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SAMMANFATTNING 

 

Titel: En prövning av agent- och stewardshipteorin på ideella föreningar 

Seminariedatum: 2012-06-01 

Ämne/ kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

Författare: Sebastian Aldén, Amar Bacevac och Alexander Chiem 

Handledare: Claes Svensson 
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Syfte: Att pröva agent- och stewardshipteorins relevans och användbarhet i ideella föreningar.  

Metod: Flerfallsstudie av studentnationer i Lund mellan den största, Lunds nation och minsta, 

Wermlands nation. Datainsamling genom semistrukturerade intervjuer av kurator, två aktiva 

medlemmar och en medlem i seniorskollegiet. Pattern matching som analys verktyg, vilket 

innebär en jämförelse av empiri och teori med studiens förväntade mönster. 

Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska referensram består av en tabell från Davis, 

Shoorman & Donaldsons artikel Toward a Stewardship Theory of Management som redogör 

för olika antaganden som gäller för att skapa förutsättningar för antingen principal-agent- eller 

principal-stewardrelationer. 

Empiri: Empirin redogör för Lunds nation och Wermlands nation utifrån de olika antaganden 

som särskiljer agent- och stewardshipteorin. Framförallt har primärdata använts utifrån 

intervjuer men även en del sekundärdata i form av elektroniska dokument och hemsidor som 

rör studentnationer.       

Resultat: Resultatet pekar mot övervägande stewardshipteoretiska förutsättningar anses både 

agent- och stewardshipteorin relevanta och användbara i studentnationer. Detta eftersom de 

flesta kategorier har inslag av agentteoretiska antaganden.  



3 
 

ABSTRACT 

 

Title: Applying agency theory and stewardship theory in non-profit organizations 

Seminar date: 2012-06-01 

Course: FEKH95, Bachelor thesis, 15 university credit points 

Authors: Sebastian Aldén, Amar Bacevac och Alexander Chiem 

Advisor: Claes Svensson 

Keywords: non-profit organizations, student nation, corporate governance, agency theory, 

stewardship theory 

Purpose: To test the relevance and usefulness of agency theory and stewardship theory in 

non-profit organizations.  

Method: A multiple case study of the student nations in Lund between the biggest, Lund 

nation and the smallest Wermland nation. The data is primarily based on semi-structured 

interviews with the curator, two active members, and one member of the seniorskollegiet. The 

analysis is based on pattern matching, comparing a combination of empirical findings with the 

theories and expected patterns. 

Theoretical perspectives: The thesis theoretical perspectives are based on a comparison of 

agency theory and stewardship by Davis, Shoorman, & Donaldson in Toward a Stewardship 

Theory of Management (1997). 

Empirical foundation: The empirical material describes Lund nation and Wermland nation 

based on the different assumptions that distinguishes agency theory and stewardship theory. 

Above all, raw data has been used from the interviews but also some secondary data as in the 

form of electronic documents and web sites related to student nations.  

Conclusion: Although the assumptions of stewardship are predominantly represented in the 

student nations both agency theory and stewardship theory are considered relevant and useful 

in this context. The reason is because the majority of the categories also have elements of 

agency theory.  
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1. INLEDNING 

1.1.Bakgrund 

Ideella föreningar har en betydande roll i samhället och många människor är involverade i 

någon sådan på ett eller annat sätt. 2002 stod ideella föreningar för 5,3 procent av Sveriges 

BNP, motsvarande 125miljarder kronor (Wijkström & Einarsson, 2006). Skatteverket (2010) 

definierar en ideell förening som en förening vars ändamål inte är vinstdrivande. Ideella 

föreningar har som mål att främja medlemmarnas gemensamma intressen som skiljer sig åt 

beroende på vilken typ av ideell förening det är. Exempel på sådana är hyres-, idrotts-, fack- 

och studentföreningar. Även om målet inte är att vara vinstdrivande så har 

näringsverksamheten blivit av allt större betydelse för ideella föreningars överlevnad 

(Wijkström & Einarsson, 2006). Orsaken till detta är att medlemsavgifter och gåvor i många 

fall inte längre räcker till för att finansiera verksamheten (Wijkström & Einarsson, 2006).  

 

Det finns många teorier som behandlar hur företag bör styras. Ideella föreningar har dock 

uppmärksammats i mindre omfattning. Drucker (1989) beskriver hur ideella föreningar till 

skillnad från företag utgår från andra än monetära målsättningar i sitt arbete. Snarare än att 

fokusera på avkastningen till ägarna som de flesta företag gör, blickar ideella föreningar utåt 

mot omvärlden och fastslår enklare och tydligare målsättningar med konkreta 

tillvägagångssätt, som baseras på omvärldens behov. I likhet med de flesta företag har många 

ideella föreningar en struktur som består av en ledning med ansvar för föreningens mål och 

styrelse som övervakar ledningen (Drucker, 1989). Till skillnad från företag arbetar de flesta 
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individer i ideella föreningar oavlönat vilket skapar en förskjutning i maktförhållandet mellan 

ledningen och styrningen neråt i leden i jämförelse med företag (Riksidrottsförbundet, 2007).  

Ideella föreningar skapas för att gynna en viss idé eller vissa intressen och det är frivilligt att 

bli medlem. Detta leder till att det bör finnas en stark samhörighet mellan medlemmar och 

föreningen. Men samtidigt har missnöjda individer lätt att träda ur den ideella föreningen 

(Forssell & Westerberg, 2007). En av de största utmaningarna för ideella föreningar är att 

bevara den värderingsstyrning som vanligtvis präglar dem. Värderingsstyrning innebär att 

man skapar en stark kultur som bygger på normer och värderingar för hur man ska samarbeta 

och samverka (Gillman, Mattfolk, Hedfalk, & Kruse, 2010). På senare tid har utvecklingen 

bland ideella föreningar gått mot en ökad grad av kommersialism som befaras minska graden 

av värderingsstyrning. Samtidigt så finns det mycket att lära för ideella föreningar från företag 

när det gäller hur man hanterar konkurrens, tillväxt, effektivitet och styrning (Gillman, 

Mattfolk, Hedfalk, & Kruse, 2010). Wijkström & Einarsson (2006) menar att ideella 

föreningar utvecklas mer och mer mot företagens språk och tankesätt bland annat när det 

gäller styrning och utformning.  

  

1.2.Corporate Governance 

Det finns många olika definitioner på vad corporate governance är. Författarna har valt två 

olika perspektiv, ett agentteoretiskt utifrån Shleifer och Vishny (1997) och ett 

shareholderorienterat från Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD).  

 

“Corporate governance deals with the ways in which suppliers of finance to corporations 

assure themselves of getting a return on their investment” 

 (Vishny & Shleifer, 1997) 
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"Corporate governance is the system by which business corporations are directed and 

controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and 

responsibilities among different participants in the corporation, such as, the board, 

managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for 

making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through 

which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and 

monitoring performance”     

 (OECD, 1999) 

 

Anledningen till att författarna har valt dessa två definitioner är att de visar två olika sätt att se 

på corporate governance. Schleifer och Vishnys definition lägger tonvikten på hur ägarna 

försäkrar sig om att få avkastning på satsat kapital. OECD:s definition belyser snarare 

corporate governance som styrning och kontroll d.v.s. fördelningen av ansvar och rättigheter 

inom organisationen.  

 

1.2.1. Agentteorin 

Agentteorin förefaller vara den mest dominanta teorin inom corporate governance (Davis, 

Shoorman, & Donaldson, Toward a Stewardship Theory of Management, 1997). Det är även 

den teori författarna har stött på mest inom ämnet. Med det moderna företagets framväxt 

förändrades ägande- och kontrollförhållanden (Besanko, Dranove, Schaefer, & Shanley, 2010, 

s. 73). Istället för det klassiska familje- eller fåmansbolaget bildades det nu företag med ett 

stort antal anställda och med ett större antal ägare i bakgrunden (Besanko, Dranove, Schaefer, 

& Shanley, 2010, s. 73). Den företagsformen innebär att ägarna utgörs av aktieägare, vilka 

väljer att diversifiera sina investeringar mellan flera olika bolag till följd av att de är 
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riskaverta. Redan år 1932 belyste de två amerikanska akademikerna Berle och Means den 

problematik som fenomenet av separerat ägande och kontroll av företag kan medföra. De 

menade att motiven mellan de två parterna i relationen, aktieägare och styrelse, skilde sig åt 

och att de främst såg till att maximera sin egen nytta i relationen. Detta innebär att det finns en 

potentiell risk för att ledningen som inte äger resurserna, men kontrollerar dem kommer att 

agera opportunistiskt d.v.s. i sitt eget intresse och inte för att maximera ägarnas avkastning 

(Besanko, Dranove, Schaefer, & Shanley, 2010, s. 74). Problematiken utvecklades i studier 

som Jensen och Mecklings Theory of the Firm (1976) till det som kom att kallas för 

agentteorin. Kärnan i agentteorin är förhållandet mellan parten som anlitar någon för att utföra 

en uppgift som kallas för principal och den andra parten som ska genomföra handlingen som 

kallas för agent (Besanko, Dranove, Schaefer, & Shanley, 2010). 

 

1.2.2. Stewardshipteorin 

En nyare teori inom corporate governance är stewardshipteorin. Stewardshipteorin uppstod 

som en motpol till agentteorin då den senare inte ansågs vara lämplig till att beskriva alla 

relationer mellan ledning och ägare. Ytterligare teori behövdes som inte grundades på 

ekonomiska antaganden om vinstmaximerande individer, stewardshipteorin utgår istället från 

behavioristiska antaganden. Agryis (1973) forskning är en sådan och utgör en central del i 

stewardshipteorin som säger att människan ständigt strävar efter att nå sin fulla potential 

(självförverkligande). Agryis (1973) menar vidare att människan begränsas av 

organisationsstrukturer som utvecklats i enlighet med den ekonomiska synen, med 

kontrollmekanismer för att övervaka och styra de vinstmaximerande individerna mot ett 

kollektivt mål. Därmed återhålls strävan efter självförverkligande vilket formar individen mot 

att vara vinstmaximerande. Stewardshipteorin beskriver till skillnad från agentteorin de 

anställda som stewards som har ett kollektivistiskt mål i sitt arbete i syfte att uppnå 
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självförverkligande. Snarare än individuella mål innebär de kollektiva målen en större nytta 

för stewards för att uppnå självförverkligande, vilket innebär att de väljer att följa principalens 

och organisationens mål framför möjligheten att agera opportunistiskt för sin egen skull. För 

att beskriva skillnaden mellan agent- och stewardshipteorin jämför Davis, Donaldson, & 

Shoorman (1997) dem efter kategorierna i Tabell 1 nedan. Tabellen visar teoriernas 

antaganden och utgör även förutsättningar för principal-agent- eller principal-

stewardrelationer, antagandena kommer att användas genomgående i uppsatsen som 

hjälpmedel och analytiskt verktyg. 

TABELL 1 

 

(Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997) 

1.3. Problemformulering och frågeställning 

Corporate governance belyser alltså hur företag dels bör hantera relationen mellan ägarna och 

ledningen och dels hur styrningen och kontrollen bör fördelas. För ideella föreningar finns, 
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inom författarnas kännedom, ingen motsvarighet till corporate governance. Wijkström & 

Einarsson (2006) menar dock att ideella föreningar utvecklas mer och mer mot företagens 

språk och tankesätt när det gäller styrning och utformning – trots att ideella föreningar inte är 

vinstdrivande. Huruvida företagsekonomiska teorier är relevanta och användbara för ideella 

föreningar kan ifrågasättas då teorierna ursprungligen är ämnade för vinstdrivande företag.  

