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Sammanfattning 

Titel: Styrelsesammansättningar – En analys utifrån bolagskodens reglering 
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Författare: Karin Hjärner och Anna-Lotta Lavin 

Handledare: Hans Sjögren 

Nyckelord: Styrelsesammansättning, Koden, mångfald, gruppdynamik, könsfördelning 

Bakgrund: Föreskriften den svenska koden för bolagsstyrning (Koden) började år 2005 gälla 

för svenska börsnoterade bolag med förutsättningen ”följ eller förklara”. Syftet med Koden är 

att se till att bolagen styrs på ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det 

investerade kapitalet, god bolagsstyrning. I Koden föreskrivs bland annat att styrelsens 

sammansättning ska präglas av mångsidighet, bredd och att jämn könsfördelning ska 

eftersträvas. Undersökningar som gjorts om styrelsesammansättningar innan Kodens 

införande visar att den viktigaste faktorn vid nominering av styrelseledamöter är att personen 

har VD-erfarenhet. Vilket utrymme föreskriften om mångsidighet, bredd och strävan efter en 

jämn könsfördelning har fått vid valberedningarnas nominering av ledamöter samt i 

styrelsernas sammansättning är inget som har undersökts vidare efter Kodens införande.  

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga tre svenska börsbolags styrelsesammansättningar 

med fokus på mångsidighet och bredd, samt styrelsens representation av män och kvinnor. 

Detta för att söka förklaringar till valberedningarnas påverkan på sammansättningen, samt hur 

Kodens föreskrift om mångfald uppfattas i bolagen. Resultatet kan möjliggöra en värdering av 

bolagskodens rekommendation om mångsidighet, bredd och strävan efter en jämn 

könsfördelning i styrelsesammansättningen. 

Metod: En kvalitativ undersökningsmetod används för att förklara och belysas syftet med 

undersökningen.  Metoden ämnar ge en personlig förståelse och syn på om Koden påverkat 

företagens styrelsesammansättning samt vilken betydelse valberedningen har för 

sammansättningarna.  För att besvara problemställningen och syftet har en dokumentstudie 

genomförts av tre bolag samt personliga intervjuer med respondenter från respektive företag. 



 

 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen innefattar mångfaldsteorin, 

gruppdynamik i team, kvinnliga egenskapers specifika tillförande, antal kvinnor i styrelsen 

och meritokratiska perspektivet.   

Empiri: Det empiriska materialet består dels av dokumentstudier av årsredovisningar, 

valberedningsrapporter och annan dokumentation till årsstämman för tre bolag inom 

dagligvaru- och detaljhandeln; Hakon Invest, Cloetta och Hemtex, dels av intervjuer med två 

personer från styrelsen samt en valberedningsrepresentant från respektive bolag. 

Resultat och slutsatser: Studien påvisar att Kodens föreskrift om valberedningar har haft en 

indirekt påverkan på styrelsesammansättningarna, då det blivit en mer transparant och vidare 

nomineringsprocess. Kodens föreskrift om strävan efter en jämn könsfördelning har vidare 

haft en inverkan på dessa tre bolags styrelsesammansättningar, då valberedningarna tar 

hänsyn till kön i deras arbete. Övriga mångfaldsfaktorer har inte haft någon markant inverkan 

på sammansättningen, då det är kompetens i form av VD- och branscherfarenhet som 

prioriteras vid nominering av styrelseledamöter för att nå ett optimalt beslutsfattande. 



 

 

Abstract 

Title:  Board Constitution - An analysis based on the regulation of the Swedish Corporate 

Governance Code 

Seminar date:  2011-06-10 

Course: Master thesis in business administration 30 University Credit Points (30 ECTS) 

Authors: Karin Hjärner and Anna-Lotta Lavin 

Advisor: Hans Sjögren 

Keywords: Board constitution, the Code, diversity, group-dynamics, gender distribution 

Background: The regulation of the Swedish Corporate Governance Code (the Code) started 

in practice with listed Swedish companies, in 2005, with the premise of "comply or explain". 

The purpose of the Code is to ensure that the companies are controlled in such a way as to 

meet the demands of the shareholders for return on invested capital and good corporate 

governance. The Code provides that boards must be characterized by versatility, breadth and 

gender distribution should be sought. Surveys of boards, before the Code's introduction, show 

that the main factor in the nomination of directors is that the person has been Chief Executive 

Officer. The provision of versatility, breadth and the quest for gender distribution when 

nominating the directors and in the composition of the boards, has not been investigated 

further after the introduction of the Code. 

