin stämmer överens och bildar en konsistent helhet med aktuell 

teori. Validiteten skiljer sig mellan inre och yttre validitet. Inre validitet avser hur väl studiens 

resultat stämmer överens med verkligheten (Bryman & Bell, 2005). I och med att uppsatsen 

omfattar fem fallstudier finns det rum för fler studier. De intervjuer som genomförts har varit 

med personer som uppfyller definitionen för att vara ett styrelseproffs. Yttre validitet handlar 

om hur väl resultatet av en studie kan generaliseras och användas i andra situationer (Bryman 

& Bell, 2005). Eftersom studien avser fem fall är det en relativt begränsad studie vilket 

innebär att den yttre validiteten skulle kunna stärkas genom en mer omfattande studie 

(Svenning, 2003).  

 

Med en kvalitativ undersökning är det lättare att validitet uppnås då det med hjälp av bland 

annat intervjuer lättare går att påvisa en koppling mellan verklighet och teori. Validiteten kan 

bero på respondenternas öppenhet, hur frågorna framställs och formuleras under intervjun. 

(Svenning, 2003) Då uppsatsen antar en kvalitativ ansats kan validiteten anses vara hög 

(Jacobsen, 2002).  
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Reliabilitet avser tillförlitligheten i ett resultat i en undersökning. Reliabilitet handlar om 

huruvida resultatet av två studier, med samma syfte och metod, blir samma så länge det inte 

sker en förändring i urvalsunderlaget. Då uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning kan 

reliabiliteten anses vara låg. Intervjuer med ett fåtal styrelseproffs gör studien mer 

exemplifierande än fullständigt tillförlitlig och generaliserande. (Svenning, 2003) 

2.5 Konstruktion	  av	  teoretisk	  referensram	  	  

En teoretisk referensram är en illustration där relevanta teorier presenteras för att besvara 

uppsatsens frågeställningar och för att möjliggöra ett teoretiskt resonemang. Tillsammans ska 

dessa presenterade teorier och delar av corporate governance systemet utgöra en bas för 

uppsatsens specifika fokusområde. Teoriavsnittet inleds med en presentation av corporate 

governance systemet som följs av ett antal teorier, så som resursbaserad strategiansats och 

resursberoendeteorin. Systemet och teorierna kommer således användas men smalas av och 

koncentreras för att sedan mynna ut i en teoretisk referensram, vilken är konstruerad för att 

möjliggöra att uppsatsens syfte uppnås samt besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

                   
 

Den konstruerade teoretiska referensramen ska, för uppsatsen, klargöra och ge läsaren en 

fördjupad förståelse om styrelseproffs och vad som är specifikt och utmärker denna grupp av 

styrelseledamöter. Den teoretiska referensramen kommer att ligga till grund för de intervjuer 

som genomförs. Intervjuerna kommer i sin tur utgöra fallstudier vilka kommer att jämföras 

med referensramen i avsikt att pröva, och om nödvändigt omarbeta den. Referensramen 

kommer dessutom att ligga till grund för den analys som görs samt för besvarande av 

Corporate	  governance	  sytemet	  
Koden	  
ABL	  

Resursbaserad	  ansats	  

Resursberoende	  
teorin	  

Teoretisk	  
ref.	  ram	  
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uppsatsens problemformulering och frågeställningar.  

 

2.6 Generaliserbarhet	  

En god konstruerad teoretisk referensram går i linje med det empiriska resultatet och ger 

samtidigt en förenklad bild som förklarar det specifika fokusområdet (Bryman & Bell, 2005). 

Då fem intervjuer genomförts är målet med fallstudierna inte att uppnå empirisk 

generaliserbarhet. Däremot kan teoretisk generaliserbarhet uppnås med hjälp av den 

konstruerade teoretiska referensramen. Målet med en teoretisk referensram är att uppnå 

teoretisk generaliserbarhet vilket innebär att den är applicerbar i, och användbar för framtida 

studier (Bryman & Bell, 2005). Huruvida referensramen anses vara användbar för tillämpning 

i framtida studier kommer att diskuteras i uppsatsens slutsats.  
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3 Teori	  

Det teoretiska kapitlet inleds med en presentation av corporate governance systemet för att 

sedan presentera, de för uppsatsen, relevanta teorierna som resursbaserad strategiansats och 

resursberoendeteori. Delar av corporate governance systemet samt nämnda teorier kommer att 

ligga till grund för den teoretiska referensramen vilken senare tillämpas på styrelseproffs.  

Professionsteorin kommer dessutom behandlas för att fullständigt uppnå uppsatsens syfte och 

besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

3.1 Corporate	  governance	  systemet	  

I följande teoretiska del kommer de för uppsatsen relevanta delar av corporate governance 

systemet att presenteras. Delar som behandlas är styrelsen, styrelsesammansättning, 

styrelseledamöter och Koden samt styrelsens roll i bolag. Koden och aktiebolagslagen är inga 

teorier men faller under denna del då de ingår i systemet, är betydande för uppsatsen och för 

den teoretiska referensramen. 

 
Innebörden av begreppet corporate governance har under åren kommit att få flertalet 

definitioner. (Alvesson & Sveningsson, 2007) Enligt The OECD Principles of Corporate 

Governance definieras corporate governance enligt följande:  

 

"Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its 

board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the 

structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining 

those objectives and monitoring performance are determined." (Clarke, 2007, s. 2) 

 

Bolagsstyrning handlar således om att arbeta fram system för att säkerställa att bolaget styrs 

enligt ägarnas intresse. Bolagsstyrning bygger på en tydlig makt- och rollfördelning mellan 

bolagets centrala aktörer; styrelse, ledning och aktieägare (Alvesson & Sveningsson, 2007). 

Aktieägarna vill trygga sin avkastning för investerat kapital i bolaget, vilket i sin tur är 

ledningens uppgift och mål att uppfylla. Ägarnas redskap för att trygga investerat kapital är 

styrelsen, vilka arbetar mellan aktieägarna och ledningen som det övervakande organet 

(Clarke, 2007). 
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Figur: Den svenska modellen för bolagsstyrning  

Bolag och bolagsledningens ansvar. Ansvaret fördelas mellan parterna enligt externa 

regelverk och interna regler.  Externa regler som påverkar är bland annat ABL, Koden och 

Stockholmsbörsens noteringsavtal. Internt reglerar ABL att de tre beslutsorganen 

bolagsstämma, styrelse och VD ska finnas i bolag. Vad som även finns med i modellen för 

bolagsstyrning men som inte kommer att behandlas i denna uppsats är kontrollorganet 

revision. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010, s. 8)  

 

3.1.1 Styrelsen	  

Styrelsen är bolagets exekutiva organ som ansvarar för organisation och förvaltning av 

bolaget och dess angelägenheter (Alvesson & Svenningsson, 2007). Styrelsen ska 

representera bolagets värderingar och mål, såväl internt som externt. Internt är styrelsen 

ansvarig för att vägleda och ansvara för ledningens operativa arbete medan styrelsen externt 

arbetar i aktieägarna intresse. Styrelsen blir därav bolagets främsta kontrollorgan vars uppgift 

är att övervaka och kontrollera att ledningens arbete och agerande är i linje med ägarnas 

intresse. (Kim et al, 2010) 

 

Styrelsens arbete fyller flertalet viktiga funktioner. Aktiebolagslagen ger ett antal 

grundprinciper och vägleder styrelsen i bland annat arbetsform och sammansättning. Nedan 

följer ett utdrag ur aktiebolagslagen, ABL 8 kap. 4 §, där styrelsens huvuduppgifter anges;  
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• ”Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter” 

• ”Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation” 

• ”Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

            medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på 

            ett betryggande sätt” 

• ”Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till 

            andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om 

            delegationen kan upprätthållas” (FAR SRS, 2008, aktiebolagslagen) 

 

Styrelsens uppgift är att arbeta med intern kontroll, strategisk planering och 

verksamhetsutveckling samt att engagera sig i bolagets relation till omgivningen. Strategisk 

planering och verksamhetsutveckling innebär att styrelsen med sin expertis och erfarenhet 

agerar support till den verkställande direktören som i sin tur delegerar ansvar till den löpande 

verksamheten. (Alvesson & Sveningsson, 2007) 

 

3.1.2 Styrelsesammansättning	  	  

En styrelses sammansättning är betydande i syfte att skapa effektivt styrelsearbete. Det finns 

ingen konsensus för en formell styrelsestruktur utan det gäller att hitta en balans mellan 

styrelseledamöterna vad gäller deras kompetens och erfarenheter. (Tricker, 2009) Styrelsen 

utses av aktieägarna i bolagets högsta beslutande organ, bolagsstämman. I och med detta har 

aktieägarna stor inverkan på sammansättningen av styrelsen. (Alvesson & Sveningsson, 2007) 

Valberedningen är bolagsstämmans organ och dess uppgift är att förbereda stämmans beslut 

samt vara delaktig vid val av styrelse då de ska tillvarata samtliga aktieägares intressen 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). 

 

För de bolag som tillämpar Koden ställs krav på styrelsen och dess sammansättning. Enligt 

Koden (2010) ska styrelsen sättas samman på ett sådant sätt att storleken säkerställer 

förmågan att effektivt förvalta ett bolags angelägenheter. En effektiv och framgångsrik 

bolagsstyrning grundar sig inte enbart i arbetsrelationen mellan styrelse och ledningsgrupp, 

utan även i kompetens och konstruktivt engagemang från individuella styrelseledamöter. En 

styrelseledamot har som uppdrag samt skyldighet att ägna styrelsearbetet den tid och omsorg 

och samtidigt bidra med kompetens som krävs för att bevara bolagets och dess ägares 
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intresse. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010) Koden reglerar styrelsens 

sammansättning vilken anger att styrelsen ska bestå av styrelseledamöter med en 

mångsidighet vad gäller erfarenhet och kompetens (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2010).  

 

3.1.3 Styrelseledamot	  

Utöver reglering av en effektiv styrning specificerar Koden det normativa ansvar en 

styrelseledamot har. Koden framför bland annat att majoriteten av styrelseledamöterna i en 

styrelse ska agera oberoende gentemot bolag och bolagsledning. Svenska börsnoterade bolag 

består, som resultat av denna princip, till största del av externa och oberoende ledamöter 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). En oberoende styrelseledamot står utanför 

relation till bolag och Koden ställer bland annat krav på en icke anställning under de fem 

senaste åren samt att ledamoten inte ska ha haft såväl affärsförbindelse som ekonomiska 

förbindelser med bolaget under det senaste året. Utöver dessa krav ska en ledamot stå utanför 

släktskap med individ som kan ha haft liknande kontakt med bolag. En oberoende 

styrelseledamot ska därtill inte vara en för bolaget större aktieägare och kontrollera mer än tio 

procent av bolagets aktier. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010)  

 

Mångfald i en styrelse, där varje enskild styrelseledamot representerar och tillför med sina 

specifika kompetenser, är av stor vikt. Det finns dock signifikanta egenskaper som 

eftersträvas och som varje enskild styrelseledamot bör ha, däribland integritet. Med andra ord 

ska varje styrelseledamot ha ambitionen att själv bilda sig en egen uppfattning (Brandinger, 

2004). Vidare handlar integritet om att ifrågasätta och våga lyfta fram problem men samtidigt 

ha förmågan att lyssna, förstå och anpassa sig. (Ahlgren & Henningsson, 2008)  

 

Koden anger att en styrelseledamot ska ha integritet genom att denne självständigt ska 

bedöma, behandla och begära den information som denne anser nödvändig för att möjliggöra 

väl grundande beslut (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010).  

 

Samtidigt ställer koden indirekta krav på en styrelseledamot och dennes kompetens. Koden 

anger i samma punkt som vid integritet, att en styrelseledamot självständigt ska begära 

information som denne anser nödvändig (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). Varje 

styrelseledamot ska tillföra något till styrelsearbetet och besitter ansvar för de kollektiva 

beslut som i enighet tas av styrelsen. Samtliga styrelseledamöter ska aktivt delta i 
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diskussioner och arbete genom att bidra med värdefulla kompetenser. För att en 

styrelseledamot ska bidra ska denne besitta såväl generell erfarenhet som unik kompetens. 

(Ahlgren & Henningsson, 2008) Stockholmsbörsen, NASDAQ OMX, ställer krav på 

styrelseledamöter och deras kompetens. De erbjuder utbildning för styrelseledamöter inom 

börsnoterade bolag för att säkerställa att ledamöterna uppfyller deras krav. I ett årligt 

protokoll uppger NASDAQ OMX regler vad gäller styrelsers arbete samt styrelseledamöters 

erfarenheter och kompetens. Vad gäller deras erfarenheter ska ”… styrelsen och ledningen ha 

tillräcklig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på noterade 

bolag…”. (Stockholmsbörsen, 2011)  

 

Vad som definierar en god styrelseledamot är enligt Ahlgren och Henningsson (2008), 

förutom integritet, även erfarenhet. Vidare finns det egenskaper hos en styrelseledamot som är 

mer eftertraktade och belyses som viktiga, bland annat att besitta strategiskt kunnande, vara 

engagerad samt ha en förmåga att tänka proaktivt (Ahlgren & Henningsson, 2008). Vidare ska 

en styrelseledamot alltid utgå från bolagets bästa intresse och ta en tydlig ledarroll över ett 

bolags styrning, dess riskhantering och kontroll (Styrelseakademin, 2011). 

 

En styrelseledamot kan arbeta i flera styrelser, vilket ger denne tillgång till viktig information 

om andra bolags finansiella ställning och verksamhet. Ledamoten kan på så vis skapa 

relationer mellan bolag vilka i sin tur kan leda till framtida ekonomiska fördelar för dessa. Att 

vara verksam i flera styrelser kan således leda till att styrelseledamoten i fråga blir mer 

attraktiv vid val av styrelseledamot i annan styrelse. (Alvesson & Sveningsson, 2007)  

 

Sammanfattningsvis har Koden, för dagens syn på styrelser och dess arbete, medfört att 

misstron mot det svenska styrelsearbetet reducerats. Förtroendet för styrelsen har ökat och 

sammansättningen förändrats så att majoriteten av styrelsen numer utgörs av oberoende 

ledamöter, styrelseproffs, vilka arbetar i styrelsen på grund av sin kompetens och inte på 

grund av dennes släktskap eller tidigare anställning i bolaget.  