Utifrån detta anser författarna att det är intressant att pröva företagsekonomiska teorier och 

bedöma deras relevans och användbarhet i ideella föreningar. Studien utgår från agent och -

stewardshipteorin eftersom agentteorin anses vara den mest dominerande teorin inom 

corporate governance och stewardshipteorin utgör en motpol till agentteorin. I och med att 

ideella föreningar och företag är så pass olika valdes dessa teorier som behandlar samma 

ämne men har motsatta antaganden för att bredda studiens omfång. Davis, Shoorman, & 

Donaldson (1997) menar att ägarna och VD:n i företag kan välja att skapa en principal-agent- 

eller principal-stewardrelation. Ett av deras förslag för vidare studier är en ytterliggare analys 

av de förslagna psykologiska mekanismer och situationsbaserade mekanismer, som beskrivs i 

Tabell 1, för att skapa en djupare förståelse för dessa och ytterliggare variabler som påverkar 

valet mellan principal-agent- och principal-stewardrelationer. Författarna anser att en 

prövning av teoriernas relevans och användbarhet i ideella föreningar kan vara ett sätt att göra 

detta. 

 

Cover & Curd (1998) samt Syll (2001) för ett resonemang kring teoriers utformning vilket 

kommer att användas i prövningen av teoriernas relevans och användbarhet. Utifrån deras 

resonemang menas det här att relevans kopplar an till hur väl teori stämmer överens med 

verkligheten. Med användbarhet menas hur mycket teorin förklarar utöver vad den 

ursprungligen var tänkt för. Detta leder oss in på studiens frågeställning: 
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Vilken relevans och användbarhet har agent- och stewardshipteorin i beskrivningen av 

corporate governance i ideella föreningar? 

 

1.4.Syfte 

Syftet är att pröva agent- och stewardshipteorins relevans och användbarhet i ideella 

föreningar.  
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2. METOD 

2.1. Deduktiv ansats 

Deduktiv ansats innebär att studien utgår ifrån etablerad teori som sedan prövas och jämförs 

mot verkligheten. På så vis skapas förväntningar om hur världen ska se ut och sedan samlas 

empirisk data in för att undersöka till vilken mån verkligheten överensstämmer med 

förväntningarna (Bryman & Bell, 2011, s. 11). Induktiv ansats är motsatsen till deduktiv 

ansats då den grundas i empiri och avser sedan att skapa teori. Vid induktiv ansats återfinns 

inga förväntningar vid undersökningens början utan forskarna ser istället vad 

sammanställningen och bearbetning av den empiriska informationen visar och skapar därefter 

teori (Bryman & Bell, 2011, s. 13). Eftersom den här studien utgår från presenterad teori, 

agent- och stewardshipteorin, är induktiv ansats uteslutet - studien har således en deduktiv 

ansats som utgångspunkt. 

 

2.2.Kvalitativ studie 

Generellt sett brukar forskare skilja på två distinkta datainsamlingsstrategier, kvalitativ och 

kvantitativ metod. Kvantitativ metod innebär att insamlad data kodas med siffror medan den 

kvalitativa metoden betonar vikten av data i form av ord (Bryman & Bell, 2011, ss. 150, 386). 

Författarna har valt att enbart använda sig av kvalitativ metod eftersom deras frågeställning är 

av utforskande karaktär. Kvalitativ metod passar bäst vid utforskande frågeställningar 

eftersom den eftersträvar att förklara den sociala verkligheten och hur människor uppfattar 

den. Kvantitativ metod har större fokus på olika numeriska mätningar och på så sätt att 

beskriva verkligheten (Bryman & Bell, 2011, ss. 150, 403 ). 
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Kvalitativ metod anses medge en högre grad av flexibilitet än kvantitativ metod eftersom 

forskarna enklare kan anpassa inriktningen på studien (Bryman & Bell, 2011, ss. 405-406). 

För den här studien visar sig detta genom att den kan anpassa empirin genomgående under 

datainsamlingen till de kategorier som har valts för att pröva agent- och stewardshipteorin. 

En av nackdelarna med kvalitativ metod är att den kan anses vara för subjektiv i den mening 

att den är influerad av forskarnas åsikter om vad som är relevant och viktigt i studiens 

datainsamling (Bryman & Bell, 2011, s. 408). Författarna anser att de kommer runt detta 

problem genom att utgå från existerande kategorier från Davis, Donaldson, & Shoorman 

(1997) i Tabell 1 vid insamlingen av data. Analysen baseras sedan på insamlad data och 

jämförs med de antaganden som finns inom varje kategori för respektive teori. 

 

2.3.Fallstudie 

För att besvara studiens frågeställning har författarna valt att genomföra en flerfallsstudie på 

ett urval av Lunds studentnationer vilka är ideella föreningar. Bryman & Bell (2011, s 63) 

beskriver denna typ av studie som en utökning av en traditionell fallstudie som syftar till att 

studera ett specifikt ämne eller fenomen på djupet. 

 

Den främsta kritiken mot fallstudier är att resultatet är svårt att replikera, vilket kan knytas till 

den subjektiva karaktären hos en kvalitativ metod. Dessutom är det svårt att empiriskt 

generalisera resultatet till liknande studieobjekt. Till skillnad från kvantitativ metod som gör 

ett urval som ska representera hela den studerade populationen, för att kunna generalisera 

resultatet empiriskt; är fallstudier en fördjupning inom ett ämne eller fenomen som är unikt 

för det specifika studieobjektet (Bryman & Bell, 2011, s. 61). Urval för kvalitativa fallstudier 

är alltså inte detsamma som för kvantitativa studier, här är det snarare ett val av ett unikt ämne 
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eller fenomen som ska studeras på djupet. Yin (1994, ss. 30-32) skiljer mellan statistisk och 

analytisk generalisering. Den förra syftar till kvantitativ metod där man gör empiriska 

generaliseringar. Den metoden passar dock inte fallstudier eftersom de inte kan liknas vid 

urval. Analytisk generalisering innebär att fallstudieresultatet jämförs med en tidigare 

utvecklad teori och prövas mot denna, som författarna gör i den här studien och omvandlar 

resultatet till teori, d.v.s. en teoretisk generalisering, att skapa en djupare förståelse för 

teorierna i fråga (Yin, 1994, ss. 30-32). 

 

En möjlighet som flerfallsstudier öppnar för är komparativ analys mellan de olika fallen, där 

man jämför dem för att hitta likheter och kontraster som bidrar till en ökad förståelse för 

huruvida teorierna passar studieobjekten - vilket författarna ämnar att göra för att pröva 

teorierna (Bryman & Bell, 2011, s. 63). 

 

2.4.Datainsamling 

Författarna har framförallt utgått från primärdata i sin datainsamling men även tagit del av 

sekundärdata från statens offentliga utredningar och andra elektroniska källor med anknytning 

till Lunds studentliv samt studentnationernas hemsidor. Bryman & Bell (2011, s. 390) menar 

att det huvudsakligen finns två datainsamlingsmetoder vid kvalitativa studier, observation och 

intervju. Trots möjligheten till observation och deltagande i nationernas verksamhet valde 

författarna att använda sig av intervjuer, främst på grund av att författarna utgick från Davis, 

Donaldson, & Shoorman (1997) kategorier i Tabell 1 och på så sätt kan styra datainsamlingen 

i den riktningen och därmed få relevant information. För att öka sannolikheten till relevant 

information valde författarna att använda sig av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att intervjuerna utformas efter specifika teman som är kopplade till studiens frågeställning och 

på så sätt behåller fokus på huvudämnet under intervjuerna (Bryman & Bell, 2011, s. 467). I 
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den här studien innebär det att operationalisera kategorierna i Tabell 1 genom att utforma 

frågorna efter dem, där olika antaganden beskrivs för förutsättningarna för principal-agent- 

och principal-stewardrelationer. Dessutom gjordes en pilotintervju med kuratorn för 

Västgötas nation Björn Johansson (2012) för att pröva hur praktiska frågorna blev efter själva 

operationaliseringen av kategorierna. Frågorna har bifogats som Bilaga 1-3 för utomstående 

utvärdering. 

 

Tabell 1 används även som ett analytiskt verktyg vid prövningen av teoriernas antaganden. 

Eftersom det är en färdig modell utgör den även en genväg i studiens metod. Förfarandet 

underlättar genomförandet av studien och är en nödvändig del av arbetet. Alternativet skulle 

vara att göra en egen sådan modell, men med hänsyn till skillnaden mellan skaparnas och 

författarnas egen kompetens och erfarenhet inom området förefaller den färdiga modellen 

vara ett bättre alternativ. Nackdelen med detta förfarande är att Davis, Donaldson, & 

Shoorman (1997) är förespråkare av stewardshipteorin, vilket är något som beaktas i studien. 

Dessutom kontrollerades antagandena kring agentteorin med andra källor såsom Eisenhardt 

(1989), Tricker (2009) och Besanko, Dranove, Schaefer, & Shanley (2010). 

 

2.4.1. Val av studieobjekt 

I val av ideell förening valdes studentnationer i Lund. Främst på grund av att 

näringsverksamheten är en så pass stor och viktig del för organisationerna, trots att de är 

ideella föreningar (Johansson, 2012). Dessutom är studentnationer ett aktuellt ämne, inte 

minst för studenter i och med den uppblossande diskussionen kring det ideella studentlivets 

skatteplikt och kårobligatoriets avskaffande (Lundagård, 2012) (Regeringen, 2009). 

Författarna har valt att jämföra den största och den minsta nationen i Lund d.v.s. Lunds nation 

och Wermlands nation (Lundagård). Anledningen till detta är att författarna strävar efter en så 
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nyanserad bild som möjligt av nationerna eftersom agent- och stewardshipteorierna är så pass 

olika. Storleken antar författarna påverkar hur man väljer och har möjlighet att driva 

verksamheten - intuitivt så är det svårare att kontrollera och styra en organisation desto större 

den blir.  

 

Inom dessa två nationer intervjuas kuratorn som leder det högsta verkställande organet, 

kuratelet. Dessutom intervjuas två aktiva medlemmar från varje nation och en ledamot i 

Seniorskollegiet, den närmaste motsvarigheten till en styrelse inom nationer. Anledningen till 

att författarna endast väljer att intervjua aktiva medlemmar är att det är osannolikt att få 

relevant data från icke-aktiva d.v.s. medlemmar som inte är engagerade i nationens 

verksamheter.  

 

Antalet intervjuobjekt kan härledas till att det är en kvalitativ fallstudie – att den inte ämnar 

till någon empirisk generalisering, snarare än en så pass bred och empiriskt generaliserbar bild 

av studieobjekten som möjligt, är författarna ute efter en så pass djup och förklarande bild 

som möjligt. I stora drag kan det uttryckas som att fokus ligger mer på djup teoretisk 

förståelse än empirisk generaliserbarhet. För det ändamålet anser författarna att fyra intervjuer 

per nation är tillräckligt för att förklara hur nationerna drivs. 

 

Äganderollen i studentnationer är oklar. Det finns ingen som får avkastning i samma mening 

som i ett företag och syftet är heller inte att skapa någon avkastning i monetära termer. Dock 

kan princpal-agent- och principal-stewardrelationer även omfatta andra än ägarna som 

principaler. Eftersom ideella föreningar huvudsakligen syftar till att främja sina medlemmar 

har författarna således valt att se medlemmarna som principaler samt kuratorn som agent eller 

steward eftersom kuratorn leder det högsta verkställande organet, och kan därmed liknas vid 
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en VD:s roll i företag. Fokus kommer därmed ligga på relationerna mellan kurator och de 

aktiva medlemmarna. 

 

2.5.Val av teori 

Författarna har valt att studera agentteorin och stewardship-teorin inom ämnet corporate 

governance. Anledningen till detta val är att teorierna är så pass olika och därmed intressanta 

att prövas och jämföras. Teoriernas bredd var avgörande eftersom studien ämnar att pröva 

dem i en ny kontext. En ny kontext innebär andra förutsättningar, här utgörs den av ideella 

föreningar och studentnationer specifikt, i kontrast till företag.  

 

Valet av teori grundas i en litteraturstudie av akademiska artiklar publicerade i internationella 

tidskrifter och kurslitteratur som används vid Lunds Universitet. I litteratursökningen utgick 

författarna från Trickers bok Corporate Governance – Principles, Policies and Practice 

(2009) och Besanko, Dranove, Schaefer, & Shanleys (2010) bok Economics of Strategy 

(2010) för att få en övergripande bild av agent- och stewardshipteorin. Författarna anser att 

dessa böcker är relevanta eftersom de används som kurslitteratur vid Lunds Universitet. 