Purpose: The purpose of this study is to identify the boards of three listed Swedish 

companies with focus on versatility, breadth and the board's representation of both genders. 

This is to seek explanations for the Nomination Committee's impact on the composition of the 

board, but also how the Code's provision on diversity is seen in the different companies.  The 

results allow a rating of the Code's recommendation on versatility, breadth and the quest for 

balance in the composition of the board. 

Methodology: A qualitative survey method is used to explain and illuminate the aim with this 

survey. The method's intention is to give a personal understanding and sights about the 

Swedish Code's influence on the board composition of the companies, which importance the 



 

 

Nominating Committees have for the compositions. A document study and interviews, with 

the three companies, has been done in order to respond to the problem. 

Theoretical perspectives: The theoretical framework includes the diversity theory, team 

group dynamics and contribution of the female characteristics, which includes the number of 

women in boards with a meritocratic perspective. 

Empirical foundation: The empirical material consists of document studies of annual 

reports, committee reports and other documentation of the Annual General Meeting in the 

three companies in the Retail Trade Industry; Hakon Invest, Cloetta and Hemtex. Moreover, 

the empirical material is based on interviews with two members of the board and one 

Nominating Committee representative from each company. 

Conclusions: The study demonstrates that the Code's provisions for Nominating Committees 

have had an indirect impact on boards’ composition. Therefore it has become a more 

transparent and wider nomination process. The Code's provision, on the pursuit of gender 

balance, has also had an impact on the board compositions of the above-mentioned 

companies. This is because the Nomination Committees are taking account of gender in their 

work. Other diversity factors had no significant effect on the composition, because the 

expertise of a Chief Executive Officer, and industry experience is a priority of the nomination 

of directors, to reach optimal decisions.  
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en introduktion till undersökningen, vilken inleds med en redogörelse för 

bakgrunden till valda ämnesområden. Den följs av en problembeskrivning som leder fram till 

en problemställning. Avsnittet avslutas sedan med en presentation av studiens syfte och 

avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

”Stora innovationer kommer aldrig från ovan; de kommer undantagslöst 

underifrån, precis som träden aldrig växer från himlen och nedåt, men uppåt från 

jorden”.1 

De svenska börsnoterade bolagen domineras idag av storägare, vilket har medfört att mycket 

av makten över bolagen finns hos ägarna via bolagsstämman istället för hos företagets 

ledning.
2
 I de anglosaxiska länderna, Storbritannien och USA, präglas bolagen istället av ett 

tydligt minoritetsägande, vilket innebär att ledningen har mer makt.
3
 Skillnaden i ägarstruktur 

mellan länderna har bland annat medfört att området för bolagsstyrning har utvecklat fram 

olika regelverk som antingen är lagstadgade eller frivilliga. Bolagsstyrning innebär en 

reglering av hur bolag ska drivas då de inte leds av sina ägare.
4
  

I Sverige regleras bolagsstyrning i bland annat aktiebolagslagen, aktiemarknadens regler, den 

svenska koden för bolagsstyrning (Koden) samt av finansinspektionen. Svenska börsnoterade 

bolag i Sverige ska enligt aktiebolagslagen, 8 kap 8§, ha en styrelse som ska utses av 

bolagsstämman. En av styrelsens grundläggande uppgifter är att fastställa bolagets 

verksamhetsmål och strategi. Styrelsen har av lagstiftaren även tilldelats en övervakande 

position och ska därav inte vara direkt delaktiga i den löpande verksamheten. Styrelsen 

ansvarar följaktligen för företagets organisation och förvaltning utifrån föreskrifter från 

bolagsstämman.
5
  

Koden infördes år 2005 av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) med 

förutsättningen att följa eller förklara, vilket innebär att när den inte följs ska bolaget ge en 

förklaring till varför. Syftet med Koden är att den via föreskrifter ska se till att de 

                                                 
1
 Egen översättning av Carl G. Jung;”Great innovations never come from above; they invariably come from 

below, just as trees never grow from the sky downward, but upward from the earth”, Svedberg, 2007, s.237. 
2
 Carlsson, 2007. 