 

3.1.4 Styrelsens	  roll	  	  

Styrelsens roll och ansvar i ett bolag kan, enligt Johnson et al (1996) i stora drag delas in i två 

huvudkategorier; kontroll samt strategi- och serviceroll. Dessa roller kommer i denna 

teoretiska del närmare beskrivas för att i en senare analys användas för att undersöka ett 

styrelseproffs inverkan i de olika rollerna. (Johnson et al, 1996) 
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3.1.4.1 Kontrollroll	  

Som resultat av ett ökat institutionellt ägande har det skett en separation i ägande och kontroll 

hos aktieägarna. Aktieägarna utser, som tidigare nämnt, styrelsen till bolagets kontrollorgan 

då de själva inte har möjlighet att övervaka ledningen. (Johnson et al, 1996) 

 

Det är en omöjlighet för styrelsen att bedöma den vardagliga resurshanteringen i ett bolag. 

Styrelsen har istället en plikt att bevaka och kontrollera ledningens agerande i hushållandet av 

aktieägarnas investerade kapital (Svensk aktiebolagsrätt, 2010). I kontrollrollen ingår 

styrelsens rätt att avskeda samt anställa VD och andra ledande befattningshavare. Vidare att 

bestämma löner åt bolagsledningen samt övervaka att ledningens agerande följer ägarnas 

intresse (Johnson et al, 1996). Styrelsen och styrelseledamöternas förmåga att agera 

kontrollorgan i ett bolag beror på deras beroende alternativt oberoendeförhållande till VD. 

Denna ställning har en avgörande roll i övervakningsprocessen. Ett beroendeförhållande 

mellan ledamöter och VD kan i många fall leda till att ledamöternas agerande och 

beslutsfattande inte följer aktieägarnas intresse (Johson et al, 1996). Oberoende ledamöter kan 

därav vara mer effektiva i kontroll- och övervakningsrollen då de är mer objektiva i sitt arbete 

och i utvärderingen av ledningen (Kim et al, 2010). 

 

3.1.4.2 Strategi-‐	  och	  serviceroll	  

En styrelses strategi- och serviceroll engagerar ledamöterna att tillhandahålla råd och 

anvisningar till VD i administrativa frågor och ledningsfrågor. Styrelseledamöter ska med 

hjälp av erfarenhet och expertis införa och utveckla bolagets strategier. Hur effektivt en 

styrelse hanterar strategi- och servicerollen beror även på styrelsesammansättningen samt 

relationen mellan interna och externa styrelseledamöter samt beroendeförhållande till 

ledningen. (Johnson et al, 1996) 

 

Det är även viktigt att se till andra faktorer, så som ett bolags storlek och ägarstruktur, för att 

avgöra hur effektivt en styrelse hanterar strategi- och servicerollen i bolag. Betydelsen av en 

styrelses serviceroll beror på i vilken utvecklingsfas och bransch ett bolag befinner sig i. 

(Johnson et al, 1996)  
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3.2 Resursbaserad	  strategiansats	  

Den resursbaserade strategiansatsens utgångspunkt är dels att branscher är heterogena då 

olika bolag besitter olika resurser och dels att resursskillnaderna mellan bolagen är svåra att 

förändra. Resursbaserad strategiansats antar därav att bolag fogar över resurser som är unika 

och för dem utgör konkurrensfördelar (Alvesson & Svenningsson, 2007). En 

konkurrensfördel beskriver Eneroth (1997) som ett fenomen som ger upphov till större 

lönsamhet än konkurrenter. Ansatsen tvingar bolag att inte endast se till dess yttre position på 

marknaden utan att även fokusera på bolagets inre resurser och kompetenser. (Eneroth, 1997) 

 

Barney (1991) specificerar villkor vilka en resurs ska uppfylla för att vara en hållbar 

konkurrensfördel. En resurs bör vara värdefull, unik, icke imiterbar och icke substituerbar. 

Hur länge kraften hos en resurs består beror på hur väl kriterierna är uppfyllda (Eneroth, 

1997).  

 

• Värdefull: En resurs utgör en konkurrensfördel om den är värdefull, det vill säga 

bidrar med ökad prestationsförmåga till ett bolag samt höjer organisationens inre och 

yttre effektivitet (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

• Unik: En resurs utgör en konkurrensfördel om den är sällsynt och ej tillgänglig för 

externa parter, det vill säga att resursen endast finns hos det egna bolaget. 

• Icke imiterbar: En resurs utgör en konkurrensfördel om den är svår och/eller kostsam 

att imitera. (Bruzelius & Skärvad, 2004)  

• Icke substituerbar: En resurs utgör en konkurrensfördel om den är svår att ersätta. En 

konkurrent ska inte kunna uppnå samma effekt med en liknande resurs (Bruzelius & 

Skärvad, 2004). 

 

För att förstå resonemangen samt för att underlätta det analytiska arbetet med den 

resursbaserade ansatsen har Barney (1991) delat in resurserna i grupper; fysiska resurser, 

mänskliga resurser och organisatoriska resurser. Barney (1991) beskriver att mänskliga 

resurser utgörs av erfarenheter, tidigare utbildning, omdöme, intelligens, kompetens, sociala 

relationer och kontakter samt en förståelse för det enskilda bolaget. Vidare talar Eneroth 

(1997) om strategiskt betydelsefulla kompetenser och menar att dessa kan utgöra en 

konkurrensfördel och möjliggör för bolag att konkurrera effektivt (Eneroth, 1997). 
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Den resursbaserade strategiansatsen betonar betydelsen av de strategiska val en styrelse måste 

göra för att identifiera viktiga resurser för att sedan maximera bolagets resultat. En styrelses 

bidrag till ett bolag kan utgöra en konkurrensfördel där styrelseledamöters olika erfarenheter 

och kompetenser utgör en heterogenitet. Denna heterogenitet innebär att olika 

styrelseledamöter bidrar med olika kritiska resurser till bolaget. Barneys (1991) villkor; 

värdefull, unik, icke imiterbar och icke substituerbar, kan i olika grad appliceras på varje 

styrelseledamot för att bedöma deras bidrag till bolaget. En styrelseledamots bidrag genom 

dennes personliga och professionella kvaliteter kan leda till en hållbar konkurrensfördel för 

bolag och att en sådan resurs är svår för konkurrenter att imitera. Styrelseledamöter betraktas 

som experter och använder sina tidigare erfarenheter och kompetenser för att lösa dagens 

problem. (Barroso Castro et al, 2009) 

 

3.3 Resursberoendeteorin	  	  

Det resursberoende synsättet baseras på teorin om att bolag är beroende av externa resurser 

som ligger utanför dess kontroll och att de är i behov av dessa resurser för att på lång sikt 

kunna överleva (Hillman & Dalziel, 2003). Med denna utgångspunkt kommer ett bolag vara 

intresserat av att samarbeta med aktörer som kan underlätta tillgången av dessa resurser 

(Alvesson & Svenningsson, 2007). 

 

Resursberoendeteorin förklarar hur styrelsefunktionen och styrelseledamöterna bidrar och 

tillhandahåller med resurser till bolag genom att länka bolag till strategiskt relevanta 

intressenter och motparter (Hillman & Dalziel, 2003). Bolag förväntar sig att 

styrelseledamöter ska stödja och hjälpa bolag att minska deras osäkerhet, vilket möjliggörs 

enligt Hillman och Dalziel (2003) genom tillhandahållandet av externa resurser. En styrelse 

och ledamöter är förenade genom fyra fördelar som bolag har förmånen att ta del av: 

 

• Styrelseledamöter bidrar med råd och anvisningar till styrelsen, bolagsledningen och 

bolaget i stort.  

• Styrelsen bidrar med legitimitet och stärker den offentliga bilden av bolaget. Hillman 

och Dalziel (2003) förklarar betydelsen av varje enskild ledamot i en styrelse och 

vilken legitimitet ledamöterna kan ge till ett bolag. De menar att prestigefyllda och 

legitima personer som representerar ett bolags styrelse ger bekräftelse till omvärlden 

vad gäller värdet av bolaget. (Hillman & Dalziel, 2003) 



 30 

• Styrelseledamöter ska vara en kommunikationskanal med aktuell information från och 

till externa organisationer och intressenter, dels för att minska osäkerhet och dels som 

hjälpmedel vid utformning av strategier samt vid andra viktiga beslut. 

• Styrelsen kan stå som företrädare till viktiga faktorer utanför bolaget och som 

förbindelse till viktiga intressenter och enheter, vilket ska underlätta tillgången av 

resurser såsom kapital et cetera. (Hillman & Dalziel, 2003) 

 

Barroso Castro et al (2009) framställer i sin artikel styrelser som en tillgång för bolag med 

potential att generera strategiska fördelar. Barroso Castro et al (2009) diskuterar vidare om 

styrelsens roll och de eftertraktade kvaliteter som krävs för att en styrelse ska kunna attrahera 

och länka bolaget till resurser som maximerar bolagets prestation. Dessutom understryks 

behovet av oberoende styrelseledamöter i styrelser, då de bidrar med värdefulla resurser och 

information samt ger stöd i upprättandet av legitimitet (Daily & Balton, 1994). Vidare menar 

Millstein och McAvoy (1998) att bolag, där oberoende styrelseledamöter utgör en majoritet 

av styrelsen, är förknippade med högre avkastning för aktieägarna samtidigt som dessa bolag, 

med aktiva och självständiga styrelseledamöter, har haft bättre ekonomisk vinst än de bolagen 

med passiva, beroende styrelseledamöter. (Millstein & MacAvoy, 1998)  

 

3.4 Teoretisk	  referensram	  	  

Den konstruerade teoretiska referensramen är ett resultat av tidigare presenterade teorier, 

Koden och aktiebolagslagen. Uppsatsen har i första hand fokuserat på att undersöka dessa 

delar och kommer nu att tillämpa dem för möjliggöra en fördjupad studie om styrelseproffs. 

Källhänvisning har gjorts i tidigare teoriavsnitt och redogörs således inte för dessa här.  

I uppsatsens inledande skede, då en första informationssökning gjordes, framkom att 

informationen om styrelseproffs var bristfällig. Syftet med den konstruerade teoretiska 

referensramen är därför att skapa en ökad och bättre förståelse samt vägleda läsaren i 

begreppet. Det som uppsatsen kommer att fokusera på är uppsatsens grundantagande och 

definition av styrelseproffs, dennes egenskaper samt bidrag till styrelse och bolag.  

 
De egenskaper och det bidrag som presenteras i den teoretiska referensramen är specifikt för 

styrelseproffs och utmärker denna grupp av styrelseledamöter. Det kan vid en första anblick 

anses vara generella för styrelseledamöter, dock förstärks dessa krafter för ett styrelseproffs 

tack vare att dennes egenskaper och bidrag är styrkta av värdefulla och unika erfarenheter och 
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kompetenser. Dessa krafter gör att egenskaperna och bidraget men även styrelseproffset som 

individ, för bolaget, blir svåra att substituera och vidare svåra för externa parter att imitera. 

 

3.4.1 Definition	  	  

Som tidigare nämnts är definitionen för ett styrelseproffs en person som är styrelseledamot i 

åtskilliga styrelser och vars tid till stor del fylls av detta (Nationalencyklopedin, 2011) samt 

en styrelseledamot med fem eller fler styrelseuppdrag (SIS Ägarservice, 2011). För att 

uppfylla referensramens grundläggande krav och, den för uppsatsen framtagna, definitionen 

för ett styrelseproffs ska en styrelseledamot på heltid arbeta med fem eller fler 

styrelseuppdrag. 

3.4.2 Styrelseproffs	  egenskaper	  	  

Ett styrelseproffs kvalitéer och egenskaper har skapats och formats under dennes tidigare 

karriär som operativ samt som styrelseledamot. Egenskaper som, i referensramen, lyfts fram 

som signifikanta och utmärkande för styrelseproffs och som är av betydelse för 

styrelsearbetet, är oberoende ställning och kompetens. 

3.4.2.1 Oberoende	  	  

Ett styrelseproffs har en oberoende ställning till aktuella bolag och styrelser denne arbetar i. 

Ett styrelseproffs har inte varit anställd eller haft affärsförbindelser eller ekonomiska 

förbindelser med bolagen under de fem senaste åren. Ett styrelseproffs står dessutom utanför 

släktskap, dels med individer inom bolagen och dels med individer som är kopplade till 

bolagen. Vidare ska ett styrelseproffs inte äga mer än tio procent av aktierna för att anses vara 

oberoende till bolaget. 

3.4.2.2 Kompetens	  

Ett styrelseproffs ska utifrån dennes kompetens bedöma de ärenden som ska behandlas samt 

samla den information som anses vara nödvändig. Utifrån denna information ska 

styrelseproffs fatta väl styrkta och genomtänka beslut. Ett styrelseproffs ska ha kunskaper om 

de bolag vars styrelser denne arbetar i samt om branschen i fråga. Ett styrelseproffs har en 

kärnkompetens vilken är inhämtad från tidigare akademisk utbildning och en generell 

kompetens vilken är formad genom tidigare operativ karriär.  
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3.4.3 Styrelseproffs	  bidrag	  till	  styrelsearbete	  

Genom utbildning och tidigare erfarenheter, dels som tidigare yrkesverksam och dels som 

styrelseledamot, bidrar ett styrelseproffs med erfarenheter, rådgivning och legitimitet. Dessa 

bidrag är signifikanta för ett styrelseproffs.   

3.4.3.1 Erfarenhet	  	  

Ett styrelseproffs har en tidigare karriär som yrkesverksam där denne haft höga och ledande 

positioner. Denna tidigare operativa karriär har genererat såväl erfarenheter som färdigheter 

genom att framgångsrikt ha lett och utvecklat bolag och samtidigt varit utsatta för svåra 

situationer, utmaningar och strategiska problem. Ett styrelseproffs har under sin 

yrkesverksamma karriär arbetat som styrelseledamot vilket gör att denne sedan tidigare har 

erfarenhet och kunskap om styrelsearbete.  