Artiklarna relaterade till agentteorin valdes huvudsakligen utifrån de hänvisningar som 

författarna Besanko, Dranove, Schaefer, & Shanley (2010) gjorde i sin genomgång av teorin 

samt utifrån Eisenhardts (1989)  artikel Agency Theory: An Assesment and Review. 

Eisenhardts är en etablerad forskare inom managment och artikeln är publicerad i Academy of 

Managment Review vilket är en ledande vetenskaplig tidsskrift inom managment. I valet av 

litteratur som beskriver stewardshipteorin har författarna valt att framför allt utgå ifrån Davis, 

Donaldson, & Shoormans (1997) artikel Towards a Stewardship Theory of Management som 

presenterar en modell för att utförligt beskriva stewardshipteorin och hur den skiljer sig från 

agentteorin. Donaldson (1990) är upphovsmakare till stewardshipteorin vars artikel även den 
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har publicerats i Academy of Management Rewiew och därmed anses vara en trovärdig källa. I 

studien används Tabell 1 från Davis, Donaldson, & Shoormans (1997) artikel Towards a 

Stewardship Theory of Management  som utgångspunkt i prövningen av de två teorierna.  

 

2.6.Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet beskriver huruvida studiens resultat är replikerbara. Validitet handlar om studiens 

sanningshalt. Bryman & Bell (2011) menar att begreppen validitet och reliabilitet associerar 

till mätningar och därmed kvantitativ metod. De förespråkar av den anledningen ett alternativt 

mått framtagna av Lincoln och Guba (1994) för den kvalitativa metoden, vilka av samma 

anledning kommer användas i den här studien. Förslaget är trovärdighet. Trovärdighet delas 

upp i fyra kriterier: credibility, transferability, dependability och confirmability. Credibility 

tar hänsyn till studiens interna validitet och handlar om huruvida studien baseras på relevant 

information. För den här studien ligger credibility hos respondenternas svar. För att få tag i 

relevant information baseras studien endast på aktiva medlemmar, d.v.s. medlemmar med 

insyn i nationernas dagliga verksamhet och dessutom utformas frågorna efter Tabell 1 som 

beskriver de grundläggande antagandena för förutsättningarna mellan valet av principal-

agent- eller principal-stewardrelationer. Detta innebär att credibility i studien ökar eftersom 

chanserna ökar för relevanta svar. Transferability handlar om vilka delar av studiens resultat 

som är överförbara till annan forskning, vilket rör extern validitet. För att öka transferability 

kommer en rik beskrivning av resultatet ges för att göra det lättare för utomstående att avgöra 

vilka delar som är överförbara. Dependability är kopplat till reliabilitet dvs. huruvida studien 

är replikerbar. Det handlar om att göra studiens tillvägagångssätt och material så reviderbart 

som möjligt, i den här studien innebär det att allt material, intervjuer, intervjutranskriberingar 

samt alla utkast från studiens början till slut sparas och görs tillgängliga i den mån det är 

möjligt vid behov. Confirmability innebär att studien ska vara objektiv, även om fullständig 
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objektivitet anses omöjligt, ska studien ske så objektiv som möjligt. Objektiviteten är en 

uppgift för åhörarna att avgöra (Bryman & Bell, 2011, ss. 395-399). 

 

Lincoln och Gubas (1985) förslag omfattar även en del som kallas autencitet som handlar om 

studiens slagkraft på en samhällelig nivå, den delen har dock inte influerat 

forskningsmetodiken i lika stor utsträckning och kommer därför inte tas till hänsyn i denna 

studie. 

 

2.7. Bedömning av teori 

Agent- och stewardshipteorin är ursprungligen anpassad för företag. Eftersom studien ämnar 

att pröva teorierna i ideella föreningar måste även teoriernas lämplighet tas till hänsyn. Med 

lämplighet menas här huruvida teoriernas ändamål uppfylls. 

 

Cover & Curd (1998) ger en filosofisk tolkning om vetenskap, med en diskussion om fem 

kriterier som utmärker teorier i allmänhet: precision, konsekvens, omfattning, enkelhet och 

fruktbarhet. Med precision menas i vilken grad teorin passar empirin. När man avgör graden 

av precision så beror detta på hur många problem teorin löser samt hur viktiga dessa problem 

är. Nackdelen med begreppet är att bedömningen av exempelvis hur viktiga problemen är, blir 

subjektiv. Konsekvens har två olika sidor dels internt och dels externt. Internt betyder att man 

ska vara logiskt konsekvent inom teorin. Det externa innebär att man teorin inte ska gå emot 

några andra utomstående accepterade teorier (Cover & Curd, 1998, s. 228). Med omfattning 

menas hur långt konsekvenser av teorin går utöver vad den ursprungligen ämnade förklara. 

Enkelhet består i hur många antaganden som görs. Trots att teorier kan ha samma omfattning 

kan de ha olika många antaganden. Den teori med färre antaganden är då en enklare teori. 

Med fruktbarhet menar Cover & Curd (1998) att det viktiga inte är vad teorin faktiskt 
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förklarar eller beskriver utan snarare hur lovande den är för tillfället, oavsett om teorins 

eventuella potential förverkligas eller inte.  

 

Eftersom konsekvens och enkelhet inte berör bedömningen av teoriers lämplighet kommer 

dessa kriterier inte tas till hänsyn i den här studien. Fruktbarhet är svårt att bedöma eftersom 

det handlar om hur lovande en teori verkar vara. Något som komplicerar den bedömningen 

ytterligare är att betydligt mer forskning har bedrivits inom agentteorin i förhållande till 

stewardshipteorin. Därför har författarna valt att även bortse från detta kriterium. 

Syll (2001) beskriver ekonomiska teorier och styrker i vissa avseenden Covers & Curds 

(1998) resonemang. Dels i att teorier ska ge relevanta förklaringar i bemärkelsen att de ska 

stämma överens med verkligheten, och dels att de bör vara användbara. Med användbara 

menar han att de ska kunna användas på ett brett spektrum av problem. Relevansen i teorier 

ligger alltså i det Cover & Curd (1998) beskriver som precision – huruvida teorierna passar in 

i verkligheten. Användbarheten kan jämföras med kriteriet omfattning, hur mycket teorin 

förklarar utöver vad den ursprungligen var tänkt för.  

 

2.8.Dataanalys – Pattern matching 

Pattern matching handlar om att jämföra två eller flera mönster för att avgöra om de matchar 

eller skiljer sig åt. Pattern matching anses vara en av de lämpligaste metoder vid analysen av 

fallstudier som prövar teorier (Yin, 1994, s. 116). Metoden består av matchningen mellan 

observerade mönster och förväntade mönster, samt besluta om dessa matchar. Betydande för 

pattern matching är att de förväntade mönstren preciseras innan matchningen sker. Detta 

innebär att man identifierar vilka variabler som påverkar de förväntade mönstren (Yin, 1994, 

s. 116). 
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Det observerade mönstret i den här studien består av datainsamling genom framförallt 

semistrukturerade intervjuer och matchas mot de förväntade mönstren som i den här studien 

värderar förutsättningarna för principal-agent- eller principal-stewardrelationer utifrån 

inslagen av respektive teoris antaganden. Antagandena i agent- och stewardshipteorin 

beskrivs i Tabell 1 och utgår från olika perspektiv kring människans natur och beteende som 

kan delas in i två stora kategorier psycological mechanisms och situational mechanisms. För 

att applicera teorin i praktiken har kategorierna operationaliserat till frågor för att fånga upp 

kärnan i varje antagande vid intervjuer med berörda respondenter och därmed skapa större 

sannolikhet till relevant data. För att göra detta har de olika antagandena studerats uförligt för 

att bryta ut det som kännetecknar agent- respektive stewardshipteorin. Dessa jämförs sedan 

med datainsamlingen och matchas mot de förväntade mönstren. Studiens förväntade mönster 

utgörs av följande och används för att bedöma graden av agent- och stewardshipteoretiska 

inslag som förutsättningar för valet mellan principal-agent- eller principal-stewardrelationer: 

 

 Förväntade mönster 1: Stewardshipteorin är mest relevant och användbar för att 

beskriva relationerna mellan kurator och aktiva medlemmar i studentnationer i Lund. 

 Förväntade mönster 2: Stewardshipteorin med inslag av agentteorin är mest relevant 

och användbar för att beskriva relationerna mellan kurator och aktiva medlemmar i 

studentnationer i Lund. 

 Förväntade mönster 3: En kombination av agent- och stewardshipteorin är mest 

relevant och användbar för att beskriva relationerna mellan kurator och aktiva 

medlemmar i studentnationer i Lund. 

 Förväntade mönster 4: Agentteorin med inslag av stewardshipteorin är mest relevant 

och användbar för att beskriva relationerna mellan kurator och aktiva medlemmar i 

studentnationer i Lund. 
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 Förväntade mönster 5: Agentteorin är mest relevant och användbar för att beskriva 

relationerna mellan kurator och aktiva medlemmar i studentnationer i Lund. 

 

Med relevans menas hur väl teori stämmer överens med empiri. Användbarhet beskriver hur 

mycket teorin förklarar utöver vad den ursprungligen var tänkt för. Utöver prövningen av 

teoriernas antaganden kan pattern matching även vara lämpligt i bedömning av teoriernas 

relevans eftersom det är en matchning av verkligheten och teori. Eftersom prövningen sker i 

en annan kontext än vad teorierna ursprungligen var ämnade för omfattas även teoriernas 

användbarhet.  

 

Beskrivningen av Förväntade mönster 2 består bland annat av ”stewardshipteorin med inslag 

av agentteorin” med detta menas att relationen kan beskrivas övervägande utifrån 

stewardshipteorin fast med vissa inslag av agentteorins antaganden. Förväntade mönster 4 har 

samma betydelse fast med omvända roller mellan teorierna. Förväntade mönster 3 innebär att 

relationen kan beskrivas utifrån en mer jämlik fördelning av inslag från båda teoriernas 

antaganden. De förväntade mönstren baseras på en tidigare studie av Hartman, Lagerbäck, & 

Resvik (2009) som gjorde en prövning av agent- och stewardshipteorin för företag där VD:n 

inte erhåller någon rörlig ersättning. Författarnas menar att de mönster Hartman, Lagerbäck, 

& Resvik (2009) använde är lika lämpliga för den här studien då båda syftar till att bedöma 

förutsättningarna för principal-agent- och principal-stewardrelationer. 
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3. TEORI 

Agent- och stewardshipteorin kan ses som varandras motpoler i sin beskrivning på corporate 

governance d.v.s. hur avkastningen till ägarna ska försäkras och hur företagets styrning och 

kontroll bör fördelas. Agentteorin är en väletablerad teori som funnits med länge inom den 

företagsekonomiska forskningen, medan stewardshipteorin är en mindre etablerad teori som 

är relativt ny.  

 

3.1.Agentteorin 

Agentteorin är en bred teori som har använts i flera olika ämnesområden så som redovisning, 

finansiering, marknadsföring, organisationsteori och statsvetenskap (Eisenhardt, 1989).  

Under 60-talet och tidigt 70-tal började de två ekonomerna Arrow och Wilson att forska kring 

riskdelning mellan individer och grupper, deras forskning beskrev att riskdelningsproblemet 

uppstod när olika företagsparter har olika inställning gentemot risk (Eisenhardt, 1989). 

Agentteorin utvecklade den befintliga forskningen kring riskdelning genom att inkludera det 

så kallade agentproblemet. Agentproblemet innebär att en part (principalen) delegerar arbete 

till en annan part (agenten). Problemet kan uppstå på två alternativa sätt. Antingen genom 

skilda mål mellan principalen och agenten då det är svårt och kostsamt för principalen att 

kontrollera vad agenten faktiskt gör. Eller genom olika inställningar till risk, vilket i sin tur 

kan innebära att olika handlingar föredras (Eisenhardt, 1989).  