3
 Skog, 2005, s.12. 

4
 Svernlöv, 2005, s.3-5. 

5
 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010, punkt 3.1. 
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börsnoterade bolagen styrs på ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det 

investerade kapitalet, vilket definieras som god bolagsstyrning. Detta ska trygga näringslivets 

riskkapitalförsörjning.
6
 

Vid Kodens införande reglerades rådande praxis i Sverige att styrelseledamöter ska nomineras 

genom en process styrd av ägarna via valberedningar. Tidigare var det frivilligt för företagen 

med valberedningar, då kallade nomineringskommittéer. Nu måste företagen istället förklara 

sig om de väljer att inte tillsätta en valberedning. Syftet med regleringen var att höja kvalitén i 

beslutsprocessen samt att övergripande ge en strukturerad och transparent process.
7
 Innan 

denna föreskrift fanns kunde styrelsen nomineras direkt av storägarna. En undersökning från 

år 2010 på uppdrag av Kollegiet visar att den svenska valberedningsprocessen fungerar bra 

utifrån intrycket av intervjupersonerna, och de flesta börsnoterade bolag har valt att tillämpa 

Kodens regler om införande av valberedningar.
8
 

Vidare reglerar Koden styrelsens storlek och sammansättning i kapitel fyra, där första punkten 

anger; 

”Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållande i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 

bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och 

bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.”
9
 

Mångsidighet och bredd kan tolkas vara delar inom definitionen av mångfald, då den 

sekundära dimensionen i mångfald innefattar bland annat utbildning, yrkeserfarenheter och 

andra bakgrunder som Koden syftar till i sin reglering av styrelsesammansättningar. Mångfald 

är enligt Skog (2005) dagens trend och därmed honnörsordet i Kodens krav på hur styrelser 

bör sammansättas.
10

 Tidigare forskning visar att mångfald anses vara viktigt för att få fram ett 

väl fungerande och effektivt beslutsfattande i styrelser, som i sin tur leder till framgång för 

företaget.
11

  

Enligt Koden ska även en jämn könsfördelning eftersträvas i styrelsesammansättningen. I de 

svenska börsnoterade bolagens styrelser idag är andelen kvinnliga ledamöter 22,2 procent 

                                                 
6
 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010, s.3. 

7
 SOU 2004:130, s.20. 

8
 Nordic Investor Service, Valberedningsarbete, 2010. 

9
 Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010, punkt 4.1. 

10
 Skog, 2005, s.67. 

11
 Mlekov & Widell, 2003, s.19. 
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enligt APS kvinnoindex.
12

 En jämn könsfördelning enligt definition innebär att kvinnorna 

utgör mellan 40 till 60 procent av den totala andelen.
13

 Diskussioner kring kvotering är 

aktuellt i samhällsdebatten
14

 och förslag om hur en eventuell kvotering i Sverige skulle gå till 

har bland annat utarbetats på uppdrag av regeringen.
15

 

 

Figur 1. Ökat glapp: Fler i styrelsen, färre i ledningen
16

 

1.2 Problemformulering 

Då styrelsen har en viktig roll som både kontrollorgan och strategiskapare i bolagen, bör det 

vara betydande vilka personer som tillsammans utgör denna. I Koden regleras bredd, 

mångsidighet och strävan efter en jämn könsfördelning i samma avsnitt. I samhällsdebatten 

ligger fokus på att få in flera kvinnor i styrelser. Något som i och med detta kan ifrågasättas är 

vilka faktorer valberedningarna ser till vid nominering av styrelseledamöter för att uppnå 

detta samt ta hänsyn till vad som är en ändamålsenlig sammansättning för företaget.  

Nu är det sex år sedan bolagskoden infördes och det har debatterats en hel del om den uppnått 

sitt syfte. Eftersom tidigare undersökning gjorts på uppdrag av Kollegiet, Kodens grundare, 

kan det ifrågasättas om valberedningsprocessen verkligen blivit mer transparent. En vidare 

granskning av forskning på området om styrelsesammansättningar har visat att det inte har 

genomförts någon undersökning av bolagskodens effekter på styrelsesammansättningarna 

utifrån mångsidighet, bredd och strävan efter en jämn könsfördelning. I detta sammanhang 

                                                 
12

 Nordic Investor Service, AP2 index, 2010. 
13

 SCB:s hemsida. 
14

 Dagens Industris hemsida. 
15

 Regeringskansliets rapport, 2006. 
16

 Nordic Investor Service, AP2 index 2010. 