3.4.3.2 Rådgivande	  till	  VD	  och	  bolagsledning	  

Ett styrelseproffs har en lång yrkesverksam karriär med ledande positioner inom olika bolag 

och branscher och har därav erfarit ekonomiska konjunktursvängningar samtidigt som denne 

blivit utsatt för utmaningar och problem. Ett styrelseproffs bidrar därför med råd och 

anvisningar till styrelsen, bolagsledningen samt bolaget i stort. Ett styrelseproffs har tidigare 

arbetat i styrelser och varit i situationer och ställts inför problem vilket genererat kunskaper 

om hur dessa på bästa sätt ska lösas. Ett styrelseproffs agerar därav rådgivande i frågor som 

rör bolaget och samtidigt med strategiska idéer och problemlösningar. Ett styrelseproffs har, 

som resultat från tidigare operativ karriär, specifika kompetenser inom strategiska frågor samt 

ett kunnande och en förståelse för bolagsstyrning. Med sådana erfarenheter kan styrelseproffs 

bedöma ett bolags framtida utveckling. 

 

3.4.3.3 Legitimitet	  	  	  

Ett styrelseproffs bidrar med legitimitet och stärker den offentliga bilden av ett bolag. Ett 

styrelseproffs har under sin tidigare karriär som yrkesverksam skapat sig ett välkänt namn 

vilket är förenat med goda bolagsresultat och tillväxt. Dessa tidigare goda resultat har skapat 

ett förtroende vilket medför att de blir intressanta och eftertraktade av bolag. När ett 

styrelseproffs är representant i en styrelse ger denne styrelsen och bolaget bekräftelse till 

omvärlden vilket i sig genererar värde för bolaget.  
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3.5 Professionsteori	  

Denna teoretiska del behandlar begreppen professionalisering och profession, för att kunna 

uppnå uppsatsens syfte samt besvara uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen kommer 

behandla begreppen gemensamt under benämningen professionsteori och denna teori ska 

användas för att undersöka om ett styrelseproffs är professionell i sitt arbetssätt och därmed 

uppfyller kraven för en profession. 

 

3.5.1 Professionalisering	  	  

Definitionen till begreppet professionalisering är enligt Nationalencyklopedin (2011): ”Den 

process där en individ eller en yrkesgrupp tillägnar sig kunskaper och kompetenser som är 

karakteristiska för en profession och initiala med en högre utbildning”. 

Professionaliseringsprocessen leder till en legitimering vilket bland annat innebär ett 

kunskapsmonopol för utförandet. (Nationalencyklopedin, 2011) Selander (1989) beskriver 

professionalisering som ”En yrkesgrupps strävan efter att uppnå exklusiva samhälleliga 

fördelar och tolkningsföreträde inom sitt speciella kunskaps- och yrkesområde” (Selander 

1989, s. 111). Wilensky (1964) beskriver i sin artikel ”The Professionalization of Everyone” 

processen och betonar framförallt heltidskravet och den akademiska utbildningen. Ett 

tilltagande samhälleligt behov gör att ett yrke kräver ett heltidsarbete och när en arbetsuppgift 

blir mer tidskrävande blir uppgiften mer detaljrik och komplex. En specifik utbildning formas 

i syfte att bättre utföra en arbetsuppgift och förbereda individen inför framtiden. Krav 

kommer göra att läroprocessen söker sig mot akademiska lärosäten.  

 

3.5.2 Profession	  

Definitionen till begreppet profession är enligt Nationalencyklopedin (2011) ”Ett yrke vars 

auktoritet och status bygger på en högre utbildning” (Nationalencyklopedin, 2011). Vidare 

härstammar begreppet från det latinska ordet professio vars betydelse är erkännande, uppgift 

eller yrke (Selander, 1989). 

	  

Enligt studier föreligger det skillnader mellan professioner och andra yrkesgrupper. Fransson 

och Jonnegård (2009) hävdar att det finns ett antal fasta egenskaper som karaktäriserar en 

profession. Även om teoretiska uppfattningar skiljer sig inom professionsteorin om hur en 

profession och den professionelle karaktäriseras finns det enligt Fransson och Jonnegård 

(2009) en entydig definition; ”En profession är ett statusfyllt och avgränsat yrke som 
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tillämpar abstrakt, ofta vetenskaplig förankrad kunskap, på specifika samhälleliga, kroppsliga 

eller tekniska problem”. (Fransson & Jonnegård, 2009, s. 12) 

 

3.5.3 Professionsattribut	  

Professionsforskaren Greenwood (1957) definierar kriterier för vad som kännetecknar en 

profession och hävdar att följande fem kriterier är av betydelse och att samtliga bör vara 

uppfyllda för att utövaren ska anses vara professionell, och att yrket därav ska vara en 

profession 

 

• Systematisk kunskap – Utövaren har erhållit kunskap genom högre akademisk 

utbildning  

• Auktoritet – Utövaren besitter ensamrätt på expertis inom sitt område vilket ger denne 

auktoritet 

• Samhällelig sanktion – Ett samhälleligt behov ger yrket och utövaren en allmän 

acceptans 

• Etiska regler – Yrkesgruppen och utövarna har gemensamma uppfattningar och ett 

arbetssätt som bygger på etiska regler  

• Egen kultur – Symbolvärden gör att yrkesgruppen bildar en gemensam kultur  

 

(Greenwood, 1957) 

 

Nedan beskrivs samtliga kriterier mer ingående.  

 

3.5.3.1 Systematisk	  kunskap	  

För att ett yrke ska utgöra en profession ska den professionelle ha kunskaper vilka baseras på 

en akademisk utbildning. Wilensky (1964) definierar skillnaden mellan en profession och en 

icke profession och menar att en profession vilar på en teknisk och akademiskt präglad 

kunskap (Wilensky, 1964). Läkare, advokater och teologer är traditionella exempel på 

yrkesgrupper som tillhör professioner då samtliga har specialiserade kunskaper som bidrar till 

en samhällsnytta och som samtidigt har ett samhälleligt förtroende (Selander, 1989). 

 

Den moderna professionsteorin är tillika den traditionella. Den moderna riktar sig dock i 

större utsträckning mot status och makt. Högre yrkesutbildningar har sin grund i den 
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akademiska världen och universitetens expanderade verksamhet har påverkat samhällets bild 

av utbildningar samt vad som kan krävas av en person med ett specifikt yrke. Den ökade 

betydelsen av den akademiska utbildningen har i sin tur genererat högre status hos 

professioner när den fått en större betydelse i samhället (Fransson & Jonnegård, 2009). 

Relationen mellan utbildning och yrken har fått en mer betydande innebörd, både ur en 

symbolisk synvinkel och ur ett kunskapsperspektiv. Det här gör att personer med en 

akademisk utbildning anses tillhandahålla kunskaper vilka gör dem mer kvalificerade än 

andra att utföra ett yrke. (Fransson & Jonnegård, 2009)  

 

Brante (2005) lägger mindre vikt vid den formella utbildningen och hävdar att den 

professionelle erhåller stor del av sin yrkeskompetens efter utbildning, i form av erfarenheter 

och rutiner. Det finns i dag professioner som inte har krav på universitetsutbildning och 

menar därmed att utbildning inte bör vara ett kriterium för profession. (Brante, 2005)  

 

3.5.3.2 Auktoritet	  

Selander (1989) fortsätter diskussionen om professioners utmärkande karaktäristika drag och 

uttrycker att en profession kännetecknas av ledarskap, autonomi och status. Professionell 

status kännetecknar individer som konsekvent bidrar till sin omgivning med en expertis och 

får därav ett kunskapsövertag gentemot sin omvärld. Med andra ord har individen en 

ensamrätt på expertis inom sitt område, vilket genererar auktoritet. Denna expertis ska styrkas 

med en legitimation och expertauktoritet, vilket anses vara centralt för professioner och 

stämmer överens med begreppsuppfattningen. (Selander, 1989) Wilensky (1964) anser att 

tekniska yrken, genom de professionella normerna, blivit allmänt accepterade som 

auktoriteter. De besitter autonomi och självreglering vilket ger dem stor frihet att agera. 

 

3.5.3.3 Samhällelig	  sanktion	  

Professioner är en viktig del av samhället och för dess utveckling då de står för betydelsefulla 

innovationer inom områden som teknik, hälsa, ekonomi (Brante, 2010). För att ett yrke ska 

uppnå professionsstatus ska samhället ge ett yrke och dess utövare en allmän acceptans samt 

ett formellt erkännande (Greenwood, 1957).  
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3.5.3.4 Etiska	  regler	  och	  egen	  kultur	  

Enligt Wilensky (1964) är gemensamma etiska regler ett kriterium för att ett yrke ska uppnå 

professionsstatus. En profession ska, för att uppnå sådan status, vara uppbyggd och vila på 

normer som är allmänt accepterade av samhället. Objektivitet samt att individen är opersonlig 

och opartisk i dennes bidrag är två professionsetiska regler som dessutom bidrar till egen 

kultur. Att undvika känslomässigt engagemang samt ge lika service oberoende av det 

personliga intresset är fortsättningsvis viktigt för bekännelse av egen kultur. (Wilensky, 1964) 
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4 Empiri	  	  

I följande kapitel presenteras uppsatsens empiri. Kapitlet introduceras med en presentation av 

uppsatsens fallstudier i avseende att kortfattat redogöra för vilka fallstudierna är samt för 

deras bakgrund. Därefter redogörs för uppsatsens empiriska resultat av genomförda intervjuer. 

Empirikapitlet kommer att följa samma struktur som den för uppsatsen konstruerade 

referensramen.  

4.1 Presentation	  av	  fallstudier	  

 

Anders Ilstam  

Anders Ilstam är född 1941 och har en akademisk utbildning som ingenjör. Sedan 1968 är han 

yrkesverksam och har tidigare arbetat som VD i Sandvik Mining & Construction och som 

vice VD i Sandvik AB. Utöver dessa VD positioner har Ilstam även erfarenheter från diverse 

ledande befattningar i Sandvik AB, SKF-koncernen och Beijerinvest AB. I dagsläget arbetar 

Ilstam på heltid med tio styrelseuppdrag i olika bolag, däribland är Ilstam styrelseordförande i 

Beijer Electronics, Air Liquide AB, Grimaldi Industri AB, Seco Tools AB samt Munters AB. 

Ilstam är även styrelseledamot i Isaberg-Rapid AB. 

 

Nicolas Hassbjer 

Nicolas Hassbjer är född 1967 och har en akademisk utbildning i datasystemteknik med 

inriktning i mekatronik. Hassbjer har även utbildning i ledning av snabbväxande företag. 1988 

grundade Hassbjer HMS Networks och har i detta bolag varit VD och koncernchef. I dag 

arbetar Hassbjer heltid med åtta aktuella styrelseuppdrag. Bland dessa är Hassbjer 

styrelseordförande i Genomatrix Software GmbH och styrelseledamot i Anoto Group, 

Sigicom, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.  

 

Urban Jansson  

Urban Jansson är född 1945 och är diplomerad bankman. Jansson började sin karriär på 

Skandinaviska Enskilda Banken 1966 där han haft flera ledande befattningar. Jansson har 

varit VD och koncernchef på AB HNJ Intressenter och AB Ratos samt även vice VD i 

Incentive- koncernen. I dag arbetar Jansson på heltid med styrelseuppdrag och är verksam i 

åtta styrelser. Jansson är styrelseordförande i Bergendahls, Rezidor Hotel Group AB, Global 

Health Partner och vice styrelseordförande i Ahlstrom Corporation. Utöver dessa är Jansson 

styrelseledamot i Addtech AB, Clas Ohlson AB (publ), Ferd A/S, Höganäs AB och 
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Skandinaviska Enskilda Banken AB samt även medlem i NASDAQ-OMX Nordiska börs i 

Stockholms bolagskommitté.    

 

Charlotta Falvin  

Charlotta Falvin är född 1966 och är utbildad civilekonom med internationell inriktning. 

Falvin har tidigare varit VD i TAT och i Decuma samt även konsult i eget bolag. Falvin har 

idag fem styrelseuppdrag i Teknopol AB (styrelseordförande), Axis AB, Doro AB, Multiq 

International AB och Fasiro AB. 

 

Respondent X 

Respondent X är född 19XX och har en akademisk utbildning. Respondent X har tidigare 

erfarenheter från flertalet VD positioner och chefsbefattningar. I dagsläget har Respondent X 

fler än fem styrelseuppdrag i såväl börsnoterade som onoterade stora bolag.  

  
För en sammanfattande matris över fallstudierna se appendix 1. 

 

4.2 Empiriska	  resultat	  	  

 
 
4.2.1 Anders	  Ilstam	  	  

4.2.1.1 Definition	  

Fem	  uppdrag	  och	  heltidsarbete	  

Anders Ilstam arbetar i dagsläget i tio styrelser varav två uppdrag är i börsnoterade bolag. 

Detta är, enligt Ilstam, uppdrag som upptar mycket tid och utgör en heltidssysselsättning.  

 

4.2.1.2 Egenskaper	  	  

Att besitta en faktisk kunskap, hämtad från praktisk erfarenhet, är enligt Ilstam en viktig 

egenskap och klassas högre än en kunskap hämtad från exempelvis en ”teoribok”. Kreativitet 

och egen image är ytterligare egenskaper som Ilstam anser vara av vikt vid styrelsearbete.  
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Oberoende	  

Ilstam anser sig vara neutral och oberoende. Han förklarar att ledamöter kan vara indirekt 

beroende men att det oavsett är viktigt att ledamöter representerar och arbetar i alla 

aktieägares intressen.   

 

Kompetens	  

Kompetens är något som Ilstam anser vara av betydelse och understryker att ledamöter väljs 

in i styrelser utifrån dess kompetens och inte efter släktskap eller bekantskap. Han poängterar 

även att dessa är specifika kompetenser som gör styrelseledamoten unik. 