 

Agentteorin grenar ut i två olika perspektiv. Dels det positivistiska principal-agentproblemet 

och dels det generella principal-agentproblemet. Den stora skillnaden mellan det positivistiska 

perspektivet och det generella är att det positivistiska perspektivet är begränsat till principaler 

som ägare medan det generella perspektivet inkluderar andra relationer till exempel chef och 

anställd eller köpare och säljare (Eisenhardt, 1989). Gemensamt för båda perspektiven är 
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deras antaganden kring nyttomaximerande, riskaverta, begränsat rationella individer och att 

det föreligger informationsasymmetri och en målkonflikt mellan principal och agenten 

(Eisenhardt, 1989). 

 

Eftersom det positivistiska perspektivet begränsar sig till principaler som ägare, begränsar 

perspektivet även sig till större publika företag och specifikt relationen mellan ägare och 

VD:n (Eisenhardt, 1989). Den här studien utgår från det generella perspektivet då det är 

diskutabelt vilka som utgör ägarna i en ideell förening. Utifrån det generella perspektivet kan 

studien således begränsas till ett valfritt principal-agentproblem. 

 

3.2.Stewardshipteorin  

Stewardshipteorin har sina rötter i både sociologi och psykologi, denna teori togs fram för att 

undersöka situationer där företagsledningar är motiverade av att agera i principalernas bästa. 

Även i stewardshipteorin utgörs alltså ena parten av principaler som delegerar arbete till en 

annan part, vilka beskrivs som stewards. En steward drivs av ett kollektivistiskt och pro-

organisatoriskt beteende. Med detta menas att stewardens strävar efter att uppnå 

organisationens mål framför sitt egenintresse. Organisationens mål anses även vara 

kollektivets eftersom oavsett om principalerna kan vara en heterogen grupp så antas de 

tillfredställas av organisationens framgång. Att stewards prioriterar organisationens mål 

framför sitt egenintresse innebär inte att stewards inte har några personliga behov. Snarare är 

det så att stewardens behov och organisationens mål går i linje med varandra och genom att 

sträva efter organisationens mål uppfylls även de personliga behoven. Således upplever 

stewards att en större nytta skapas genom att agera kollektivistiskt i jämförelse med att agera i 

sitt egenintresse och beteende betraktas därmed rationellt.  
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3.3.Tabell 1 – Jämförelse av agent- och stewardshipteorin 

Davis, Shoorman, & Donaldson (1997) menar att principal-agent- och principal-

stewardrelationer främjas av olika förutsättningar i valet mellan de två olika relationerna. 

Tabell 1 redogör och beskriver antagandena kring dessa förutsättningar utifrån olika syner på 

människans natur och beteende som kan delas in i två större kategorier, psykologiska 

mekanismer och situationsbaserade mekanismer.  

 

 

3.3.1. Psykologiska mekanismer 

Den huvudsakliga skillnaden mellan agent- och stewardshipteorin ligger i antagandena kring 

människans natur. I agentteorin utgår man från att människan är en ekonomiskt rationell aktör 

som försöker maximera sin individuella nytta. Dessa antaganden om människan, ligger till 

grund för agentteorin där både principaler och agenter söker högsta möjliga nytta till minsta 

möjliga ansträngning eller kostnad (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997). 
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Till skillnad från agentteorin som baseras på individuellt nyttomaximerande beskrivs stewards 

som självförverkligande individer. Självförverkligande innebär en strävan efter att uppnå sin 

fulla potential genom utveckling och bedrifter. Man anser att den individuellt 

nyttomaximerande synen på människan begränsar möjligheten att nå självförverkligande. 

Stewards är också nyttomaximerande men utgår från att större nytta skapas genom att uppnå 

kollektivets mål (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997). 

 

3.3.1.1. Motivation 

Agentteorin karaktäriseras av yttre belöningar som fungerar som motivationsfaktorer och 

incitament, i form utav utbytbara varor med ett mätbart marknadsvärde som exempelvis 

sjukförsäkringar, bonusar eller pensionsavtal (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997). Det 

finns då ett monetärt värde eller förmåner med mätbart marknadsvärde som båda parter kan 

utgå från och de är dessa värden som skapar grunderna för det belöningssystem som 

representerar agentteorins kontrollmekanismer. Kontrollmekanismer definieras som de olika 

sätt principalen kan kontrollera och motverka agentens opportunistiska (individuellt 

nyttomaximerande) beteende (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997).  

I stewardshipteorin är det inre belöningar som ligger i fokus, detta är betydligt svårare att 

mäta i jämförelse med de yttre belöningarna. Exempel på inre belöningar för en individ kan 

vara möjligheten att utvecklas (Davis, Shoorman, & Donaldson, 1997).  

Tabell 1 beskriver motivation inom agent- och stewardshipteorin utifrån Maslows 

behovspyramid där motivation inom stewardship omfattar den övre delen och motsvarande 

för agentteorin, den undre delen. Maslows behovspyramid består av fysiska behov, 

trygghetsbehov, gemenskap- och tillgivenhet, uppskattning och självförverkligande (Maslow, 

1970)  

 



29 
 

 

Maslows behovspyramid (Persson, 2009) 

3.3.1.2. Social jämförelse  

Agentteorin utgår från att det finns en ekonomisk- eller klasskillnad mellan agent och 

principal. Principalen sätter en marknadsmässig lön för agenten och agenten jämför denna lön 

med andra i liknande positioner för att avgöra om lönen är rättvis. Den sociala jämförelsen 

sker alltså utanför organisationen. Med detta tillkommer även ett individuellt ansvar för 

agentens handlingar och bidrag (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997). 

Som kontrast till detta sker den sociala jämförelsen inom stewardshipteorin med principalen. 

Detta eftersom alla är lika ansvariga för sina bidrag och handlingar inom organisationen. 

Principalen ses som en del av kollektivet och det förväntas ömsesidigt ansvar mellan principal 

och steward. (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997).  

 

3.3.3.5. Identifiering 

Identifiering handlar om huruvida agenten eller stewarden identifierar sig med 

organisationens värden. Vid lägre grad av identifiering är det troligare att relationen utvecklas 

mot principal-agentperspektivet eftersom de tjänar sig själva i första han snarare än 
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kollektivet (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997). En högre grad av identifiering innebär 

större förutsättningar för principal-stewardrelationer. Detta eftersom att man tar till sig 

organisationens värden och arbetar mot organisationens mål framför sina egna. Det skapar 

samarbetsvilja och osjälviska beteenden som gynnar förutsättningarna för principal-

agentrelationer (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997). 

 

3.3.1.3. Makt 

Motiv till makt kan definieras som ett psykologiskt behov av att influera andra mot ett 

meningsfullt och accepterat organisatoriskt mål och förverkligandet av detta (Davis, 

Donaldson, & Shoorman, 1997). Davis, Donaldson, & Shoorman (1997) skiljer på två olika 

former av makt, institutionell och personlig makt. Institutionell makt definieras som den makt 

som tilldelas utifrån befattningen inom organisationen. Institutionell makt är basen för hur 

man påverkar och influerar andra i en principal-agentrelation. Incitamentsystem och 

erkännande av principalens auktoritet används för att få en bra nivå på kontrollen i relationen. 

Även tvång förekommer i relationen men mer subtilt i form av risken att bli uppsagd (Davis, 

Donaldson, & Shoorman, 1997). 

Istället för institutionell makt är det personlig makt som förknippas med stewardshipteorin. 

Detta är en inneboende del hos en individ i relationen till någon annan och påverkas inte av 

befattning. Personlig makt byggs upp över tid och berörs alltså inte av formella roller i 

organisationen. Även om personlig makt tar längre tid att bygga upp så består det över tid. 

Personlig makt är basen för hur man påverkar och influerar andra i principal-stewardrelationer 

(Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997). 
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3.3.2. Situationsbaserade mekanismer 

3.3.2.1. Managementfilosofi 

Davis, Shoorman, & Donaldson (1997) skiljer på två olika typer av management filosofier 

som främjar principal-agent- respektive principal-stewardrelationer. Dessa är 

kontrollorienterad filosofi och engagemangsorienterad filosofi.  

En kontrollorienterad managementfilosofi är troligare att skapa en agentorienterad 

organisation. Bakgrunden till detta inkluderar tre andra faktorer, riskorientering, tidsram och 

mål. Riskorientering handlar om hur man hanterar riskfyllda situationer. I en 

kontrollorienterad managementfilosofi innebär det att man hanterar risk genom att 

implementera större kontroll över sina anställda. En kontrollorienterad managementfilosofi 

anses mer lämplig när målet är kostnadskontroll, men kan inte bestå på lång sikt eftersom de 

anställdas motivation anses bli lidande. Tänkande och kontroll beskrivs som separerat från 

utförande, vilket innebär på att arbete delegeras i större omfattning. En kontrollorienterad 

filosofi baseras på institutionell makt och lägre grad av identifiering med organisationens 

värden, det sistnämnda eftersom kontroll motverkar tillit som åstadkoms genom ett kollektivt 

beteende och således en högre grad av identifiering.(Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997).  

En engagemangsorienterad managementfilosofi är att föredra för att främja principal-

stewardrelationer. Precis som för den kontrollorienterade filosofin är riskorientering, tidsram 

och mål de faktorer som främst påverkar detta. Istället för att hantera risk med kontroll, 

hanterar den engagemangsorienterade filosofin risker med utbildning, utvecklande och tillit 

till sina anställda, varav det sistnämnda är en av de viktigaste aspekterna i organisationer som 

utformas efter det här sättet. Tillit definieras som villigheten att vara sårbar i en relation. Tillit 

innebär att tänkande, kontroll och utförande sker samtidigt, vilket uttrycker sig i 

uppmuntrande till egna initiativ. För att uppnå tillit måste organisationen präglas av mindre 

institutionell makt eftersom det krävs en närhet i relationen principal-steward för att tillit ska 
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uppstå. Eftersom det är något som uppstår över tid anses tidsramen även vara mer långsiktig i 

förhållande till en kontrollorienterad managementfilosofi.  Denna typ av managementfilosofi 

anses skapa bättre förutsättningar när målet är hög produktivitet på lång sikt. Detta eftersom 

motivationen inte blir lidande hos de anställda på grund av de omfattande kontrollmekanismer 

som den kontrollorienterade filosofin förespråkar (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997). 

 

3.3.2.2.Kulturella skillnader 

Davis, F. & Donaldson (1997) menar att kulturella skillnader påverkar valet mellan agent- 

eller stewardrelationer. Här skiljer de på två faktorer som påverkar kulturen: individualism 

eller kollektivism och större eller mindre maktavstånd. Collin, Lane, Lubatkin, & Very (2005) 

menar att det finns kulturella skillnader mellan länder som påverkar huruvida de anställda är 

mer individualistiska eller kollektivistiska. Ett exempel är att amerikanska företag är mer 

baserade på individualism medan svenska företag präglas av mer kollektivism (Collin, Lane, 

Lubatkin, & Very, 2005). Individualism definieras som betoningen av individuella mål 

framför gruppens (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997). 

 

Maktavstånd beskriver i vilken utsträckning medlemmar i institutioner och organisationer 

förväntar sig och accepterar att makt distribueras ojämnt. En kultur med större maktavstånd 

tyder på att det finns en tydlig hierarki inom organisationen. Detta visar sig genom 

centraliserad styrning med stora skillnader i lön, auktoritet och förmåner mellan de som 

befinner sig i toppen och de längst ner i organisationen (Davis, Donaldson, & Shoorman, 

1997). 

 

Kollektivister lägger fokus på kollektivets mål framför sina personliga mål. (Davis, 

Shoorman, & Donaldson, Toward a Stewardship Theory of Management, 1997). 
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Kollektivister har en positiv attityd mot harmoni i gruppen och undviker helst konflikter 

medan individualister ser konflikter som en möjlighet att reda ut saker och kommunicera mer 

direkt, d.v.s. en positivare inställning gentemot konflikter. I kollektivistiska kulturer är de 

anställda mer benägna att ingå i en principal-stewardrelation än vid en individualistisk kultur 

(Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997).  

 

En kollektivistisk kultur innebär även en kultur med mindre maktavstånd d.v.s. en jämställd 

kultur där självständigheten i den lägre delen av hierarkin är stor och uppskattad. Den 

formella hierarkin blir mindre viktig då alla ska bli behandlade som jämlikar oavsett position. 