4 

 

blir det intressant att se om kraven har medfört någon förändring i styrelsesammansättningen 

samt vilken inverkan valberedningarnas arbete bidrar med i detta avseende. Det kan även 

ifrågasättas om dessa tre faktorer är i enlighet med Kodens syfte om en god bolagsstyrning. 

Det anges i betänkandet till Koden att vissa remissinstanser anser att strävan efter en jämn 

könsfördelning har fått en alltför framträdande plats sett till andra aspekter av 

mångsidighetskravet. Könsfördelningen är dock inget som närmare försvarats eller förkastats i 

slutsatsen.
17

 Enligt Svernlöv (2006) har könsfördelningen i börsbolags styrelser diskuterats 

och kritiserats de senaste åren, men det finns ännu inga regler för könsfördelningen i dessa 

styrelser.
18

 

Akbar Seddigh betonar vidare att mångfald innebär mer än en jämn könsfördelning.  

”Mångfald i Sverige tycks bara gälla vilket kön styrelseledamöterna, eller om 

man är blond eller mörkhårig. Som jag ser det skulle många av de kvinnor som 

sitter i svenska styrelser idag lika gärna kunna dra på sig kavaj och slips, för de 

representerar knappast mer mångfald än sina manliga kollegor.”
19

 

Ovanstående resonemang gör det intressant att se vad Sveriges nuvarande reglering om att 

sträva efter en jämn könsfördelning har haft för betydelse i styrelsesammansättningar, och om 

kvotering är motiverat. Det kan även ifrågasättas om fokus istället bör ligga på 

styrelseledamöters kompetens och egenskaper, samt på vilket sätt dessa via mångfald och 

gruppdynamik bör kombineras för att få ett optimalt beslutsfattande. 

  

                                                 
17

 SOU 2004:130, s.22. 
18

 Svernlöv, 2006, s.63. 
19

 Sjätte AP-fondens hemsida. 



5 

 

1.3 Problemställning 

Studien ämnar belysa den kontroversiella frågan kring hur styrelsesammansättningen ska se ut 

och vad den ska uppnå i företagen. Detta görs utifrån vad Koden har haft för betydelse för 

styrelsesammansättningen i tre svenska börsbolags styrelser; Hakon Invest, Cloetta och 

Hemtex. Vi ställer oss frågorna:  

 Vad har Kodens införande av valberedningar spelat för roll för 

styrelsesammansättningen?  

 Hur har Kodens rekommendation om mångsidighet och bredd tagit sig i uttryck i 

styrelsernas sammansättningar? 

 Bör Kodens föreskrift om strävan efter en jämn könsfördelning regleras via 

könskvotering till styrelser?  

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga tre svenska börsbolags styrelsesammansättningar med 

fokus på mångsidighet och bredd, samt styrelsens representation av män och kvinnor. Detta 

för att söka förklaringar till valberedningarnas påverkan på sammansättningen, samt hur 

Kodens föreskrift om mångfald uppfattas i bolagen. Resultatet kan möjliggöra en värdering av 

bolagskodens rekommendation om mångsidighet, bredd och strävan efter en jämn 

könsfördelning i styrelsesammansättningen. 

1.5 Avgränsning 

För att kunna få en djupare förståelse för hur styrelser är sammansatta har vi valt att begränsa 

oss till att undersöka tre börsbolag. Undersökningen kommer att genomföras utifrån 

dokumentstudier av styrelsesammansättningarna över tid samt via intervjuer med personer i 

bolagen. 