 

4.2.1.3 Övriga	  egenskaper	  

Integritet	  

Ilstam betonar betydelsen av en egen integritet och vikten av att arbeta för varje enskild 

aktieägare. Det är, enligt Ilstam, viktigt som styrelseledamot att vara trygg i sig själv och 

kunna ta till sig kritik. Han ska alltid kunna stå till svars för sina åsikter och stå emot 

eventuella motargument från resterande styrelseledamöter.  

 
 

4.2.1.4 Bidrag	  

Ilstam har arbetat som styrelseordförande i en och samma styrelse i över 30 år och har med 

andra ord under alla år blivit omvald styrelseordförande. Detta, enligt Ilstam själv, är ett bevis 

på prestation och att han bidrar med värde till styrelsen och bolaget. Ilstam anser sig bidra 

med effektivitet och högt tempo till styrelsearbetet samt poängterar att han inte skulle gå in i 

en styrelse om han inte tror sig kunna bidra. Det framkom att Ilstam har den inställningen att 

den dagen han inte ser sig bidra till styrelsens arbete kommer han avsäga sig sitt uppdrag.  

 

Erfarenhet	  

Ilstams erfarenhet inom operativt arbete och styrelsearbete grundar sig på en lång karriär. 

Ilstam har arbetat med omkring 50 styrelseuppdrag under 33 års tid och betonar att han har en 

bred erfarenhet eftersom han arbetar inom alla tänkbara branscher.  
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Rådgivande	  till	  VD	  och	  bolagsledning	  

I Ilstams ögon, är styrelsen VD:s bästa ”speaking partner” och anser att ”relationen och 

spegeln” mellan styrelse och VD är mycket viktig. En styrelseledamots och framförallt en 

ordförandes roll är enligt Ilstam att agera ”coach” och bollplank till VD, vilket inger både 

respekt och förtroende. Dock påpekar Ilstam att ett styrelseproffs roll inte väger tyngre vid 

beslutsfattande. Enligt Ilstam är hans ansvar och roll i styrelsearbetet att agera ”skeppare på 

en båt och hålla i rodret” men poängterar att när ett beslut diskuteras fram är det ändå i 

slutändan han som väljer att gå åt höger eller vänster. 

 

Legitimitet	  

Ilstam anser sig vara ett ansikte utåt. Han har ett namn som han själv anser ha ett ”tämligen 

gott rykte på marknaden”. Ilstam tar sig inte an ett styrelseuppdrag om det inte ser bra ut. När 

hans namn står som styrelseordförande i ett bolag vet omgivningen ”vilken typ av bolag det 

är”.  

 

4.2.1.5 Övrigt	  

Profession	  

Ilstam anser att styrelseproffs, i jämförelse med exempelvis en läkare, legitimeras genom en 

legitimering från ägarna. Styrelsen utses av bolagsstämman bestående av aktieägarna, 

valberedningen, vilket Ilstam anser vara ett tillräckligt bevis på hans kunskap. 

 

Enligt Ilstam är styrelseproffs professionella. Han ansvarar för 50 000 - 200 000 människors 

uppehälle och betonar att ”vem som helst kan inte bli styrelsestjärna”. Legitimering får 

heltidsarbetande styrelseledamöter genom att de är utsedda av ägarna i bolaget.  

 

Ilstam gillar inte begreppet styrelseproffs men eftersom han erhållit utmärkelsen Guldklubban 

för årets styrelseledamot säger han själv: ”är jag väl ett proffs”. Ilstam föredrar begreppet 

styrelsecoach.  
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4.2.2 Charlotta	  Falvin	  

4.2.2.1 Definition	  	  

Fem	  uppdrag	  och	  heltidsarbete	  

Charlotta Falvin arbetar idag i fem styrelser varav tre är i börsnoterade bolag. Enligt Falvin 

själv arbetar hon på heltid som styrelseledamot. 

 

4.2.2.2 Egenskaper	  

Integritet, engagemang och att besitta förmågan att bli engagerad är egenskaper som Falvin 

anser vara viktiga. Hon förklarar att hon har lätt för att engageras i sitt arbete och vidare att 

hon är orädd, vilket hon menar syftar till att inte vara rädd för att göra bort sig eller för att 

ställa frågor. 

 

Oberoende	  

Falvin förklarar sig själv vara oberoende i sitt styrelsearbete och menar att det är en viktig 

egenskap i syftet att alltid arbeta i samtliga aktieägares intresse.     

 

Kompetens	  

Under intervjun framkom att Falvins specifika kompetenser är sälj-, marknad- och 

organisationsinriktade och att hon framförallt bidrar med kompetens inom dessa områden. 

Falvin förklarar att hennes intresse för högteknologiska bolag har bidragit till att bredda 

hennes kunskaper om branschen. Falvin menar att hon bidrar med sin kompetens till styrelser 

och att hon med sin kompetens anser sig vara en resurs. 

 

4.2.2.3 Övriga	  egenskaper	  

Integritet	  

Integritet är, som tidigare nämnt, en egenskap som Falvin anser sig ha och som är viktig för 

styrelseledamöter. Hon poängterar vikten av att våga ställa ”alla typer av frågor” och att 

”sticka ut huvudet” i styrelsearbetet.  
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Auktoritet	  	  

Falvin förklarar betydelsen av att få andra att lyssna och förklarar att auktoritet finns i de 

styrkor hon besitter. Vissa ord har mer styrka och dessa styrkor används olika. Auktoritet 

bygger på erfarenheter och tack vare att Falvin har sin operativa erfarenhet ”färskt i bagaget” 

använder hon denna, vilket skapar trovärdighet. Dessutom, som tidigare nämnt, anser hon sig 

heller inte vara ”grön i styrelsearbetet”. Dessa tillgångar gör att andra lyssnar och ger henne 

respekt. 

 

4.2.2.4 Bidrag	  

Falvin poängterar vikten av att alltid bidra med något till styrelser och bolag och att hon själv 

inte går in i styrelser om hon inte tror sig kunna tillföra eller bidra till arbetet. Falvin som en 

av dagens yngre styrelseproffs anser sig bidra med en annan syn än de styrelseledamöter som 

är tio år äldre än henne själv.  

 

Erfarenheter	  

Med erfarenheter från ledande och operativa befattningar, anser sig Falvin ha en större 

förståelse för styrelsearbetet än andra styrelseledamöter. Anledningen till det här är att hon 

själv, när ett bolag ställs inför problem, ”suttit i samma stol” och varit i liknande situationer. 

Denna erfarenhet betonar Falvin vara värdefull för henne som styrelseproffs. Kombinationen 

av sitt tidigare operativa arbete och styrelsearbete har givit henne erfarenhet och nytta som 

hon använder för att få individer att lyssna.  
 

Rådgivande	  till	  VD	  och	  bolagsledning	  

Med lärdomar från sin tidigare position som VD anser Falvin att det är lättare för henne att 

trycka på svaga punkter samtidigt som hon kan vara stöttande och rådgivande för 

bolagsledningen samt ett bollplank i bland annat strategifrågor. Den viktigaste frågan enligt 

Falvin är strategiutveckling. Att stötta ledningen och ge riktlinjer för att få bra resultat och 

bygga värde i bolag samt skapa nytta för aktieägare. Den kontrollerande rollen har länge legat 

i fokus men är, enligt Falvin, i ett ”friskt bolag” inte den viktigaste. Om styrelsen behöver 

lägga mycket tid och resurser till den kontrollerande rollen har styrelsen inte förtroende för 

VD och ledning.  
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Legitimitet	  

Falvins två största ”tillgångar” som ger henne respekt samt få andra att lyssna till henne är att 

hon inte är ”grön i styrelsesammanhang” samt hennes ”färska operativa erfarenhet”. Falvin 

har erfarenhet från båda delarna vilket gör att hon stärker legitimiteten hos bolag. 
 

4.2.2.5 Övrigt	  

Profession	  

Falvin tycker mindre om benämningen styrelseproffs och kallar sig hellre mångsysslare. 

Begreppet styrelseproffs är en ”media-grej” och uppkommit för att media har ett behov att 

kunna kalla heltidsarbetande styrelseledamöter för något.  

 

Att vara ett styrelseproffs, anser Falvin inte vara ett yrke på grund av att det inte går att 

utbilda människor till just styrelseproffs. Poängen med styrelseledamöter är att de har specifik 

erfarenhet och tillsammans bildar en kompletterande grupp av individer till en styrelse.  

 

Lojalitet	  	  

Sedan Falvin övergått till att på heltid arbeta som styrelseledamot har hon fått ett mindre 

tunnelseende och anser sig själv utföra ett bättre arbete. Falvin förklarar att det var svårt att 

kombinera sitt operativa arbete med styrelsearbetet och att det operativa arbetet gjorde att hon 

alltid ”hade huvudet någon annanstans”. Falvin menar att det kändes som att ”vänsterprassla” 

när hon ägnade tid åt ett styrelseuppdrag i ett annat bolag. Arbetssättet, sedan hon övergick 

till att på heltid arbeta som styrelseledamot, skiljer sig och hon har idag en annan lojalitet till 

de bolag vars styrelser hon arbetar i. 

 
4.2.3 Nicolas	  Hassbjer	  

4.2.3.1 Definition	  	  

Fem	  uppdrag	  och	  heltidsarbete	  

Nicolas Hassbjer arbetar i dag i åtta styrelser. Av dessa styrelseuppdrag är två i börsnoterade 

bolag och utgör tillsammans hans heltidssysselsättning.  
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4.2.3.2 Egenskaper	  	  

Erfarenhet hävdar Hassbjer vara den främsta och mest betydande egenskapen hos ett 

styrelseproffs. Egen erfarenhet syftar till tidigare operativt ledningsarbete vilket givit en 

förståelse och en kunskap om bolag och hur de på bästa sätt ska skötas. Hassbjer talar om att 

hans tidigare erfarenhet gjort honom till en generalist. Integritet, oberoende och ett intresse är 

ytterligare egenskaper som Hassbjer anser vara viktiga.  

 

Oberoende	  

Hassbjer anser sig vara oberoende i styrelsearbetet. Han talar vidare om betydelsen av att vara 

oberoende i förhållande till ledningen och menar att även om han, enligt formaliteten, anses 

vara beroende i ett av bolagen då han besitter en större andel aktier, anser han sig agera 

oberoende och har den inställningen som oberoende.  

 

Kompetens	  

Hassbjer förklarar att han har en kärnkompetens inom IT och högteknologi och att han är en 

generalist i utveckling av bolag. Han har efter sina år som VD skapat sig kompetenser i att 

utveckla bolag samt även skapat sig goda allmänna branschkunskaper. 

 

4.2.3.3 Övriga	  egenskaper	  

Integritet	  

Enligt Hassbjer handlar integritet om att våga stå upp för sina åsikter vilket är viktigt 

framförallt när bolag har problem.  

 
Auktoritet	  

Hassbjer förklarar att han är medveten om att företagsledningar lyssnar till honom, vilket 

medför att han alltid måste tänka innan han talar. Detta menar han, är ett resultat av hans 

erfarenhet samt att han har ”en viss pondus”. Som ordförande menar Hassbjer att det viktigt 

med auktoritet då det är ordförande som ska se till att beslut fattas.  

 

4.2.3.4 Bidrag	  	  

Med tidigare erfarenheter inom bolagsledning understryker Hassbjer att han lättare kan sätta 

sig in i svåra beslutssituationer vilket ökar styrelsearbetets effektivitet. Hassbjer talar om 
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problemsituationer vars lösningar lättare och mer effektivt kan lösas om erfarenheten finns 

tillgänglig. Hassbjer talar om hans förmåga att identifiera idéer, problem eller frågor i bolag 

som han sedan omformar och applicerar i andra bolag. Hassbjer förklarar att han, som 

ledamot i flertalet styrelser, alltid är uppdaterad med aktuell information från bolag och att 

han kan använda denna information för att förbättra resultat i andra bolag, givetvis med 

hänsyn till sekretess. 
 

Hassbjer förklarar att han bidrar med ett effektivt styrelsearbete genom att han har 

förkunskaper i corporate governance systemet, IFRS samt andra regleringar som är viktiga, 

framförallt i börsnoterade bolag.  

 

Erfarenheter	  

Enligt Hassbjer är erfarenhet situationer och problem en styrelseledamot vid tidigare tillfälle 

varit med om. Hassbjer talar om att själv exekvera ett beslut och sedan granska resultatet, om 

utfallet inte blivit det planerade, har han agerat och förändrat. 

 

Erfarenheter från tidigare operativt arbete samt styrelsearbete har givit Hassbjer kunskaper 

vilka är applicerbara på flertalet bolag. Hassbjer talar om dimensioner och förklarar att han 

har breda branschkunskaper och vidare marknadskunskaper, bland annat inom automation 

och informationsteknologi, vilka ger honom en bred och djup kunskapsbas, något han ser som 

en fördel. 

 

Rådgivande	  till	  VD	  och	  bolagsledning	  

Hassbjer menar att hans roll i styrelser varierar beroende på vilket bolag det gäller. Han bidrar 

framför allt med strategiska kunskaper, det vill säga innehar en strategisk roll. Vidare 

förklarar Hassbjer att han som oberoende styrelseledamot måste säkerställa att styrelsearbetet 

går rätt till, är effektivt samt att det blir rätt för alla aktieägare. 

 

Legitimitet	  

Hassbjer bidrar med legitimitet till bolag. Som ett resultat av att han tagit HMS Networks AB 

till börsen står han för ”tillväxt och lönsamhet” vilket ger legitimitet till de bolagen. 
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4.2.3.5 Övrigt	  

Profession	  

Enligt Hassbjer krävs det ingen legitimation för att arbeta heltid som styrelseledamot. 

Hassbjer anser att det istället fordras en lång erfarenhet av operativt arbete och styrelsearbete 

samt en bred kompetens. Hassbjer poängterar även att det inte finns någon modell för hur 

styrelsearbete för en ledamot ska utföras. 
 

 

4.2.4 Urban	  Jansson	  

4.2.4.1 Definition	  	  

Fem	  uppdrag	  och	  heltidsarbete	  

Urban Jansson arbetar i dag i åtta styrelser, varav fem i börsnoterade bolag. Dessa 

styrelseuppdrag utgör Janssons heltidssysselsättning.   