Detta visar sig ofta i organisationsstrukturen genom decentraliserat beslutsförfarande samt 

färre och lägre hierarkinivåer. Mindre maktavstånd främjar stewardrelationer eftersom de 

främjar det kollektivistiska beteendet, där jämlikheten mellan principal och steward värderas 

högre än vid en mer individualistisk kultur (Davis, Donaldson, & Shoorman, 1997). 
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4. EMPIRI  

Studentnationer bildades redan under 1600-talet och gemensamt för nationerna är den 

studiesociala uppgiften som har en framträdande roll i deras stadgar.  Sedan 1667 fram till 

2010 har det varit obligatoriskt för universitetsstudenter att vara medlem i någon nation. Förr 

var nationernas verksamhet länge begränsad till att ge ekonomiska lättnader i form av lån, 

stipendier och aktiviteter för att skapa en god studentmiljö. Idag är studentnationernas 

verksamhet betydligt bredare och består av bl.a. följande områden: bostäder, café-, klubb-, 

pub- och restaurangverksamhet, körer, spex, nationstidningar och annan kulturell verksamhet 

(utredningar, 2006). 

Nationerna i Lund har ett samarbetsorgan i kuratorskollegiet. Alla kuratorer, vars nationer är 

medlemmar i Akademiska föreningen, samlas för att främst hantera frågor som rör nationerna 

gemensamt gentemot universitet, Akademiska föreningen, studentkårer, staten och 

kommunen.  Akademiska föreningen ändamål är ”att utveckla och förädla det akademiska 

livet genom att i ett samfund förena studenter, lärare och tjänstemän vid Lunds universitet” 

(utredningar, 2006). Detta ändamål uttrycker sig i fyra grundläggande behov som Akademiska 

föreningen ska uppfylla: vara en mötesplats för akademiker, erbjuda matsal med 

studentvänliga priser, social och kulturell verksamhet och bostäder (Studentlund, 2010). I 

Lund har nationerna även samarbete i form av Studentlund där alla nationers, förutom 

Smålands nation (har valt att stå utanför), aktiviteter samlas (Smålands nation). 

 

4.1.  Lunds nation 

4.1.1. Organisationsstruktur 

Det högsta beslutande organet i Lunds nation är nationsmötet som är en demokratisk enhet 

där alla närvarande medlemmar har var sin röst. Nationsmöten hålls minst fyra gånger per 

termin, beroende på om det sker extra kallelser. Bland annat väljs personer till 
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förtroendeposter exempelvis kurator.  Under nationsmötet svarar nationsstyrelsen som är det 

högsta verkställande organet och består av inspektor, proinspektor samt kuratelet som även 

utgör ledningen. De poster som omfattas i ledningen är kurator, prokurator konomi, 

prokurator social och notarie (Lunds nation). Nationsmötena tar upp de allra viktigaste och 

största frågorna som rör nationen och nationsstyrelsen hanterar andra viktiga ärenden men 

som inte anses tillräckligt viktiga så att de behöver gå genom nationsmötet. Kuratelet är även 

en egen enhet som ligger under nationsstyrelsen i organisationsstrukturen. Vid sidan av 

kuratelet finns seniorskollegiet som är ett rådgivande organ som egentligen inte har någon 

formell makt. De består av föregående kuratelsmedlemmar och andra äldre 

nationsmedlemmar som kuratelet och övriga i nationen kan vända sig till vid behov. 

(Eriksson, 2012). Kuratelet ansvarar för nationens dagliga verksamhet och har stora friheter 

att ta beslut i förhållande till andra nationer, t.ex. så har man större ekonomiska friheter och 

kan göra inköp upp till 200 000kr. Dessutom skapar man sina egna utskott och tillsätter sina 

egna förmän – något andra nationer gör genom sina nationsmöten. (Nilsson, 2012). Dessa 

bestämmelser grundar sig i den nuvarande stadgan. Förmännen arbetar i utskott som driver en 

blandning av aktiviteter. Varje förman har ansvar för sin verksamhet, vilket gemensamt för 

alla verksamheter, innebär att rekrytera tjänstemän till varje aktivitet. Tjänstemännen är de 

lägsta i organisationshierarkin (bortsett från inaktiva medlemmar) och kräver inga långsiktiga 

åtaganden medan de andra posterna sätts termins- eller årsvis. Kuratorn sitter ett år medan 

förmän tillsätts vid början av varje termin (Lunds nation). 

 

4.1.2  Målsättning 

På Lunds nation har man köpt ett hus som ska göras om till studentbostäder samtidigt som 

man ska renovera alla lokaler. Detta är ett långsiktigt mål. Kårobligatoriets avskaffande har 

medfört mycket arbete. Bland annat så försöker man få fler att känna till Lunds nation samt att 
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medlemsantalet inte ska sjunka utan kanske till och med att öka (Nilsson B. , 2012).  Lunds 

nations värderingar är samma som hela Studentlund står för nämligen att vara en jämställd 

organisation där alla är välkomna (Eriksson, 2012). 

 

4.1.3.  Beslut 

Kuratorn vid Lunds nation har det övergripande ansvaret över nationen. Kuratorn sitter med i 

kuratelet som tillsammans tar många beslut. När det kommer till större beslut inkluderas även 

nationsstyrelsen och/eller seniorskollegiet. Även förmännen involveras om besluten omfattar 

deras arbete (Nilsson, 2012). Många beslut diskuteras även utanför förtroendeposternas 

gränser, d.v.s. som vänner; många av förmännen och kuratelsmedlemmarna ingår i samma 

umgängeskrets där diskussionerna ofta förs vidare (Svensson, 2012). Besluten övervakas av 

inspektorn och proinspektorn där det är kuratelets ansvar att informera samt inspektor och 

proinspektors ansvar att hålla sig informerade (Nilsson, 2012).  

 

Utöver inspektorn och proinspektorn finns ingen tydlig formell kontroll eller övervakning. 

Kontrollen uttrycker sig istället i form av förtroende för de tillsatta på förtroendeposterna. 

Kuratelet väljs under en demokratisk röstning vid nationsmötet, vilket även seniorskollegiet 

samt inspektor och proinspektor görs. Många kuratorer har, innan de väljs in till kuratelet, ett 

gediget engagemang i ryggen. Det är också den erfarenheten som dels skapar förtroendet som 

krävs för att väljas in till kuratelet och dels det som ger dem trovärdighet i beslut neråt i leden 

(Brown, 2012). Förmannaposterna utlyses vid terminsstart och beslutas sedan av kuratelet 

utifrån de kandidater som finns, vilket innebär att även de tillsätts efter förtroende. Det finns 

två kontrollerande eller övervakande funktioner när det gäller förmännen. Dels har man en 

prokurator som är direkt ansvarig för förmännen, dels uppstartsmöten och uppföljning två 

eller fler gånger per termin (Eriksson, 2012). Förmännen har formellt sett inte speciellt stor 



37 
 

makt och måste gå via nationsstyrelsen med de flesta beslut eller förändringar de vill göra. 

Dock har de ganska stora friheter i praktiken inom ramarna för den verksamhet de ansvarar 

för. Där upplevs det som att det i stort sett bara är ekonomin som sätter stopp ibland (Ringdal, 

2012) (Brown, 2012). I Lunds nation har kuratelet även makten att avsätta sina förmän och 

stryka utskott vid behov, det förstnämnda sker dock oftast i samråd med seniorskollegiet. 

Även om tjänstemännen är längst ner på hierarkin och inte har någon formell makt, utöver 

deras uppgifter för dagen, kan även de påverka nationens beslut genom att involvera sig 

ytterligare. Kuratorn menar att tjänstemännen har så pass mycket information och insyn i 

verksamheten att de har möjligheten att påverka och alltid är välkomna att ge förslag. 

 

”Om de har förslag uppifrån eller vill ändra på någonting så brukar det bollas lite fram o 

tillbaka tills man kommer fram till något vettigt. Så det är ingen som styr med järnhand här.” 

     (Svensson, 2012) 

4.1.4. Förmåner 

Kuratelets förmåner består i huvudsak av lön, mat och representation. De får ungefär 

motsvarande studiemedel och studielån i lön och lunch varje dag på nationen samt middag 

ungefär tre gånger i veckan. Dessutom har kuratelet tillgång till bil i privat bruk vilket inga 

andra nationsmedlemmar har, och många andra nationer inte har. Men många förmåner för 

kuratelet liknar de andra nationernas belöningssystem, dock jämför de sig inte mot andra 

eftersom de anser att alla nationer har olika förutsättningar (Nilsson, 2012). En del av 

kuratelets arbetsuppgifter handlar om att representera nationen i olika sammanhang – vilket 

även kan ses som en förmån. Utöver det så har kuratorn även ett så kallat rött kort som 

innebär att man får gratis inträde på andra nationers aktiviteter samt möjligheten att ta med en 

vän (Nilsson, 2012).  
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4.1.5. Motivation 

Förmånerna är en del i hur man får medlemmar att intressera sig av att söka till kuratelet 

(Nilsson, 2012). Men eftersom tjänsterna kräver en viss grad av insikt i organisationens arbete 

och förtroende från övriga medlemmar, måste det först och främst finnas motivation till 

ideellt engagemang. De allra flesta tidigare kuratorer hade även lång tids engagemang bakom 

sig innan de fick kuratorsposten. Förmånerna är snarare en bonus som gör att man klarar av 

att gå runt ekonomiskt och kan utföra sitt arbete (Eriksson, 2012). Motivationen bottnar 

mycket i sociala värden. Att sträva efter nationens bästa genom att få alla att trivas, att alla 

medlemmar känner att de har en plats i nationen. Kuratorn menar att nationen kan ses som ett 

mindre företag och ansvaret att leda ett sådant även är en motivationskälla (Nilsson B. , 

2012). För kuratelet finns det även inslag av tävling i deras arbete i och med att den gamla 

ledningen ofta fortfarande är aktiv inom nationen när den nya börjar – att göra ett bättre arbete 

än sina föregångare kan också vara en drivkraft (Svensson, 2012). Förmännens motiveras av 

intressanta sysslor samt det sociala. Det kan exempelvis vara att man har ett intresse för radio 

eller att laga mat (Brown, 2012). Sara berättar att det är väldigt roligt att vara förman och att 

man träffar väldigt mycket människor (Ringdal, 2012).  

 

4.1.6.  Konflikter 

I Lunds nation förekommer det konflikter. Detta då det finns många unga med starka åsikter 

som vill vara med och påverka så att nationen går bra. Kuratorn i Lunds nation tycker att 

konflikter är bra eftersom det driver nationen framåt. Men om konflikterna blir för stora så 

kan de orsaka splittring (Nilsson B. , 2012). Om de är någon som inte lever upp till krav eller 

förväntningar i nationen så tror Ringdal (2012) att man tar ett möte med den personen som 

håller i verksamheten. Detta för att prata med personen och se vad personen tänker samt att ge 

förslag på förbättringar utan att trycka ner personen. 
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4.2. Wermlands nation 

4.2.1. Organisationsstruktur 

Det högsta beslutande organet i Wermlands nation är Landskap vilket är Wermlands nations 

motsvarighet till nationsmöten. Det fungerar som en demokratisk enhet där alla närvarande 

medlemmar har var sin röst och förekommer minst två gånger per termin om inga extramöten 

tillkommer (Nilsson L. , 2012). Kuratorn är ytterst ansvarig för all verksamhet och sitter med i 

kuratelet som består av ytterligare fyra poster däribland prokurator ekonomi som ansvarar för 

ekonomin. Kuratelet tar beslut rörande den löpande verksamheten. Kuratelet sitter även med i 

seniorskollegiet tillsammans med sju seniorer, inspektor och en notarie. Seniorskollegiet 

fungerar som en styrelse med stort ekonomiskt och juridiskt ansvar. I seniorskollegiet har 

seniorerna, inspektorn, notarien, kuratorn och prokurator ekonomi rösträtt (Viggh, 2012). Alla 

i kuratelet har en personlig senior som de kan vända sig till i fall man har problem eller om 

något är jobbigt. Dessa har även en övervakande uppgift (Nilsson L. , 2012). Under kuratelet 

finns förmännen som är ansvariga för sina respektive aktiviteter och exempelvis har i uppgift 

att ordna fram jobbare till sina aktiviteter (Förman, 2012).  

 

4.2.2.  Målsättningar 

Wermlands nation har inga långsiktiga mål utan jobbar väldigt kortsiktigt. Det jobbar mot att 

överleva och inte gå minus (Nilsson L. , 2012). Wermlands nation beskrivs som välkomnande 

med en bra gemenskap (Viggh, 2012).  Curtin (2012) beskriver en av målsättningarna som att 

göra tiden bättre för de som arbetar på nationen.   
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4.2.3.  Beslut 

Kuratorn är ytterst ansvarig för nationen och kuratelet tar beslut rörande den löpande 

verksamheten medan man tar större beslut i seniorskollegiet (Viggh, 2012). Innan kuratorn tar 

beslut brukar dessa diskuteras. Framförallt inom kuratelet men beroende på vilken typ av 

beslut det är så kan diskussioner med både förmän och seniorer förekomma. Det upplevs 

också som att det finns goda möjligheter att få lämna förslag till kuratorn om man vill (Curtin, 

2012). Men ibland tar kuratorn beslut utan att förmännen är med i beslutsprocessen (Nilsson 

L. , 2012). Att påverka förmän och jobbare är en balansgång för kuratorn då alla jobbar ideellt 

och för drastiska beslut kan få folk att sluta. Om inte folk vill göra något så är det svårt att få 

dem att ändra sig, vilket ibland upplevs som frustrerande. Men kuratorn känner ändå att man 

lyssnar på henne och att hon får igenom beslut (Nilsson L. , 2012). Förman Curtin (2012) är 

relativt nykommen till Wermlands nation och antar att kuratelet vet vad som är bäst för 

nationen och det är därför han följer kuratelets beslut. Viggh (2012) som är aktiv i 

seniorskollegiet menar att det finns en inneboende respekt för kuratorns engagemang. 

Seniorskollegiet har en övervakande roll över beslut som tas av kuratorn och kuratelet vilket 

bygger på möten ungefär var tredje vecka. Under dessa möten så rapporterar hela kuratelet in 

vad som gjorts och seniorskollegiets uppgift är att se till att kuratelet gör vad de ska göra. 

Detta är dock något som inte sköts perfekt (Nilsson L. , 2012). Seniorskollegiet har även en 

stödjande roll vilket exempelvis kan betyda att kuratelet förankrar beslut i seniorskollegiet 

som kan vara obekväma och exempelvis röra förmännen (Nilsson L. , 2012). Man jobbar med 

att förtydliga vem som får bestämma vad inom nationen, detta för att få bort mellantiden när 

exempelvis kuratorn går och funderar på om denne verkligen får ta beslutet. Seniorskollegiet 

försöker även vara mer delaktiga i organisationen och komma närmare förmännen (Viggh, 

2012). Det finns en hierarki i nationen där exempelvis förmännen får en liten befogenhet från 

kuratelet att bestämma vad som ska göras inom sina respektive ansvarsområden. Den här 
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hierarkin upplevs dock inte som självklar då ansvarsfördelning beskrivs som väldigt flytande 

beroende på vilken befattning man har inom nationen. (Förman, 2012). Förmännen har ändå 

stora friheter inom sina respektive områden. Curtin(2012) beskriver hur det egentligen bara är 

budgeten som sätter gränser. 

Om det skulle vara så att förmännen inte sköter sig så har inte kuratorn möjlighet att avsätta 

den personen utan det får vänta och istället gå via Landskap. Detta tycker kuratorn är lite 

dumt då de som inte sköter sig får samma förmåner som de som sköter sig (Nilsson L. , 2012). 

Många av förmännen bor på nationen och om man missköter sig mycket kan det lätt bli dålig 

stämning vilket kan leda till att man undviker de personerna i korridoren. Detta då man får ha 

större lojalitet mot kollektivet det vill säga nationen eftersom det går ut över de andra om 

någon missköter sina uppgifter. Om kuratorn eller kuratelet missköter sig är även detta något 

som går via Landskap men i praktiken är det väldigt svårt för någon, exempelvis förmän, som 

inte själv sitter med i kuratelet eller seniorskollegiet att veta vad kuratelet faktiskt gör och 

därmed ifall de sköter sig eller inte. Detta leder till att det blir mycket kompisröstning. Men 

om det beter sig illa så blir de troligtvis inte omvalda och utöver Landskap så finns det 

framförallt ett socialt tryck (Förman, 2012). För att behålla kvalitén på verksamheter så menar 

kuratorn att det är viktigt att skriva ner rutiner. Det har varit ganska dåliga rutiner tidigare 

men nu har exempelvis de personer som håller i frunschen, en blandning mellan frukost och 

lunch, börjat med att skriva ner rutiner för sin verksamhet. Detta så andra personer lättare ska 

kunna ta över (Nilsson L. , 2012). 

 

4.2.4.  Förmåner 

I kuratelet får kuratorn och prokurator ekonomi lön (Nilsson L. , 2012). Den motsvarar 

studiemedlet och förutom detta så har de även rött kort vilket gör att man kommer in gratis på 

de andra nationerna i Lund samt kan ta med en vän (Förman, 2012). Utöver detta får kuratorn 
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gå gratis på alla nationens evenemang, äta gratis på nationen och lite representationspengar så 

kuratorn kan besöka nationer på andra orter och gå på baler i Lund (Nilsson L. , 2012). 

Kuratorn på Wermlands nation menar att det finns vissa skillnader i förmåner beroende på 

vilken nation man är kurator på. Hon tycker till viss del att det är viktigt att ha liknande 

förmåner som andra kuratorer men då Wermlands nation inte har lika stor omsättning som 

vissa andra nationer så tycker hon heller inte att det är rimligt att förmånerna är samma. 

Exempelvis får kuratorer på andra nationer gå på fler baler som deras nation då betalar än vad 

kuratorn på Wermlands nation får. (Nilsson L. , 2012). 

 

4.2.5.  Motivation 

Kuratorn anser att lönen är viktig eftersom det inte hade gått att lägga ner så mycket tid utan 

den. Övriga förmåner tycker kuratorn känns rimliga då man lägger ner mer än 40 timmar per 

vecka i arbetet. Det som framförallt motiverar kuratorn är att få nationen att leva vidare och 

att alla i nationen har bra sammanhållning (Nilsson L. , 2012). De som även kan motivera 

kuratorn är förtroendet som de får samt att de får ut mycket av nationen socialt sett. 

Förmånerna i sig är viktiga för kuratorn då man inte har så hög lön och ändå lägger ner 

mycket tid och arbete i uppdraget (Viggh, 2012). Kuratorn tycker att förmånerna är relativt 

lika jämfört med andra nationer i Lund. Men eftersom Wermlands nation inte har så hög 

omsättning så anser kuratorn att det exempelvis inte är rimligt att kuratorn har samma 

förmåner som vissa kuratorer på andra nationer. Exempelvis får kuratorer på visa andra 

nationer fler gratis baler och vissa har fri sprit på sina pubar (Nilsson L. , 2012).  

Gemenskapen är en viktig motivationskälla för alla aktiva medlemmar. Curtin (2012) 

beskriver även utmaningen och ansvaret inom befattningen som lunchförman som en 

drivkraft. 
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4.2.6.  Konflikter 

Det förekommer sakrelaterade konflikter i nationen men ganska få personrelaterade (Förman, 

2012). Kuratorn tycker att konflikter kan vara lite obehagliga och att det framförallt blir 

jobbigt när man vet att någon kommer tar illa upp. Men samtidigt så anser kuratorn att 

behöver man ta dem så får man göra det (Nilsson L. , 2012). 
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5. ANALYS 

Analysen utgår från Tabell 1 varvid de olika kategorierna värderas utifrån de antaganden 

agent- och stewardshipteorin gör för vilka variabler som påverkar valet av principal-agent- 

eller principal-stewardrelationer. Dessa matchas med empirin och studiens förväntade 

mönster som finns under avsnitt 2.8. Resultatet sammanställs sedan i slutet av kapitlet. 

 

5.1. Motivation 

I jämförelsen av motivation mellan agent- och stewardshipteorin utgår Tabell 1 från Maslows 

behovspyramid. Den övre delen anses utmärka stewardshipteorin som handlar om belöninga 

så som gemenskap, uppskattning och utveckling. Motivation inom agentteorin representeras 

av den undre delen som yttre belöningar med mer basala behov som t.ex. föda, hälsa och 

ekonomi.  

I Lunds nation representeras båda delarna, de yttre belöningarna i form av förmåner så som 

rött kort, representationspengar och tillgång till bil. Dessa förmåner används också delvis för 

att locka medlemmar till att söka till kuratelet, och detta kan koppla an till hur man inom 

agentteorin motiverar ledningen. Samtidigt så är det övervägande inslag av inre belöningar 

som kuratorn säger sig motiveras av, vilket härleder till principal-stewardrelationer. Framför 

allt är det social gemenskap som motiverar kuratorn i sitt jobb och förmånerna ses mer som en 

bonus i förhållande till de inre belöningarna. Dessutom menar kuratorn att det finns likheter 

mellan att leda en nation och att leda ett företag och menar att även det är en motivationskälla. 

De yttre belöningarna är i stort sett enhetliga i Lunds och Wermlands nation. Den enda stora 

skillnaden som kommit fram är att Wermlands nations kurator inte får tillgång till bil utifrån 

sin anställning. De yttre belöningarna förefaller viktiga i Wermlands nation och beskrivs som 

rimliga utifrån det arbete kuratorn utför. Dock har inre belöningar även en mycket stor 
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betydelse i Wermlands nation. De inre belöningarna uttrycker sig framför allt som gemenskap 

och en ansvarskänsla för nationens överlevnad.  

 

5.2. Social jämförelse 

Enligt agentteorin så jämför sig agenten med andra personer i en liknande position utanför 

organisationen, särskilt via lönen. Stewardshipteorin menar istället att jämförelsen ligger inom 

organisationen där alla är lika ansvariga för sina bidrag och handlingar.  

 

Kuratorn på Lunds nation har vetskap om övriga kuratorers förmåner men menar att det inte 

går att jämföra sig då olika nationer har olika förutsättningar. Många av kuratelsmedlemmarna 

och förmännen ingår i samma umgängeskrets och kuratorn på Lunds nation menar att 

förmännen har möjligheter att påverka och ge förslag. Detta samt att kuratorns motivation till 

stor del handlar om att alla på nationen ska trivas och att alla ska känna att de har en plats 

indikerar på att den sociala jämförelsen ligger inom organisationen, detta ligger i linje med 

stewardshipteorin. 

 

På Wermlands nation så har kuratorn färre förmåner än många andra nationer. Kuratorn anser 

att detta är acceptabelt eftersom Wermlands nation inte har samma omsättning som andra 

nationer. Wermlands kurator tycker till viss del att det är viktigt att förmånerna är lika i 

förhållande till övriga nationer men att de inte är rimligt att Wermlands nation ger samma 

förmåner då de inte har samma omsättning. Liksom i Lunds nation så är den största 

motivationsfaktorn hos kuratorn att sammanhållningen är bra. Detta samt att hierarkin är 

ganska flytande tyder på att stewardship är mest relevant och användbar. 
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Något som dock talar för en mer agentteoretisk inriktning är det faktum att båda kuratorerna 

har vetskap om varandras och övriga kuratorers förmåner. Det indikerar på att de i någon 

utsträckning jämför sig med de andra även om de har olika förutsättningar.  

 

5.3. Identifiering 

Relationer som präglas av lägre grad av identifiering med organisationens värden betraktas 

som mer troliga att resultera i principal-agentrelationer. En högre grad av identifiering med 

organisationens värden betraktas som mer trolig att resultera i en principal-stewardrelation.  

 

Om kuratorn identifierar sig med nationens vision, mission och målsättningar så visar det på 

en hög grad av identifiering. Detta har varit svårt att jämföra då nationerna inte har kunnat 

visa på att de har haft några egna värden utöver de som alla studentnationer i Lund ställer sig 

bakom, exempelvis att skapa social gemenskap och att alla är välkomna oavsett bakgrund.  