 

4.2.4.2 Egenskaper	  	  

”Snabbhet och sense of urgency”, det vill säga att snabbt kunna reagera och vara 

initiativtagande, är enligt Janson en viktig egenskap. Han ser sig själv som en lagspelare och 

förklarar att hela styrelsen, för att skapa resultat, måste samarbeta. Vidare förklarar Jansson 

att han har en stor passion och ett stort intresse för bolag och dess utveckling och antar gärna 

styrelseuppdrag som är förenade med utmaningar men tillägger samtidigt att han inte är någon 

”riskmänniska”. Jansson anses sig själv vara, och tror att även andra uppfattar honom som, 

styrelsens ”ordning och reda”. Enligt Jansson har hans karriär inom olika bolag och branscher 

gjort att han arbetat gränsöverskridande och därigenom skaffat sig breda kompetenser, vilka 

utvecklat honom till en ”generalist”.  

 

Oberoende	  

Jansson anser sig vara en oberoende styrelseledamot men tillägger att definitionen av 

oberoende är diffus. Det finns enligt Jansson flera dimensioner av oberoende och att 

gränserna mellan dessa är svåra att dra. Han frågar sig själv om han verkligen är oberoende då 

han arbetat i en och samma styrelse i mer än 10 år. Jansson talar däremot om att han alltid har 

en oberoende inställning till styrelsearbetet.  
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Kompetens	  

Jansson förklarar att hans tidigare erfarenheter av styrelsearbete och styrelsearbetets 

”regleringar och procedurer”, samt att han varit med i många sammanhang, gör att han täcker 

in flera delar av en verksamhet, så som aktiemarknad och bolagsutveckling. Jansson säger sig 

sedan kunna använda dessa på ett mer effektivt sätt i styrelsearbetet. Jansson förklarar att 

styrelsearbetet är komplicerat men att han genom sin erfarenhet lärt sig att hitta genvägar och 

skapat en förmåga att kunna se såväl små detaljer som det stora hela. Han poängterar att det är 

något som tränats upp genom åren.  

 

4.2.4.3 Övriga	  egenskaper	  

Integritet	  	  

Jansson jämför integritet med civilkurage och anser dels att det är en viktig egenskap men 

även att det är mänsklig egenskap som inte går att få genom utbildning. Styrelseledamöter 

måste, enligt Jansson, våga säga emot såväl andras åsikter och personer i styrelser samt ägare 

och andra auktoriteter.  

 
Auktoritet	  	  

Enligt Jansson handlar auktoritet om att försöka påverka andra individer. Den auktoritet eller 

om Jansson får bestämma, legitimitet eller respekt, får han genom sin erfarenhet och 

kompetents. Jansson använder sin kompetens på ett ”smart sätt” genom att påverka ledningen 

utifrån sina tidigare erfarenheter.  

 

4.2.4.4 Bidrag	  

Jansson förklarar att han har ”egna nycklar” som grundar sig på erfarenheter och tidigare 

förhållanden, vilka har utvecklat en ”magkänsla”. Denna magkänsla är enligt Jansson svår att 

definiera men viktig på grund av att den grundar sig på tidigare erfarenheter. Den erfarenhet 

Jansson har gör att han snabbare kan uppfatta signaler vilket skapar effektivitet. Hans arbete 

har, under årens lopp, givit honom en bred kompetens vilket möjliggjort för honom att kunna 

”cross informera” det vill säga överföra kunskap mellan styrelser, bolag och branscher. 
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Erfarenhet	  

I och med sina tidigare befattningar dels som vice VD och VD samt andra ledande positioner 

anser sig Jansson ha utvecklat en förståelse för styrelsearbete. Att ha insyn i företagsmiljöer 

och förstå företagsstrukturens funktion samt ha en förståelse för hur ledningen fungerar är 

något som, enligt Jansson, inte går att läsa sig till. Att lära sig från boken ger inte samma 

legitimitet, samma auktoritet och inte samma förståelse för arbetet som praktisk inlärning. 

Genom att dessutom, varit ordförande i kommittéer har han skapat sig en ”seniorroll”, det vill 

säga han besitter en bred erfarenhet. Jansson talar vidare om att han har en egen ”drivkraft 

och kompass” som bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper. Inget är för honom 

främmande tack vare Janssons ”långa och gedigna erfarenhet”. 

 

Rådgivande	  till	  VD	  och	  bolagsledning	  

Jansson förklarar att det inte bara handlar om att agera granskande och kontrollerande utan att 

se till företagets bästa. Han talar om att vara en ”sparringpartner” till företagsledningen, vilket 

enligt honom är möjligt då han under sin karriär arbetat i flertalet styrelser och agerat i skilda 

situationer.  

 

Jansson uppfattar sin roll i styrelsearbetet som en ”seniorroll”. Jansson har med sin kunskap 

och kompetens en kombination av en kontroll- samt strategi och serviceroll. Däremot 

förklarar Jansson att hans grundprofil bygger på ekonomiska och finansiella kompetenser då 

han är utbildad till diplomerad bankman. Han har därefter utvecklats och tycker sig förstå 

problematiken i samtliga delar. Jansson kallar sig för ”generalist” vilket ytterligare visar att 

han bidrar med bred kompetens som sträcker sig över samtliga roller.  

 

Legitimitet	  

Jansson förklarar att den offentliga bilden av honom bygger på hans grundprofil, vilken han 

tror är förknippad med högt börsvärde. Externa individer förväntar sig aktieägarvärde vilket 

han menar ger en form av legitimitet till de bolag han arbetar i. Vidare förklarar Jansson att de 

styrelseuppdrag han har inte går att söka utan han har blivit tillfrågad samtliga. Vilket, enligt 

Jansson, är ett bevis på att han har en funktion i styrelser och att han bidrar till styrelsearbetet.    
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4.2.4.5 Övrigt	  

Profession	  

Vad som licensierar ett styrelseproffs är, enligt Jansson, en ”lång och gedigen” erfarenhet. 

Jansson förklarar att han inte kunnat agera och fått förmånen att få så ”fina uppdrag” utan sina 

tidigare operativa befattningar. Jansson kallar sig styrelseproffs men skulle snarare se sig som 

egenföretagare. 

	  

 
4.2.5 Respondent	  X	  

4.2.5.1 Definition	  	  

Fem	  uppdrag	  och	  heltidsarbete	  

Respondent X arbetar i sju styrelser varav tre i börsnoterade bolag. Respondent X arbetar på 

heltid som styrelseledamot. 

 

4.2.5.2 Egenskaper	  	  

Operativ erfarenhet från tunga linjepositioner. ”Etik, moral och hög integritet” är enligt 

Respondent X ytterligare egenskaper. Respondent X betonar sitt ”genuina intresse” för att 

arbeta i styrelser och att förbättra bolags resultat. Dessutom förklarar Respondent X 

betydelsen av att ha en ”förståelse” för corporate governance systemet.   

 

Oberoende	  

Respondent X anser sig själv arbeta oberoende i samtliga aktieägares intresse. Respondent X 

förklarar att denne sitter på ett oberoende mandat och betonar betydelsen att ha en oberoende 

inställning till styrelseuppdragen. 

 

Kompetens	  

Respondent X talar om sin kunskap och kompetens om bolag, det vill säga förmågan att 

kunna se vart bolaget står idag, vilka utmaningar bolaget står inför och vidare se vart bolaget 

är på väg. Respondent X har med sin kompetens inom strategifrågor en stor förståelse för 

olika bolag och dess strategiska arbete. 
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4.2.5.3 Övriga	  egenskaper	  

Integritet	  

Att ha hög integritet är enligt Respondent X mycket viktigt för såväl styrelseledamöter som 

för styrelseproffs. För Respondent X handlar integritet om att våga ha en egen uppfattning.  

Att vara insatt i bolaget och dess affärer och att en ledamot vågar ställa tydliga och enkla 

frågor om något verkar konstigt eller mindre bra. Det är viktigt att våga ifrågasätta och att 

utifrån erfarenheter ska styrelseledamöter ha möjlighet att dra slutsatser vilket även kräver 

integritet.  

 

4.2.5.4 Bidrag	  

Respondent X anser sig bidra med kunskap och erfarenhet om affärer och är ”besjälad” av en 

så kallad ”svart affärsmodell” vilket förklaras innebära att ”leverera vinst på sista raden”.  

 

Enligt Respondent X ska en styrelseledamot alltid bidra under styrelsemöten. Själv anser sig 

Respondent X bidra genom en ”djup och bred” affärsmannakunskap samt med erfarenheter 

från olika branscher. Respondent X anser sig ha förmågan att ”se bolag utifrån ett 

marknadsperspektiv, nya spelare och nya konkurrenter”. Respondent X har goda erfarenheter 

inom IT och menar sig ha erfarenheten att se utvecklingen på marknaden och ”använda IT 

som en möjliggörare”, det vill säga använda IT-kompetens för att bidra till företagets affärer. 

Respondent X har lärt sig att effektivt upptäcka signaler i bolagens omgivning. Dessutom har 

Respondent X kunskap inom aktuella marknadsfrågor och vilket benämns som ett ”utifrån-

och-in perspektiv”.  

 

Erfarenhet	  

Med bakgrund inom IT - branschen har Respondent X fått insikt i ”alla branscher”. Då IT är 

en så pass integrerad del i de flesta processer, allt från ekonomi, finans, inköp, affärsdrivning 

till produktutveckling, har Respondent X ”genom åren tränats att se vad olika branschsegment 

och vad kunder behöver göra i sin affärsförändring”. Vilket medfört att Respondent X skolats 

med stor bredd och därigenom erhållit erfarenhet som är unik.  

 

Respondent X har från sin internationella arbetslivserfarenhet fått erfarenheter som handlar 

om att vara ”performance driven” och alltid kunna leverera och att inte bortförklara utan 

arbeta för att nå målen. Det handlar om att tänka framåt och utifrån dagens förutsättningar; 
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”Här står vi idag, hit ska vi, nu kör vi!”.  

 

Rådgivande	  till	  VD	  och	  bolagsledning	  

Viktigt som styrelseledamot är att på ett proaktivt sätt stötta VD och agera bollplank i olika 

frågor och därigenom utgöra en supportroll. Vidare talar Respondent X om sin strategiroll och 

vikten av att bidra med kompetens inom strategifrågor. 

 

Legitimitet	  

Respondent X stärker den offentliga bilden av bolag då denne ”upplevs ha hög integritet och 

etik och moral” samt erfarenhet från att tidigare ha arbetat i börsnoterade bolag.  

 

4.2.5.5 Övrigt	  

Profession	  

Respondent X anser inte att dennes arbete styrelseproffs är ett yrke. För Respondent X är det 

snarare dennes livscykelplanering som fått bestämma.  
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5 Analys	  	  

I följande kapitel kommer det empiriska resultatet analyseras genom att dels ställas mot 

uppsatsens konstruerade referensram och dels mot professionsteorin. I analysens första del 

ställs uppsatsens empiriska resultat mot den teoretiska referensramen. Resultaten som 

framkommit ligger till grund för uppbyggnaden av analysen och har använts för att undersöka 

vad som är specifikt och utmärkande för ett styrelseproffs. I analysens andra del följer en 

analys av huruvida styrelseproffs är professionell i sitt arbetssätt och därmed kan klassificeras 

som en profession. 

5.1 Definition	  	  

Uppsatsens teoretiska syfte är att skapa en referensram som underlag för en fördjupad studie 

om styrelseproffs och deras egenskaper samt bidrag till styrelsearbetet. Enligt den teoretiska 

referensramen ska ett styrelseproffs	   ha fem eller fler styrelseuppdrag vilka ska utgöra ett 

heltidsarbete. Efter den empiriska tolkningen visar sig detta grundläggande antagande stämma 

in på samtliga av de studerade fallen. Resultatet gör att definitionen, om att ett styrelseproffs 

har fem eller fler uppdrag, kan användas för vidare analys och fördjupning. Vad som vidare 

framkom, och som även är intressant för syftet, är att styrelseproffs har uppdrag i såväl 

börsnoterade som icke börsnoterade bolag. Enligt teorin ska styrelseledamöter som arbetar i 

börsnoterade bolag ha speciella erfarenheter och kompetenser, vilket indikerar att dessa 

styrelseledamöter bör vara utmärkande och mer professionella i sitt arbete. Då ett 

styrelseproffs arbetar i börsnoterade bolag innebär det att denne har sådana kvalifikationer 

som ytterligare breddar dennes kompetens. Vad som utmärker ett styrelseproffs är med andra 

ord flertalet styrelseuppdrag och däribland uppdrag i börsnoterade bolag. 

 

Med stöd ur det empiriska resultatet stämmer den teoretiska referensramen delvis. Samtliga 

av de studerade fallen har fem eller fler uppdrag vilket går i linje med den grundläggande 

definitionen om ett styrelseproffs antal uppdrag. Dock ska den teoretiska referensramen, och 

därmed även definitionen, revideras i avseendet att ett eller fler uppdrag ska utgöras av 

uppdrag i börsnoterat bolag.  
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5.2 Styrelseproffs	  egenskaper	  	  

5.2.1 Oberoende	  	  

Enligt den teoretiska referensramen ska ett styrelseproffs ha en oberoende ställning till bolag 

och bolagsledning. Ett styrelseproffs har inte varit anställd eller haft ekonomiska eller 

affärsmässiga förbindelser med bolaget de senaste åren. Dessutom poängterar den teoretiska 

referensramen att ett styrelseproffs, för att ha en oberoende ställning till bolaget, inte ska äga 

mer än tio procent av bolagets aktier. Utifrån det empiriska resultatet framkom att förmågan 

att ha en oberoende inställning till styrelsearbetet anses vara det viktigaste och att det är något 

som, för de studerade fallen, förefaller naturligt i och med en lång karriär. Med andra ord 

framgår det att ett styrelseproffs oberoende ställning är ett oberoende som rättsenligt inte 

behöver uppfylla de formella kraven men som tankemässigt ger legitimitet att utföra arbetet 

enligt bolagets och aktieägarnas bästa intressen. Den teoretiska referensramens antagande om 

ett styrelseproffs oberoende ställning stämmer därmed till viss del med resultatet av empirin.  

 

Det huvudsakliga kravet om en oberoende ställning och att alltid arbeta i aktieägarnas intresse 

som ligger i linje med empirin. Däremot behöver inte alla kriterier alltid vara uppfyllda då det 

av det empiriska resultatet framkom att det är den tankemässiga oberoende inställningen som 

är viktig. Denna inställning är ett resultat av en karriär där de skolats och lärt sig skilja mellan 

rätt och fel. Det faller sig naturligt att alltid agera i samtliga aktieägares och intressenters 

intressen, vilket är en egenskap som är utmärkande för ett styrelseproffs. Några av de 

studerade fallen visar exempel på en beroende ställning då de antingen varit VD i ett bolag 

där de idag är styrelseledamot eller äger en större andel aktier än vad som, för en oberoende 

styrelseledamot, anses vara lämpligt. Flertalet har dessutom arbetat i en och samma styrelse 

under en längre tidsperiod. Även om så är fallet anser sig samtliga vara oberoende till de 

bolag vars styrelser de arbetar i och att de alltid agerar utifrån sådana premisser. 

 

Sammanfattningsvis ligger det empiriska resultatet i linje med den teoretiska referensramens 

påstående om att ett styrelseproffs arbetar oberoende. Däremot handlar denna oberoende 

ställning inte om att vara eller inte vara utan mer om inställningen att vara oberoende och hur 

de förhåller sig till arbetet och inblandade parter. Den teoretiska referensramen ska med andra 

ord revideras för att kunna tillämpas på ett styrelseproffs.  
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5.2.2 Kompetens	  	  

Den teoretiska referensramen understryker att ett styrelseproffs utifrån dennes kompetens ska 

fatta väl styrkta och genomtänka beslut. Det empiriska resultatet visar, i enlighet med den 

teoretiska referensramen, att styrelseproffs har en bred och djup kompetens. Denna 

kompetens är specificerad som generalistkompetens vilken är applicerbar i samtliga bolag och 

branscher och är ett resultat av tidigare arbetslivserfarenheter samt styrelseuppdrag. 

Generalistkompetens är signifikant med ett styrelseproffs och resultatet stämmer därmed 

överens med den generella kompetens som styrelseproffs, enligt den teoretiska referensramen, 

ska ha.  

 

Empirin visar att styrelseproffs besitter en kärnkompetens som utvecklats genom en tidigare 

akademisk utbildning, exempelvis som för de studerade fallen inom högteknologi, 

automation, finans och IT. Samtidigt har de, i och med sina tidigare ledande befattningar och 

tidigare styrelseuppdrag, skapat sig en bred kompetens om hur bolag ska styras och ledas. 

Tolkning av det empiriska resultatet visar att styrelseproffs har utvecklats till generalister med 

en bred och djup kompetens om bransch och marknad. Bredden tolkas som den kompetens 

vilken erhållits från ledande positioner i olika bolag och branscher, medan djupet handlar om 

den kärnkompetens de genom utbildning fått. Denna generalistkompetens föreligger 

utmärkande för samtliga av de studerade fallen vilket således anses vara signifikant för 

styrelseproffs och lämplig att beakta i en vidare analys. Generalistkompetensen är en 

kompetens som utvecklats under en längre karriär och tolkas vara ett resultat av att tidigare 

tagit bolag genom svåra situationer, lyckats vända bolags lönsamhet, erfarit finanskriser eller 

som ett av de studerade fallen uttryckte det, varit med och ”flyttat berget”. Denna kompetens 

tolkas vara applicerbar i samtliga bolag och branscher, både nationellt och internationellt, 

vilket tyder på att en sådan kompetens är unik och relativt svår att finna på marknaden. Ett 

styrelseproffs deltagande och arbete är av betydelse för de bolag vars styrelser denne arbetar i 

samtidigt som denne är eftertraktade av andra bolag. 

 

Vad som tidigare konstaterats är att ett styrelseproffs är oberoende i sin ställning till bolag och 

bolagsledning. En oberoende styrelseledamot har höga krav på sig att prestera då denne 

ideligen behöver bevisa sin kompetens och samtidigt bidra för att vid omval kunna säkra sin 

plats. En beroende styrelseledamot har inte samma krav eftersom denne tillgivits sitt uppdrag 

genom en intern relation till bolaget. I empirin kan avläsas att de studerade fallen ger ett 

självsäkert intryck vad gäller deras position i sina styrelser och betonar att de själva skulle 
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avgå om de känner att de inte längre bidrar. Detta tyder på en självsäkerhet. En självsäkerhet 

som är signifikant för en person vars kunskaper vilar på arbetslivserfarenhet och kompetens 

och som skapar ett självförtroende. Det empiriska resultatet visar att flertalet av fallen arbetat 

i samma styrelse under en längre tidsperiod vilket innebär att de under alla åren blivit 

omvalda och att denna kompetens och självkänsla därmed speglar ett styrelseproffs. 

 

Den teoretiska referensramen stämmer sammanfattningsvis i sitt antagande om att 

generalistkompetensen är utmärkande för styrelseproffs. 

	   	  

5.2.3 Ytterligare	  empiriska	  resultat	  i	  relation	  till	  teoretisk	  referensram	  

Ur det empiriska resultatet framkom att det finns ytterligare egenskaper som efterfrågas hos 

ett styrelseproffs, vilka presenteras nedan.  

 

5.2.3.1 Integritet	  och	  auktoritet	  

Enligt det empiriska resultatet är integritet en viktig egenskap för varje styrelseledamot. Vad 

som visar sig vara utmärkande för styrelseproffs är att deras integritet tycks ligga i nära 

relation till en form av auktoritet. Ett styrelseproffs vilar sina argument och påstående på sin 

erfarenhet och kompetens, vilket gör det svårt för andra att säga emot. Integritet i kombination 

med en auktoritet kan således föreligga specifikt för styrelseproffs.  

 

Empirin visar att styrelseproffs har hög integritet i styrelserummet. Integritet är generellt en 

viktig egenskap för alla styrelseledamöter då styrelsen består av ett antal enskilda ledamöter 

som kollektivt hanterar frågor och fattar beslut som ska ligga i linje med bolag samt samtliga 

aktieägares intresse. De studerade fallen beskriver deras förmåga att lyssna och ta till sig av 

andras åsikter samtidigt som de står upp för sina egna. Det ges samtidigt ett intryck av 

auktoritärt beteende i deras sätt att förklara sin integritet. Denna auktoritet ska inte förknippas 

med en dominant eller militärisk auktoritet utan ligger i en underton som anspelar på 

självförtroende, legitimitet och respekt. Tolkningen baseras på fallens styrka att kunna stå upp 

för sina åsikter, styrkta av bakgrund och kompetens samt det empiriska resultatet att 

styrelseproffs i många situationer agerar ledare och gärna tar en ledarroll vilket ger dem 

möjlighet att påverka andra i deras uppfattning.  
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Den teoretiska referensramen behöver på denna punkt revideras. Ytterligare egenskaper som 

visar sig vara signifikanta för styrelseproffs är integritet i kombination med en auktoritet.  

 

5.2.3.2 Intresse	  och	  lojalitet	  

Det empiriska resultatet visar att styrelseproffs brinner för styrelsearbetet och att ett intresse 

är nödvändigt för att effektivt bidra med tankar och engagemang. Med stöd i det empiriska 

resultatet är således ett genuint intresse och lojalitet, dels för styrelsearbete och dels för 

bolagen, signifikant för ett styrelseproffs.  

 

Utifrån det empiriska resultatet framkom att de studerade fallens arbetssätt förändrats i och 

med övergången till att på heltid arbeta som styrelseledamöter. Ett operativt arbete är 

krävande och styrelsearbetet har av den anledningen tidigare kommit i andra hand. I och med 

att de numer, på heltid, ägnar sig åt styrelsearbete kan de i större utsträckning koncentrera sig 

på sina styrelseuppdrag och ägna styrelsearbetet den tid och det engagemang som krävs och 

på så sätt känna större lojalitet. Ett styrelseproffs har därmed ett brinnande intresse, större 

lojalitet och ett större engagemang till de bolag vars styrelser de arbetar i.  

 

Den förändrade inställningen till styrelsearbetet är för vidare analys intressant. Det empiriska 

resultatet visar att styrelseproffs har ett större intresse till styrelsearbete efter att de övergått 

till att på heltid arbeta som styrelseledamöter. I och med detta har de fått en större lojalitet till 

såväl uppdrag som bolag vilket även medfört att de fått en mer positiv attityd till sitt 

styrelsearbete. Denna iakttagelse tyder på att ett styrelseproffs har ett större fokus och ett 

genuint intresse som bidrar till större engagemang och lojalitet till styrelsearbetet, vilket är av 

vikt att belysa i den teoretiska referensramen för utmärkande egenskaper. Det medför att den 

teoretiska referensramen på denna punkt ska omarbetas. 

 

5.3 Styrelseproffs	  bidrag	  till	  styrelsearbete	  

Den teoretiska referensramen understryker att ett styrelseproffs bidrar till styrelsearbete och 

bolag med erfarenheter, råd och legitimitet. Det framgår, som tidigare nämnt, klart och tydligt 

i empirin att samtliga styrelseproffs inte skulle fortsätta med sitt styrelsearbete om de inte 

kände tillfredställelse och bidrog till detta. 
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5.3.1 Erfarenhet	  	  

Den teoretiska referensramen framhåller att ett styrelseproffs har diverse betydande 

erfarenheter från sin tidigare karriär och operativa arbete, vilka bidrar till ett effektivt 

styrelsearbete. I empirin bekräftas antagandet om att en lång erfarenhet är av stor vikt och 

vidare i en analytisk diskussion att en sådan erfarenhet är signifikant för ett styrelseproffs.  

 

Samtliga fall talar om betydelsen av en lång erfarenhet och att det är erfarenheten som ligger 

till grund för de flesta beslut. De studerade fallen markerar särskilt vikten av den erfarenhet 

som erhållits från den operativa karriären, där de tagit lärdomar från svåra situationer såsom 

exempelvis ekonomiska konjunkturer, affärsmässiga problem och kriser. Dessa erfarenheter 

har bidragit till att de lärt sig förstå hur marknaden fungerar och hur den reagerar på olika 

faktorer. Vidare framgår att fallen vid flertalet tillfällen exekverat beslut och därefter granskat 

utfallen vilket givit dem förmågan att identifiera, lära sig och sedan ta med sig av den 

inträffade händelsen till framtida uppdrag. Den empiriska tolkningen är att, för att kunna 

erhålla sådana erfarenheter måste en ledamot genomgå ett arbetsliv med såväl karriärmässiga 

och konjunkturmässiga upp- och nedgångar.  

 

Ett av fallen uttryckte att erfarenheten skapat en svåridentifierbar ”magkänsla” och ”nycklar” 

som denne förlitar sig på. Erfarenhet i form av en så kallad ”magkänsla” kan indirekt avläsas 

från flertalet av de studerade fallen. De poängterar att de kan använda sina erfarenheter för att 

snabbt upptäcka signaler och exekvera dem och att denna förmåga samt effektivitet är ett 

resultat av erfarenheter vilka genererar fördelar i styrelsearbetet.  

 

Den teoretiska referensramen visar, som tidigare diskuterats, att erfarenheter från svåra 

bolagssituationer härstammar från tidigare höga positioner inom bolag. Utöver en operativ 

karriär som chef och VD, tolkas därav, att även erfarenhet inom styrelsearbete har en positiv 

inverkan. Den teoretiska referensramen beskriver att ett styrelseproffs, under sin 

yrkesverksamma karriär, arbetat som styrelseledamot vilket gör att denne sedan tidigare har 

erfarenhet av styrelsearbete. Även detta bekräftas av empirin som visar att styrelseproffs, 

utöver en operativ karriär som chef och VD, har erfarenhet inom styrelsearbete, vilket bevisar 

att antagandet i den teoretiska referensramen ligger i linje med resultatet. Empirin visar att 

styrelseproffs anser sig bidra till ett mer effektivt styrelsearbete just på grund av deras 

erfarenhet från tidigare styrelsearbete. Det framgår även från empirin att regleringar kan 

försvåra och hämma styrelsearbetet men att styrelseproffs, med sina skolade kunskaper inom 
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bland annat IFRS och andra regleringar inom corporate governance systemet, effektiviserar 

styrelsearbetet.  

 

I enlighet med den teoretiska referensramen har de studerade fallen unika erfarenheter som 

bidrar till och effektiviserar styrelsearbetet.  

 

5.3.2 Rådgivande	  till	  VD	  och	  bolagsledning	  

Enligt den teoretiska referensramen agerar ett styrelseproffs i och med sin erfarenhet av 

operativt arbete och tidigare styrelsearbete rådgivande till bolag och bolagsledning. Det 

empiriska resultatet bekräftar detta och ligger i linje med den teoretiska referensramen. Vad 

som däremot framkom och som visar sig vara specifikt för styrelseproffs är att deras 

rådgivande bidrag till största del handlar om strategi och strategifrågor, vilket ligger i linje 

med den teoretiska referensramen. Däremot visar empirin på ett starkare resultat än vad som 

antogs i den teoretiska referensramen. 

 

Utifrån det empiriska resultatet framgår att ett styrelseproffs arbete till stor del handlar om att 

agera rådgivande till VD och bolagsledning och att det därav är av stor vikt att det finns ett 

fungerande förhållande parterna mellan. Att ett sådant förhållande föreligger bekräftas då 

samtliga studerade fall beskriver sig som ”bollplank” och att deras erfarenheter bidrar som 

rådgivande till VD och bolagsledning. Som tidigare nämnts, framgår tydligt att styrelseproffs 

framförallt är rådgivande i strategiska frågor. Strategi handlar i detta fall om att snabbt kunna 

förstå ett bolags logik och bearbeta denna på ett effektivt sätt, något ett styrelseproffs genom 

deras tidigare operativa arbete och ledande positioner behärskar. Centrala begrepp i det 

empiriska resultatet är bransch-, marknads- och omvärldskompetens som alla är relaterade till 

strategiska frågor, vilket även styrker denna analys. 