 

Målsättningarna bygger framför allt på att driva nationen framåt för båda kuratorerna. 

Kuratorn vid Lunds nation lyfte fram kårobligatoriets avskaffande och konsekvenserna av det 

som en drivande faktor för målet att behålla, och möjligtvis utöka antalet medlemmar. För 

Wermlands nation handlade det mer om att endast jobba för nationens överlevnad. Detta tyder 

på att båda kuratorerna har en hög grad av identifiering med sin nation. 

 

5.4. Makt 

Principal-agentrelationer bygger på användandet av institutionell makt d.v.s. makt som 

tilldelas utifrån individers befattning. Principal-stewardrelationer präglas av personlig makt 

som byggs upp över tid och kvarstår oavsett omplaceringar i befattning. 
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Kuratelet vid Lunds nation har väldig stor institutionell makt i förhållande till andra nationer. 

Makten uttrycker sig framförallt i tillsättandet och avsättandet av utskott och förmän samt den 

ekonomiska omfattningen i besluten. Samtidigt arbetar förmännen på ideell basis vilket 

innebär att det föreligger andra aspekter som underbygger kuratorns makt att delegera arbete 

till förmännen. Förmännen uttrycker det i att kuratorn anses ha ett gediget engagemang 

bakom sig och därmed stor erfarenhet. Både kuratorn och många av förmännen ingår i samma 

umgängeskrets och personlig makt genom förtroende har möjligtvis utvecklats efter detta. 

Eftersom kuratelet har stor institutionell makt vid bildandet och avsättandet av utskott samt 

beslut men är beroende av personlig makt i delegerandet av arbete, tyder det på en 

kombination av agent- och stewardshipteorin. 

 

Motsvarande institutionell makt som Lunds nations kuratel har ligger hos Wermlands nations 

motsvarighet till nationsmöten (s.k. Landskap) samt seniorskollegiet. Wermlands kurator 

menar att besluten är som en balansgång. För drastiska och omotiverade beslut från kuratorns 

sida kan leda till att folk slutar eller ifrågasätter dessa. Detta tyder på att arbetet i stor 

utsträckning bygger på personlig makt, att det måste finnas ett förtroende för kuratorn vid 

delegeringen av arbete. Samtidigt så menade Curtin (2012), en nyare förman att man lyssnar 

på kuratorn för att hon antas veta vad som är bäst för nationen. Det tyder på att det även finns 

inslag av institutionell makt, d.v.s. makt i själva befattningen som kurator.  

 

Gemensamt för båda nationerna är att delegeringen av arbete kräver och bygger på tillit för 

kuratorn. Eftersom båda kuratorerna väljs utifrån ett demokratiskt val vid nationsmöten finns 

det även en outtalad tillit för dem vid tillsättning av befattningen, vilket även underbygger 

deras institutionella makt. 
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5.5. Managementfilosofi 

Managementfilosofi delas upp i dels kontrollorientering där tänkande och kontroll är separerat 

från själva utförande och dels engagemangsorientering där tänkande, kontroll och utförande 

inte separeras. Agentteorin utgår från kontrollorientering medan stewardshipteorin istället 

utgår från engagemangsorientering.  

 

 Inom både Lunds nation och Wermlands nation så har förmännen ganska stora friheter inom 

sina respektive ansvarsområden. På Lunds nation förekommer det kontroll i form av två eller 

fler uppföljningsmöten samt att de svarar under prokuratorn. Det finns alltså ett 

kontrollsystem. Tänkande och utförande ligger till stor del hos förmännen inom sina 

verksamheter medan en del av kontrollen ligger utanför. Eftersom förmännen visas stor tillit 

tyder det även på att en del av kontrollen består av självkontroll.  

 

På Wermlands nation får förmännen förtroende i form av en liten befogenhet att bestämma 

vad som ska göras inom sina ansvarsområden. Det har inte kommit fram om det finns något 

utarbetat kontrollsystem så på den punkten antas det att tänkande, kontroll och utförande inte 

separeras.  

 

5.5.1.  Riskorientering 

Riskorientering handlar om hur en ledare bemöter en risksituation. Detta kan ledaren göra 

antingen genom hårdare kontroll eller genom att visa förtroende och tillit mot medarbetare. 

På Wermlands nation så har det varit ganska dåliga rutiner i verksamheten. Exempel på detta 

är hur man ska få verksamheter att fungera då de lämnas över till nya personer. Det jobbar 

man nu med genom att skriva ner rutinbeskrivningar så att nya personer lättare kan sätta sig in 

i dem olika typerna av verksamheter. Detta är ett mer kontrollerat sätt att bemöta en riskfylld 
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situation på. Men samtidigt så visas förmännen stor tillit då de själva får skriva ner rutiner 

som de anser fungerar bra. Detta tyder på en stewardshipinriktning med inslag av agentteori 

Ringdal (2012) på Lunds nation beskriver hur man troligtvis skulle bemöta en situation där en 

verksamhet inte lever upp till sina krav genom att ta ett möte med personen som ansvarar för 

verksamheten. Detta för att komma med förslag till förbättring utan att för den delen trycka 

ner personen. Det är ett bemötande som tyder på att man visar tillit till personen och låter 

denne välja bland förslagen. Samtidigt så har kuratelet i Lunds nation i förhållande till många 

andra nationer större makt då de tillsätter utskott och förmän och även har makten att avsätta 

dem. Riskorienteringen blir således mer kontrollorienterad i och med att man från början 

kontrollerar vilka som ska ansvara för de olika verksamheterna. 

 

5.5.2.  Tidsram 

Tidsramen beskrivs i teorin som avgörande för om kontrollorientering eller 

engagemangsorientering kommer fungera bäst. På kort sikt när kostnadskontroll och 

produktivitet är viktigt anses kontrollorientering vara den mest lämpliga 

managementfilosofin. På lång sikt anses större kontroll bryta ner medarbetarnas motivation, 

engagemangsorientering är således att föredra på lång sikt. 

 

De som engagerar sig i studentnationer gör ofta detta en relativt kort period. Kuratorn sitter 

upp till ett år och förmän kan sitta så lite som en termin. Tidsramen är kort men trots detta så 

är engagemangsorientering övervägande i bägge studentnationerna. Anledningen till detta kan 

givetvis vara att kostnadskontroll och produktivitet inte är det viktigaste målen för 

studentnationer. Eftersom alla förmän arbetar ideellt är även motivation en viktigare faktor än 

kostnadskontroll.    
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5.5.3.  Mål 

Den engagemangsorienterade filosofin har målet att öka produktiviteten hos medarbetarna 

medan den kontrollorienterade filosofin har kostnadskontroll som mål. 

 

Båda nationerna följer den engagemangsorienterade filosofin i och med att verksamheten 

förmännen driver inte omfattas av särskilt mycket kontroll. De har i princip fria tyglar inom 

ramarna för de olika verksamheterna. Dock finns det en begränsning i budgeten för vad de har 

möjlighet att göra. Detta kan ses som ett inslag av kostnadskontroll i den övervägande 

engagemangsorienterade filosofin.  

 

5.6. Kultur 

Det finns två variabler som skiljer principal-agent- och principal-stewardrelationer inom 

kategorin kultur, en av dem är individualism kontra kollektivism. Agenter anses agera mer 

individualistiskt d.v.s. i sitt egenintresse medan stewards prioriterar kollektivets mål. En 

annan skillnad mellan kollektivister och individualister är inställningen till konflikter. Där 

kollektivister är mer undvikande för att inte förstöra harmonin i gruppen medan 

individualister ser konflikter som en möjlighet att lösa problem.  Den andra variabeln är 

maktavstånd, där mindre maktavstånd kopplar an till stewardshipteorin och en mer jämställd 

organisation medan ett större maktavstånd härleder till agentteorin och mer omfattande 

skillnader i organisationens hierarki.  

 

Både Lunds nation och Wermlands nation präglas av kollektivism. Det finns en konsensus 

kring att nationens bästa alltid prioriteras. Många av intervjuobjekten uttryckte en 

tillfredställelse i att kunna främja sina egna intressen genom att engagera sig i nationen, till 

exempel matlagning och chansen att ansvara för hela lunchserveringar på nationen. På så sätt 
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sammanfaller de individuella målen med organisationens. När det gäller konflikter så anser 

kuratorn på Lunds nation att dessa är bra eftersom de driver nationen framåt. Wermlands 

kurator verkar istället se konflikter som något jobbigt men nödvändigt. Lunds kurator har 

alltså en mer individualistisk syn på konflikter än kuratorn på Wermlands nation. Men 

däremot går det att urskilja att det finns en stark harmoni bland medlemmarna och kuratorn i 

båda nationerna, ett starkt band mellan dem, i och med att de flesta av dem umgås med 

varandra även utanför nationens gränser.  

 

Vid en första anblick ser man en tydlig hierarki i både Lunds och Wermlands nation med 

uppdelat ansvar och i viss mån övervakning mellan nivåerna i hierarkin. På Wermlands nation 

kan man framförallt se ett avstånd mellan seniorskollegiet och resten av nationen. De försöker 

även jobba med att komma närmare förmännen.  Samtidigt så beskrivs seniorskollegiets 

funktion som ”inte helt perfekt” av kuratorn på Wermlands nation. Även mellan kuratelet och 

förmännen finns det ett avstånd då förmännen ofta har dålig insikt i vad de egentligen gör i 

kuratelet vilket gäller både på Lunds och Wermlands nation. Hierarkin beskrivs som väldigt 

flytande i Wermlands nation vilket tyder på att de faktiska maktavstånden inte är speciellt 

stora. Som tidigare nämnts är de flesta av förmännen och kuratelet i båda nationerna även 

vänner som umgås utanför nationen. Många av besluten som rör förmännens verksamheter 

diskuteras även i samråd med dem, både innanför och utanför nationernas gränser. 

Beroendeförhållandet mellan kuratorn och förmännen är heller inte så stort då förmännen har 

stort eget ansvar och stora möjligheter att utforma sina verksamheter själva både på Lunds 

nation och på Wermlands nation. Dessutom har både Lunds nation och Wermlands nation ett 

demokratiskt organ i nationsmötena där större beslut röstas igenom och alla medlemmar har 

chansen att påverka. I praktiken är alltså maktavstånden inte speciellt stora mellan kurator och 

förmän vid någon av nationerna. 
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5.7. Sammanställning av analys 

Resultatet av analysen sammanställs i nedanstående tabeller utifrån de förväntade mönster 

som använts för att värdera de olika kategoriernas antaganden för sannolikheten för principal-

agent- samt principal-stewardrelationer. En utförlig presentation av de förväntade mönstren 

finns i avsnitt 2.8. 

Tabell 2: Sammanställning av analys - LUNDS NATION 

Kategorier Förväntad

e mönster 

1 

Förväntad

e mönster 

2 

Förväntad

e mönster 

3 

Förväntad

e mönster 

4 

Förväntad

e mönster 

5 

Model of man x     

Behaviour  x    

Psychological mechanisms      

- Motivation  x    

- Social comparison  x    

- Identification x     

- Power   x   

Situational mechanisms      

Management philosophy   x   

- Risk orientation   x   

- Time frame   x   

- Objective  x    

Cultural differences  x    

 

 

Tabell 3: Sammanställning av analys - WERMLANDS NATION 
Kategorier Förväntad

e mönster 

1 

Förväntad

e mönster 

2 

Förväntad

e mönster 

3 

Förväntad

e mönster 

4 

Förväntad

e mönster 

5 

Model of man x     

Behaviour  x    

Psychological mechanisms      

- Motivation  x    

- Social comparison  x    

- Identification x     

- Power  x    

Situational mechanisms      

Management philosophy  x    

- Risk orientation  x    

- Time frame   x   

- Objective  x    

Cultural differences x     
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6. SLUTSATS 

 

Studien baseras på studentnationer inom kontexten ideella föreningar. Författarna menar att 

agent- och stewardshipteorin är relevanta och användbara vid beskrivningen av corporate 

governance, där corporate governance definieras som dels hur ägarna försäkrar sig om att få 

avkastning på satsat kapital och dels som fördelningen av ansvar och rättigheter inom 

organisationen. Snarare än ägare bör dock benämningen principal användas i och med att det 

är oklart vilka som fyller ägarrollen i en ideell förening. Eftersom principal-agent- och 

principal-stewardproblemet kan uppstå i olika nivåer inom organisationer är ägarrollen av 

mindre betydelse.  Studiens fokus lades på relationen mellan kuratorn som agent eller steward 

och aktiva medlemmar som principaler. Utifrån de olika antaganden som beskrivs utifrån 

Davis, Shoorman, & Donaldson (1997) prövades förutsättningarna för principal-agent- och 

principal-stewardrelationer hos studentnationerna Lunds nation och Wermlands nation. 