 

I diskussionen kring ett styrelseproffs kontrollerande roll instämmer samtliga att de agerar 

kontrollerande gentemot ledning men att de samtidigt anser denna roll vara av mindre vikt. 

Om styrelsen behöver ta en kontrollerande roll är det något som är fel och bolagets VD bör i 

stället ersättas. Tolkning av detta är att ett styrelseproffs ska kunna lägga mindre fokus vid 

den kontrollerande rollen och i större utsträckning koncentrera sig på andra delar av 

styrelsearbetet. Vidare ska styrelseproffs med andra ord i större utsträckning kunna anta en 

rådgivande roll och på så sätt bidra till styrelse och bolag. Flertalet av styrelseproffsen talar 

om fördelarna med deras åtskilliga styrelsearbeten, bland annat den att kunna överföra 
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kompetens och idéer mellan bolag. Ett styrelseproffs har de erfarenheter och den kompetens 

som krävs för att kunna identifiera, plocka ut, omforma och applicera väl fungerade praktiker 

från ett bolag till ett annat. Vidare tolkning är att denna förmåga är något som är unikt för ett 

styrelseproffs och bidrar med effektivitet och lönsamhet. 

 

Vad som tidigare konstaterats, att ett styrelseproffs bidrar med rådgivning i strategiska frågor 

vilket ligger i linje med den teoretiska referensramen. För att vara applicerbar för 

styrelseproffs ska den teoretiska referensramen däremot omarbetas så att fokus ligger på 

styrelseproffs rådgivande bidrag i strategiska frågor. 

 

5.3.3 Legitimitet	  	  

Enligt den teoretiska referensramen ska ett styrelseproffs bidra med legitimitet och stärka ett 

bolags offentliga bild. Vid tolkning av det empiriska resultatet fastställs att samtliga studerade 

fall är försiktiga vad gäller sina uttalanden om legitimitet. Det framgick dock att majoriteten, i 

viss mån, anser sig förknippas med tillväxt, framgång och lönsamhet, vilket tyder på ett 

korrekt antagande vad gäller legitimitet i den teoretiska referensramen. 

 

Samtidigt ställer de sig försiktiga till att de, genom sina namn, skulle ge en positiv bild av 

bolag men poängterar däremot att de utan sitt ”kändisskap” inte skulle blivit tillfrågade de 

aktuella styrelseuppdragen.  

 

I enighet med den teoretiska referensramen bidrar styrelseproffs med legitimitet till bolagen 

vars styrelser de arbetar i. 

 

5.4 Profession	  	  

Från begreppet styrelseproffs leds tankarna från proffs till profession. I denna andra del av 

analysen ställs det empiriska resultatet mot den presenterade professionsteorin för att besvara 

frågeställningen huruvida styrelseproffs är professionella i sitt styrelsearbete och därmed 

uppfyller kraven för en profession. På liknande sätt som i analysens första del kommer det 

empiriska resultatet ligga till grund för analysens uppbyggnad.  
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5.4.1 Heltid	  	  

Professionsteorin presenterar ett antal kriterier som ett utövande ska uppnå för att vara en 

profession. Det främsta och grundläggande kravet är heltidskravet, det vill säga att arbetet ska 

utgöra en heltidssysselsättning. Som tidigare konstaterats arbetar ett styrelseproffs på heltid 

som styrelseledamot vilket därav ligger i linje med professionsteorin. Utifrån empirin 

fastställs att heltidsarbetande styrelseledamöter är vanligt förekommande och att begreppet 

och arbetssättet under de senaste åren blivit allt vanligare. Kriteriet vad gäller heltid uppfylls 

med andra ord. 

 

5.4.2 Systematisk	  kunskap	  	  

Enligt professionsteorin och Greenwoods (1957) professionsattribut ska ett utövande, för att 

vara en profession samt bli tilldelad professionsstatus, baseras på en akademisk kunskap som 

ett resultat av en akademisk utbildning. Enligt empirin och vad som tidigare konstaterats, är 

den akademiska utbildningen en viktig del av ett styrelseproffs kompetensutveckling. 

Samtliga av de studerade fallen har en akademisk utbildning vilken stödjer deras 

kärnkompetens. Den akademiska utbildningen syftar dock inte till en utbildning i 

styrelsearbete, vilken skulle genererat styrelseexpertis och behövts för att uppfylla kraven för 

profession, utan till den utbildning som ligger till grund för deras kärnkompetens. Ur empirin 

framgår dessutom att kompletterande styrelseutbildningar är vanligt förekommande men att 

sådana, enligt de studerade fallen, inte genererat expertis eller kompetenser som är avgörande 

för de styrelseledamöter de är idag. Den akademiska utbildningen genererar ingen 

styrelseexpertis och den kompletterande utbildningen, genererar i sig styrelseexpertis men, är 

inte akademisk. Ingen av de nämnda utbildningarna uppfyller därmed kriteriet för systematisk 

kunskap.  

 

Både den akademiska och den kompletterande utbildningen tolkas dock vara av mindre 

betydande då samtliga av de studerade fallen betonar betydelsen av praktisk erfarenhet och 

menar att dessa utbildningar endast har ”puttat” fart på karriären och funnits till som ett 

verktyg för att vidare ta sig framåt i karriären. Detta empiriska resultat går, som tidigare 

fastställts, emot teorin om kravet på systematisk kunskap. Dock, anser Brante (2010) att en 

profession nödvändigtvis inte behöver bygga på en akademisk utbildning utan att den 

professionelle erhåller stor del av den kompetens som krävs genom yrkeserfarenhet efter 

utbildning. Som tidigare angivits har ett styrelseproffs en lång och gedigen erfarenhet i och 
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med en tidigare yrkeskarriär samt erfarenheter från tidigare styrelsearbete, vilket därav stöds 

av Brantes uttalande och kan tala för en profession. Ska Greenwoods teori följas där det 

specifikt anges att en profession ska bygga på en akademisk utbildning som genererar 

styrelseexpertis försvårar det analysen. Den styrelseexpertis ett styrelseproffs har är inte ett 

resultat av en akademisk utbildning utan ett resultat av en gedigen erfarenhet och 

kompetensutveckling under en lång karriär.  

 

5.4.3 Auktoritet	  	  

Vidare, enligt professionsattributen, ska yrkesutövarens kompetens och expertis vara unik för 

att uppnå professionsstatus. Enligt teorin får en individ professionsstatus då den konsekvent 

bidrar till sin omgivning med en expertis, vilket resulterar i ett kompetensövertag gentemot 

sin omvärld och därav speglar en auktoritet. Efter den empiriska tolkningen uppfattas 

samtliga styrelseproffs ha en unik kombination av erfarenhet, kompetens och expertis, vilket 

innebär att de ensamma har tillgång till just den informationen. Som tidigare nämnts har 

styrelseproffs även en generalistkompetens. För att utgöra en profession ska dock denna 

kompetens och expertis styrkas och bevisas genom en legitimering, vilket ett styrelseproffs 

formellt inte har. Samtliga av de studerade fallen betonar likväl och återigen betydelsen av 

tidigare erfarenhet och att de som oberoende styrelseledamöter årligen, för att bli omvalda, 

bevisar sina kvalitéer och menar att det är en form av bevis för deras kompetens och expertis. 

Erfarenheter ger dock ingen legitimering gentemot samhället och uppfyller därför inte kravet 

gällande legitimation. 

 

5.4.4 Samhällelig	  sanktion	  

För att ett utövande ska uppnå professionsstatus ska samhället ge detta och dess utövare en 

allmän acceptans samt ett formellt erkännande. Detta erkännande måste i första hand 

bekräftas av styrelseledamöterna själva för att möjliggöra professionsstatus. Det empiriska 

resultatet visar att de studerade fallen till största del inte använder benämningen 

styrelseproffs. Det framkommer att det finns en negativ inställning till benämningen för att 

den anses gå emot svenska normativa regleringar om att inte sticka ut. Att presentera sig och 

kalla sig proffs kan äventyra respekten och anseendet hos ledamöterna i fråga. Däremot 

avläses från empirin, som tidigare konstaterats, att samtliga till en viss del accepterar att kallas 

för styrelseproffs. 
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Frågan är om benämningen ”styrelseproffs” vad gäller ”proffs” är en tillräckligt 

legitimitetsgrund och ett tillräckligt bevis på kompetens för att samhället, i ett andra steg, ska 

acceptera det. Empirin visar att styrelsearbetet till följd av en samhällsutveckling blivit mer 

professionellt. Något som kan konstateras är att styrelseproffs arbetar i ett bolags högsta 

kontrollerande organ, vilket i sig är ett bevis på kompetens och en viss expertis. Deras uppgift 

är att arbeta för aktieägarnas bästa intresse och att se till att de får utdelning för investerat 

kapital, vilket tyder på ett professionellt arbetssätt och vidare att deras arbete är betydande för 

samhället och dess intressenter. Ett styrelseproffs arbete borde därmed vara accepterat av 

samhället uppfyller därmed kriteriet. 

 
 
5.4.5 Etiska	  regler	  och	  egen	  kultur	  

Slutligen ska ett utövande, enligt teorin, vara uppbyggt av gemensamma etiska regler för att 

uppnå professionsstatus. En profession vilar på normer som är allmänt accepterade. Viktigt 

för bekännelse av en egen kultur är att vara oberoende, opartisk och objektiv i sin bedömning 

av viktiga frågor och ställningstaganden samt att andras intressen går före styrelseproffs egna. 

Det empiriska resultatet visar att styrelseordföranden är respekterad och besitter styrkor som 

är avgörande för styrelsearbetet och dess effektivitet. Bland annat är det av flera skäl inte 

acceptabelt att gå bakom ryggen på en ordförande, vilket är ett resultat av normer och 

oskrivna regler i styrelserummet. Liknande interna regler är att ordförande har första ordet 

och att denne sedan fördelar talan mellan styrelseledamöterna. Det här är ett bevis på etiska 

regler och kultur i styrelserummet. Vidare förekommer även externa regler, bland annat 

Koden och dess ”följa eller förklara”. Koden står som normativt regelverk där det krävs att 

bolag återger en förklaring i fall de väljer att inte följa dessa regleringar och i sådant fall 

redogöra för vad som ligger till grund för detta beslut. Även på denna punkt finns det bevis på 

professionsstatus. 
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6 Slutsatser	  

I det avslutande kapitlet redogörs för huruvida uppsatsen uppfyllt sitt syfte och besvarat 

frågeställningarna. Uppsatsens empiriska resultat kommer i denna del kopplas samman med 

den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen kommer i en avslutande del, 

baserat på uppsatsens resultat, att omarbetas.  

 

6.1 Teoretisk	  referensram	  mot	  empiriska	  resultat	  	  

För att möjliggöra en fördjupad studie om styrelseproffs har en teoretisk referensram 

konstruerats och fem fallstudier genomförts. Som tidigare nämnts har detta gjorts för att 

uppnå uppsatsen syfte samt besvara uppsatsens frågeställningar. Uppsatsens syfte är bland 

annat att konstruera en teoretisk referensram, som underlag till en fördjupad studie om 

styrelseproffs, vad gäller deras egenskaper och bidrag till styrelsearbetet samt att undersöka 

vad som är dem specifikt och utmärkande. När den teoretiska referensramen, med de 

egenskaper och bidrag som i ett första stadium kunnat utläsas från teorin, ställts i förhållande 

till det empiriska resultatet kan följande slutsatser dras: 

 

Av det empiriska resultatet har det visats sig att den teoretiska referensramen inte är tillräcklig 

i sin utformning. Vad som inledningsvis bör betonas är att en styrelseledamots bakgrund, det 

vill säga tidigare erfarenheter och kompetenser är högst avgörande för huruvida de kan bli 

styrelseproffs eller inte. 

 

Vidare slutsatser utifrån det empiriska resultatet är att styrelseproffs ska ha styrelseuppdrag i 

börsnoterade bolag. Att arbeta i börsnoterade bolag kräver högre kvalifikationer och 

erfarenheter och föreligger därmed specifikt för ett styrelseproffs. Denna slutsats leder till att 

referensramen ska revideras för att vara tillämpbar på styrelseproffs.  

 

Vad gäller ett styrelseproffs egenskaper har det, ur det empiriska resultatet, framkommit att 

referensramen behöver revideras. Ett styrelseproffs har, utöver de i referensramen 

presenterade egenskaperna, integritet och auktoritet samt en lojalitet och ett brinnande intresse 

för styrelsearbete och för de bolag vars styrelser de arbetar i. Resultatet visar att den teoretiska 

referensramen från början var bristfällig och inte fullt ut täckte in de egenskaper som är 

signifikanta och utmärkande för ett styrelseproffs och att den således ska omarbetas.  
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Vad gäller ett styrelseproffs bidrag till styrelsearbetet har det, ur det empiriska resultatet, 

framkommit att referensramen kan anses korrekt i sin konstruktion. Vad som kom att få störst 

stöd i studien var betydelsen av ett styrelseproffs karriärmässiga erfarenheter. Vidare att ett 

styrelseproffs ska stå som rådgivande till VD och bolagsledning samt bidra med legitimitet till 

bolaget. Samtliga delar har bekräftats genom det empiriska resultatet och föreligger sålunda 

utmärkande för ett styrelseproffs.  

 

Dessa resultat visar att ett styrelseproffs utgör en värdefull och unik resurs till bolagen vars 

styrelser denne arbetar i och är därför svår för externa parter att imitera samt svår för bolagen 

att substituera. Styrelseproffs bidrar med ökad prestationsförmåga samt effektivitet och är 

unika tack vare att de besitter de specifika erfarenheter och kompetenser som inte är 

tillgängliga för externa parter. 

 

6.2 Reviderad	  teoretisk	  referensram	  

 

Definition 

Ett styrelseproffs ska arbeta i minst fem styrelser och ha styrelseuppdrag som sitt 

heltidsarbete. Ett eller fler av styrelseuppdragen ska utgöras av uppdrag i börsnoterade bolag.    

 

Styrelseproffs egenskaper 

Ett styrelseproffs har en oberoende inställning, hög integritet och generalistkompetens.  

 

Oberoende  

Ett styrelseproffs ska ha en oberoende inställning till sitt styrelsearbete och arbetar i enighet 

med bolags och bolagslednings bästa intresse samt aktieägarnas bästa intresse. Den 

tankemässiga oberoende inställningen faller sig naturligt för styrelseproffs och är ett resultat 

av karriärmässig erfarenhet och kompetens.  

 

Kompetens 

Ett styrelseproffs ska utifrån sin kompetens fatta väl styrkta och genomtänka beslut. 

Styrelseproffs har dels en djup kompetens, det vill säga en kärnkompetens som ett resultat av 

en akademisk utbildning, och dels en bred kompetens från tidigare ledande befattningar och 

styrelsearbete. Dessa kompetenser tillsammans skapar en generalistkompetens.  
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Integritet och auktoritet 

En integritet i kombination med auktoritet är utmärkande för styrelseproffs. Ett styrelseproffs 

vågar stå upp för sina åsikter och kan samtidigt ta kritik. Ett styrelseproffs har erfarenheter av 

ledande positioner varifrån denne fått erfarenheter och legitimitet och kan därför med sin 

auktoritet och respekt påverka andra i sin uppfattning. Styrelseproffs associeras med 

framgång, vilket ger dem styrkor och medför att de uppfattas som auktoritära.   

 

Intresse och lojalitet 

Ett genuint intresse och en lojalitet för styrelsearbete är utmärkande för styrelseproffs. 

Styrelseproffs har ett brinnande intresse för styrelsearbetet och känner en större lojalitet tack 

vare av att de kan ägna sin fulla tid till styrelsearbetet och på ett mer fördelaktigt sätt fokusera 

och engagera sig i arbetet.  

 

Styrelseproffs bidrag till styrelsearbete 

Den teoretiska referensramen framhäver att ett styrelseproffs bidrar till styrelsearbetet med 

erfarenhet, rådgivning och legitimitet.  

 

Erfarenhet 

Ett styrelseproffs har erfarenheter från tidigare höga positioner i bolag och från arbete som 

styrelseledamot. Genom dessa tidigare arbeten har ett styrelseproffs erfarenhet från diverse 

omständigheter som bolag utsätts för, exempelvis låg- och hög konjunkturer, finanskriser och 

andra organisatoriska utmaningar och problem. Detta är erfarenheter som är högst avgörande 

och betydande. 

 

Rådgivande till VD och bolagsledning 

Ett styrelseproffs har som tidigare nämnts erfarenheter från tidigare höga positioner och 

operativt arbete där denne tagit bolag genom hög- och lågkonjunkturer samt andra 

organisatoriska situationer. Ett styrelseproffs har dessutom tidigare arbetat som 

styrelseledamot. Ett styrelseproffs kan därmed stå som rådgivande till VD och bolagsledning 

inom de flesta områden om så behövs. Ett styrelseproffs är framförallt rådgivande till VD och 

bolagsledning beträffande ett bolags strategi och därav inom strategiska frågor. 
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Legitimitet 

Ett styrelseproffs bidrar med legitimitet och med att stärka ett bolags offentliga bild. 

Styrelseproffs förknippas med tillväxt, framgång och lönsamhet, vilket medför att de bidrar 

med legitimitet och värde till bolagen vars styrelser de arbetar i.  

 

6.3 Profession	  

För att undersöka huruvida styrelseproffs är professionella i sitt styrelsearbete och därmed 

utgör en profession har uppsatsen jämfört den teori som presenterats med resultatet från 

uppsatsens fem fallstudier. När teorin sedan ställts i relation till det empiriska resultatet kan 

följande slutsatser dras: 

 

Teorin framhåller, för att styrelseproffs ska anses professionella i sitt arbetssätt och därmed 

kunna klassificeras som en profession, att utövandet dels ska vara heltidskrävande och dels 

vara baserat på systematisk kunskap, auktoritet, samhällelig sanktion samt etiska regler och 

kultur. En slutsats som kan dras från det empiriska resultatet är att heltidsarbetande 

styrelseledamöter är vanligt förekommande och något som, i ett första steg, är i enighet med 

teorin. 

I teorin framgår att en profession karaktäriseras av systematisk kunskap. Gällande denna 

systematiska kunskap har styrelseproffs en akademisk utbildning och en kompletterande 

utbildning i styrelsearbete för börsnoterade bolag. Den akademiska utbildningen är dock inte 

en källa till styrelseexpertis och kompetens vilket går emot teorin för profession och tyder 

därmed på att styrelseproffs inte är en profession. 

 

Gällande auktoritet och styrelseexpertis ska varje ledamot besitta unik expertis som ett 

resultat av den akademiska utbildningen. Ett styrelseproffs har en unik styrelseexpertis som 

ett resultat av en karriär vilket ger utövaren auktoritet. Dock, som tidigare konstaterats, är den 

akademiska utbildningen inte källan till denna expertis. 

  

Vidare ska ett utövande för att vara en profession vara allmänt erkänt och accepterat. Ett 

styrelseproffs arbetar i ett bolags högsta kontrollerande organ och har som uppgift att arbeta 

för aktieägarnas bästa intresse. Det här tyder på ett professionellt arbetssätt och vidare att 
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deras arbete är betydande för samhället och dess intressenter. Däremot är det inte grund nog 

för att styrelseproffs ska ses som en profession. 

 

Slutligen ska en profession vila på normer som är allmänt accepterade och utgöras av en 

kultur. Styrelseproffs är oberoende samt objektiva i sitt arbetssätt vilket tyder på kultur. Det 

finns interna normer i styrelserummet som är allmänt accepterade av alla styrelseledamöter, 

bland annat styrelseordförandens roll och vidare externa regler, däribland Koden och ”följa 

eller förklara”.  

 

Ur empirin och i jämförelse med professionsteorin kan det konstateras att styrelseproffs inte 

klassificeras som en profession. Denna slutsats dras av att resultatet inte uppfyller 

professionskriterierna. Ett styrelseproffs arbetssätt kan, trots att det inte uppfyller 

professionskriterierna, anses vara professionellt tack vare att det kräver stora erfarenheter och 

kompetenser för att effektivt kunna utföras. 

 

6.4 Besvarande	  av	  frågeställningar	  

Har styrelseproffs egenskaper som för dem är signifikanta och bidrar denna grupp av 

styrelseledamöter med något ytterligare till styrelsearbetet?  

Ja, ett styrelseproffs har egenskaper som för dem är signifikanta och som samtliga 

måste finnas. Dessa är: en oberoende inställning till bolag och bolagsledning, 

generalistkompetens, integritet och auktoritet, lojalitet och ett genuint intresse för 

styrelsearbete och de bolag vars styrelser denne arbetar i. Ett styrelseproffs bidrar med 

erfarenheter från tidigare operativa karriärer och tidigare styrelsearbete. Ett 

styrelseproffs är rådgivande till VD och bolagsledning, främst i frågor som rör 

strategi. Slutligen stärker ett styrelseproffs bolags offentliga bild genom sitt 

deltagande i styrelsearbetet. 

 

Är styrelseproffs professionella i styrelsearbetet och därmed uppfyller kraven för en 

profession?  

Ett styrelseproffs arbetssätt är professionellt, men uppfyller inte kriterierna för en 

profession. Styrelseproffs klassificeras inte som en profession i och med att det inte 

föreligger någon specifik utbildning för att vara styrelseproffs och specifikt genererar 

en styrelseexpertis.  
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6.5 Generaliserbarhet	  

Att uppnå empirisk generaliserbarhet, har i denna studie, varit svårt då den endast omfattar 

fem intervjuer. För att få ett bra och generaliserbart resultat borde studien dels omfatta fler 

fallstudier och dels vara mer fördelat mellan antalet män och kvinnor. Efter det empiriska 

resultatet kan konstateras att möjlighet finns för studier på vardera kön. En sådan studie skulle 

kunna ge en mer rättvisande bild och de skillnader som mellan könen kunnat antydas skulle 

eventuellt bli tydligare. 

 

Teoretisk generaliserbarhet handlar om hur en studies resultat kan stärka en teori eller modell. 

En teoretisk referensram om styrelseproffs är god i sin konstruktion om den går i linje med 

framkommen empiri. Det empiriska resultatet från fallstudierna visade att respondenterna 

svarade liknande, vad gäller den allmänna uppfattningen om ett styrelseproffs bidrag, vilket 

gör att uppsatsens validitet bekräftas och tyder på en ökad sannolikhet att informationen i 

uppsatsen kan anses vara riktig och generaliserbarhet kan uppnås. Efter att den teoretiska 

referensramen omarbetats överensstämmer det empiriska resultatet med referensramen. 

Uppsatsen kan därmed anses ha en teoretisk generaliserbarhet och vara applicerbar på 

styrelseproffs i framtida studier. 

 

6.6 Vidare	  forskning	  

Vid konstruktion av den teoretiska referensramen och vid fördelning av uppsatsens olika 

rubriker och delar har målet varit att göra det så pedagogiskt och underlättande som möjligt 

för läsaren. Den teoretiska referensramens indelning och upplägg har speglat uppsatsen och 

gått som en röd tråd. Detta för att underlätta för läsarens förståelse. 

 

Det slutliga resultatet visar att uppsatsen, genom att sammanställa teori, empiri och analys, 

lyckats uppnå sitt syfte och besvarat frågeställningarna. Den teoretiska referensramen kan 

därav vara användbar för vidare forskning om styrelseledamöter och specifikt för 

styrelseproffs. För att få ett mer specifikt resultat rekommenderas att genomföra fler studerade 

fall, alternativt fler intervjuer. För att genomföra en mer jämställd studie och kunna studera 

skillnader bör fallen vara jämt fördelade mellan kön. Utifrån resultatet kan skillnader 

observeras vilka vid en djupare analys kan utgöra intressanta resultat. 
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En ytterligare intressant aspekt som kan utgöra framtida forskning är styrelseproffs egen åsikt 

om benämningen styrelseproffs. Det framkom att styrelseproffs inte är en benämning som är 

omtyckt då styrelseproffs själva varken ser detta som ett yrke eller en profession. Då denna 

information framkom relativt sent och inte utgjort uppsatsens syfte har detta valts att 

utelämnas för framtida forskning. 
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Appendix	  1	   	  

 
Namn  Anders Ilstam Charlotta 

Falvin 

Respondent X Nicolas Hassbjer Urban Jansson  

Född 1941 1966 19XX 1967 1945 

Utbildning Ingenjör Civilekonom Universitetsutbild

ning 

Datasystemteknik Diplomerad 

bankman 

Verksam i 

styrelsearbete sedan 

1968 2001 19XX 1988 1972 

Tidigare ledande 

befattningar 

VD: Sandvik 

Mining & 

Construction, 

Vice VD: 

Sandvik 

 

VD: TAT, 

Decuma 

Tidigare VD och 

chefspositioner.  

Grundare av HMS, 

VD & koncernchef: 

HMS 

VD & 

koncernchef: HNJ 

Intressenter, AB 

Ratos, 

Vice VD: 

Incentive-

koncernen 

Aktuella 

styrelseuppdrag 

Beijer 

Electronics, Air 

Liquide AB, 

Grimaldi Industri 

AB, Seco Tools 

AB & Munters 

AB (ordförande) 

Isaberg-Rapid 

AB 

 

Teknopol AB 

(ordförande), 

Axis AB, Anoto 

AB, Doro AB, 

Multiq 

International AB, 

Fasiro AB 

Börsnoterad 

bank, och flertalet 

andra såväl 

börsnoterade som 

onoterade stora 

bolag.  

HMS Networks AB, 

Genomatix Software 

GmbH (ordförande) 

Anoto Group, 

Sigicom, Sydsvenska 

Industri- & 

Handelskammaren 

Höganäs AB, 

Clas Ohlson, 

Bergendahls 

(ordförande), 

Global Health 

Partner 

(ordförande) 

Ahlstrom 

Corporation (Vice 

ordförande), 

Razidor Hotel 

Group, HMS 

Networks AB, 

NASDAQ-OMX 

Nordiska börs i 

Stockholms 

bolagskommitté 
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Appendix	  2	  

 

1. Anser Ni Er vara ett styrelseproffs? Kallar Ni Er styrelseproffs?  

2. Arbetar Ni som oberoende styrelseledamot?  

3. Vilka är det viktigaste egenskaperna för ett styrelseproffs? 

a. Utmärkande egenskaper för Er? 

4. Har Ni ett större ansvar och är integritet viktigare för Er som styrelseproffs? 

5. Skiljer sig egenskaper åt mellan ett styrelseproffs och en styrelseledamot? 

6. Vad är erfarenhet för Er? Vad är Era erfarenheter? 

7. Hur bidrar Ni till ett mer effektivt styrelsearbete? 

8. Vilken roll har Ni i styrelsearbetet? Skiljer sig denna roll och arbetssättet åt mellan 

olika styrelser? 

9. Lägger Ni mer tid, arbete och engagemang till Era uppdrag sedan Ni blivit ett 

styrelseproffs? 

10. Har Ni som styrelseproffs förmågor som styrelseledamöter inte har? 

11. Vad tror Ni är den externa uppfattningen är då Ni som styrelseproffs arbetar i ett 

bolags styrelse?   

12. Bidrar Ni med legitimitet och stärker den offentliga bilden av bolag? 

13. Är det viktigt för en styrelseproffs att ha ett kontaktnät och tror Ni att ert nätverk är 

av betydelse för de bolag vars styrelser Ni arbetar i? 

14. Anser Ni det vara motiverat att ha skilda arvoden då Ni som styrelseproffs har 

erfarenheter och kompetenser som ledamöter eventuellt inte har samt att Ni som 

styrelseproffs eventuellt lägger mer tid till varje uppdrag? 

15. Anser Ni att styrelseproffs är ett yrke? 

a. Om ja; Anser Ni att styrelseproffs, det vill säga ett styrelseproffs, är en 

profession och vad bevisar i sådant fall detta?  

16. Vad anser Ni om begreppet styrelseproffs? 

 

 

 
 
 
 