Resultatet pekar på övervägande inslag av stewardshipteoretiska antaganden. Dock menar 

författarna att även agentteorin är relevant och användbar i och med att de flesta kategorier 

hade något inslag av de agentteoretiska antagandena. Teorierna bör således anses vara 

användbara och relevanta för studieobjekten.  

 

Det huvudsakliga kriteriet i valet av studieobjekt bland studentnationer i Lund var storleken 

mellan dem.  Författarna menar att det är otydligt huruvida storleken hade en betydelse för 

förutsättningarna för principal-agent- och principal-stewardrelationer men detta är intressant 

att studera ytterliggare. Det visade sig att Lunds nation som var störst hade mer makt och 

kontroll i förhållande till Wermlands nation som är den minsta nationen i Lund. Sambandet 

mellan makt och kontroll hos olika befattningar och storleken på organisationer är intressant. 
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Författarna menar att skillnaden i makt mellan kuratorn i Lunds nation och kuratorn i 

Wermlands nation var avgörande i bedömningen av kategorin  managementfilsofi som även 

genomsyrar hela organisationen och därmed påverkar bedömningen av andra kategorier.  Mer 

makt innebär intuitivt ett större behov av kontroll som även speglar inslagen av det 

agentteoretiska antagandet om en kontrollorienterad management filosofi. Författarna menar 

således att det även är intressant att bedöma betydelsen i varje kategori och antagande för hur 

stora förutsättningar som skapas för principal-agent- eller principal-stewardshiprelationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

KÄLLFÖRTECKNING 

Agryis, C. (1973). Some Limits of Rational Man Organizational Theory. Public Administration Review. 

Anonym. (2012, Maj 8). Förman vid Wermlands nation. (S. Aldén, Interviewer) 

Besanko, D., Dranove, D., Schaefer, S., & Shanley, M. (2010). Economics of Strategy. John Wiley & 

Sons Ltd. 

Brown, A. S. (2012, Maj 7). Förman vid Lunds nation. (S. Aldén, Interviewer) 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business Research Methods. Oxford University Press Inc. 

Collin, S.-O., Lane, P. J., Lubatkin, M. H., & Very, P. (2005). Origins of Corporate Governance in the 

USA, Sweden and France. European Group for Organizational Studies. 

Cover, J. A., & Curd, M. (1998). Philosophy of science. W. W. Norton & Company; 1st edition. 

Curtin, B. (2012, Maj 17). Förman vid Wermlands nation. (S. Aldén, Interviewer) 

Davis, J. H., Shoorman, D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. 

The Academy of Management Review. 

Donaldson, L. (1990). The Ethereal Hand: Organizational Economics and Management Theory. The 

Academy of Management Review, Vol. 15, No. 3. 

Drucker, P. F. (1989). What Business Can Learn from Nonprofits. Harvard Business Review. 

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of Management 

Review. 

Eriksson, O. (2012, Maj 2). Seniorskollegiet vid Lundsnation. (S. Aldén, Interviewer) 

Forssell, A., & Westerberg, A. I. (2007). Organisation från grunden. Malmö: Liber AB. 

Gillman, V., Mattfolk, C., Hedfalk, A., & Kruse, A. (2010). Utmaningar inom den ideella sektorn- 

idealism, professionalism, kommersialism. Connecta. 

Hartman, D., Lagerbäck, E., & Resvik, N. (2009). Principal-Agent eller Principal-Steward? - En 

trefallsstudie om styrelsers relation till verkställande direktörer i företag som inte använder 

sig av rörlig ersättning som incitament till VD. Lunds universitet. 

James H. Davis, F. D. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. The Academy of 

Management Review. 

Johansson, B. (2012, April 30). Kurator vid Västgötas nation. (S. Aldén, Interviewer) 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE Publications. 

Lundagård. (n.d.). Retrieved April 30, 2012, from www.lundagard.se: 

http://lundagard.se/2012/03/06/det-var-ett-enkelt-val/ 



56 
 

Lundagård. (2012, Mars 26). Skattehot mot det ideella studentlivet. Lund. Retrieved from 

http://lundagard.se/2012/03/26/skattehot-mot-det-ideella-studentlivet-2/ 

Lunds nation. (n.d.). Retrieved 05 5, 2012, from www.lundsnation.se: 

http://www.lundsnation.se/om/stadga, http://www.lundsnation.se/kontakt/forman 

Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. Harper & Row. 

Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 

ownership structure. Journal of Financial Economics. 

Nilsson, B. (2012, Maj 4). Kurator vid Lunds nation. (A. Bacevac, Interviewer) 

Nilsson, L. (2012, Maj 3). Kurator vid Wermlands nation. (S. Aldén, Interviewer) 

OECD. (1999). OECD Principles of Corporate Governance.  

Persson, A. (2009). Försvarsmakten en arbetsgivare för 80-talisten - En jämförelsestudie utifrån 80-

talistens förväntningar som arbetstagare med. Luftvärnets Stridsskola. 

Regeringen, U. (2009, Februari 25). Kårobligatoriet avskaffas 1 juli 2010. Retrieved from 

http://www.regeringen.se/sb/d/11248/a/121230 

Riksidrottsförbundet. (2007). Ekonomiska styrmedel - inom ideella organisationer. Retrieved Maj 23, 

2012, from 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_676/scope_128/ImageVaultHandler.aspx 

Ringdal, S. (2012, Maj 7). Förman vid Lunds nation. (S. Aldén, Interviewer) 

Skatteverket. (2010). Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser . Skatteverket. 

Smålands nation. (n.d.). Smålands. Retrieved 05 10, 2012, from www.smalands.org: 

http://www.smalands.org/index.php?page=faq 

Studentlund. (2010). Studentlund. Retrieved Maj 10, 2012, from www.studentlund.se: 

http://studentlund.se/af-historia/ 

Syll, L. P. (2001). Ekonomisk teori och metod. Studentlitteratur. 

Tricker, B. (2009). Corporate Governance - Principles, Policies, and Practices. Inderscience Enterprises 

Ltd. 

utredningar, S. o. (2006). För studenterna...– om studentkårer, nationer och särskilda 

studentföreningar. SOU 2006:36, Edita Sverige AB. 

Viggh, E. (2012, Maj 3). Seniorskollegiet vid Wermlands nation. (S. Aldén, Interviewer) 

Wijkström, F., & Einarsson, T. (2006). Från nationalstat till näringsliv?: det civila samhällets 

organisationsliv i förändring. Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet (EFI), 

Handelshögskolan i Stockholm. 

Vishny, R. W., & Shleifer, A. (1997). A Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance. 



57 
 

Yin, R. (1994). Case Study Research. Sage Publications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR  

 

Bilaga 1  

Frågeformulär till kurator 

-Vilka uppgifter har du som kurator? 

-Vad har du för akademisk bakgrund? Vilket program kurser har du läst?  

Motivation 

-Vad fick dig att söka till kurator? 

- Vad motiverar dig i ditt arbete? 

-Vad finns det för förmåner med att vara kurator? 

- Hur viktiga är dessa förmånerna för dig? 

Identification  

- Har ni någon profil i förhållande till andra och vilka värden står ni i så fall för? 

-Hur viktigt tycker du dessa värden är?  

Social comparison 

- Har ni något samarbete med andra nationer? Hur ser det ut?  

-Hur stor insikt har du i de andra kuratorernas arbete och deras förmåner? 

-Är det viktigt för dig att få liknande förmåner som de andra kuratorerna? 

Power 

- Vilka möjligheter har du att påverka medarbetare? 

- Lyssnar medarbetarna på dig och får du igenom dina beslut? 
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- Varför tror du medarbetare lyssnar på dig och gör som du säger? 

- Vad händer om medarbetare inte dyker upp eller missköter sig? 

- Har du möjlighet att avsätta medarbetare som inte sköter sig? 

Management philosophy  

- Hur reglerat är ditt arbete och din möjlighet att ta beslut? 

- Är det någon som övervakar och godkänner dina beslut? 

- Förekommer det diskussioner innan du tar beslut? Vilka är i så fall delaktiga i dessa? 

 

Riskorientation 

- Hur ser ansvarsfördelningen ut i nationen?  

- Hur stort ansvar har medlemmar , förmän och arbetare för sina handlingar och bidrag? 

- Hur bibehåller man kvalitén på de olika verksamheterna? 

Time frame/Objective 

- Finns det några långsiktiga mål för nationen? 

-Vilken möjlighet har du att påverka dem? 

-Hur bibehålls nationen långsiktiga mål och värden? 

Culture 

- Förekommer det konflikter i nationen? 

- Hur hanteras dessa och vad tycker du om konflikter? 
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Bilaga 2  

Frågeformulär till aktiva medlemmar 

-Vilken roll/ämbete har du i nationen? 

-Vad har du för uppgifter? 

Motivation 

- Vad är målet med ditt engagemang?(vad får du ut av det) 

- Vad motiverar dig i ditt arbete? 

- Vad tror du motiverar kuratorn i sitt arbete? 

- Vad har kuratorn för förmåner? 

- Hur viktiga tror du dessa förmåner är för kuratorn? 

Identification 

- Hur profilerar sig er nation från andra nationer och vilka värden står ni för? 

- Hur väl tycker du att kuratorn identifierar sig med nationens värden? 

Power 

- Vilken möjlighet har du att påverka kuratorns beslut? 

- Lyssnar medlemmar och de som arbetar på kuratorn och följer dennes beslut? Varför tror du 

de gör det? 

- Vad händer om man inte dyker upp och fullföljer sitt uppdrag eller missköter sig? 

Management philosophy 

- Hur reglerat är ditt arbete och möjligheten att ta beslut? 

- Är det någon som övervakar och godkänner dina beslut? 
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- Är det någon som övervakar och godkänner kuratorns beslut?  

Riskorientation 

- Hur tror du att man skulle hantera i fall någon av verksamheterna inte lever upp till 

förväntningar eller krav? 

Time frame/Objective 

- Finns det några långsiktiga mål för nationen? 

- Vilken möjlighet har kuratorn att påverka dem? 

- Hur bibehålls nationens långsiktiga mål och värden? 

Culture 

- Förekommer det konflikter eller att man bli oense i nationen? 

- Vad tycker du om dessa och hur hanteras de? 
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Bilaga 3 

Frågeformulär till Seniorskollegiet 

- Vad har du för akademisk bakgrund? 

- Hur länge har du haft din position i seniorskollegiet? 

- Vilka uppgifter har du som Inspektor? 

- Vad driver dig att sitta med i seniorskollegiet? 

Motivation 

- Hur kan man motivera kuratorn? 

- Har kuratorn några förmåner i sitt ämbete? 

- Hur viktiga tror du dessa förmåner är för kuratorn? 

Social comparison 

- Hur ser ansvarsfördelningen ut i nationen och hur stort ansvar har medlemar, kuratorn och 

förmännen för sina respektive sysslor? 

Identification/ time frame 

- Nationer profilerar sig på olika sätt. Hur profilerar ni er i förhållande till andra och vilka 

värden står ni för? 

- Hur behåller man dessa värden på lång sikt? 

- Hur väl tycker du att kuratorn identifierar sig med dessa? 

Power 

- Vilka möjligheter har kuratorn att påverka medarbetare?  

- Lyssnar medarbetare på kuratorn och följer hennes beslut? 

- Varför tror du de gör det? 
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Risk orientation 

- Hur reglerat är kuratorns arbete och möjlighet att ta beslut? 

- Förekommer det konflikter mellan seniorskollegiet och kuratorn? 

- Hur hanteras dessa? 

 

 

 

 