Mångsidighet, bredd och könsfördelning kommer att undersökas utifrån spridning i ålder, 

kön, utbildning och språk, det vill säga om ledamöter talar svenska eller inte. Faktorerna 

valdes ut då de är parametrar under mångfaldsdefinitionen som är möjliga att undersöka via 

den form av dokumentstudier som funnits access till. Mångfaldsfaktorerna jämförs med 

kompetenserna VD- och branscherfarenhet, då de utifrån tidigare studier och generellt i 

företagsdokument ses som viktigt att styrelseledamöter innehar. 
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2. Metod 
I det kommande avsnittet redogörs för den metodologiska utgångspunkten i form av val av 

strategi och metod. Det praktiska tillvägagångssättet beskrivs därefter. En redogörelse av 

urvalet samt genomförandet av undersökningen kommer att beskrivas för att ge en 

uppfattning av undersökningens omfattning och utförande. Avsnittet avslutas med en 

reflektion över kvalitetsövervägande. 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
Problemformuleringen utgör ett problem om en social företeelse i en grupp, styrelser i 

svenska börsnoterade bolag. Företeelsen klarläggs utifrån individers uppfattning och tolkning, 

vilket gör att en kvalitativ undersökning förespråkas i förhållande till en kvantitativ. En 

kvantitativ undersökning ämnar istället kvantifiera och mäta företeelser medan en kvalitativ 

lägger vikt vid ord.
20

 Avsikten med denna undersökning förespråkar vidare en kvalitativ 

undersökning, eftersom den ämnar fånga individers upplevelse av den verklighet de verkar i, 

det vill säga hur styrelsesammansättning är och hur den förändrats över tid. För att förstå 

kontexten av det sociala beteendet förespråkar Bryman och Bell (2005) att det görs en fyllig 

och tät beskrivning av sociala miljöer, skeenden och individer.
21

 Undersökningen beskrivs 

därför utifrån hur personer i valberedningar och styrelseledamöter ställer sig till 

styrelsesammansättningar och vilken roll de tagit i detta sammanhang. För att belysa syftet 

och få svar på problemställning kommer undersökningen att omfatta både dokumentstudier 

och kvalitativa intervjuer.   

Dokumentstudien, eller sekundäranalysen som det även kallas, har valts för att det ger data 

och jämförelsematerial över tid
22

. Sekundärdata har bland annat en fördel i att det är 

tidsbesparande. En brist med sekundärdata är dock att det är svårt att kontrollera kvalitén
23

 

samt att det kan finnas luckor i källmaterialet eftersom det har filtrerats och sammanställts av 

andra
24

. Undersökningen av de börsnoterade bolagen bygger på en granskning av företagens 

årsredovisningar och andra rapporter från företagen under en tioårs period, år 2002 till år 

2011. Tidsperioden valdes för att se i vilken utsträckning styrelsesammansättningen har 

förändrats över tid, samt hur förändringar kommenteras och motiveras. Detta ger en 

                                                 
20

 Bryman & Bell, 2005, s.41. 
21

 Ibid, s.314. 
22

 Ibid, s.230. 
23

 Ibid, s.235. 
24
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longidudiell design, eftersom vi studerar företagen över tiden. En medvetenhet bör dock 

iakttas att dessa dokument publicerats av företagen själva och kan därav ge en subjektiv 

beskrivning, eftersom de kan gynnas av att förmedla en positiv bild av företaget. Det kan 

medföra att publikationerna kan ha brister eller luckor. Vidare bör därför dessa dokument 

studeras och granskas med beaktning av detta.
25

  

En djupare förståelse av problemet erhålls genom kvalitativa intervjuer, eftersom de tar fram 

personliga åsikter och ger en djupare insikt i varför styrelserna har den sammansättning de 

har. Enligt Bryman och Bell (2005) medför undersökningar som grundar sig på enbart 

intervjuer en avsevärt ytligare kontakt samt att intervjupersonen sällan tar upp avvikelser och 

dolda aktiviteter i en organisation.
26

 Det finns även en risk för reaktiva effekter vid intervjuer, 

eftersom intervjupersonen vid en intervju ställs inför en ”onaturlig” kontext.
27

 Observationer 

vore dock intressant att använda utifrån problemställningen, då det kan ge en tydligare bild av 

styrelsesammansättningens påverkan på styrelsearbetet över tid. En användning av 

observationer skulle även ge en fördel i att det ger närmare kontakt
28

 med 

valberedningsledamöter och styrelseledamöter samt att det underlättar förståelsen för hur 

gruppen samverkar. En sådan metod är dock inte praktiskt genomförbar i denna undersökning 

men kan vara aktuellt för framtida forskning om det finns möjlighet att få access till 

observation av styrelsearbete.  

Den longitudinella designen kompletteras av en jämförelsedesign, eftersom undersökningen 

omfattar tre bolag. Jämförelsedesignen ger en bättre förståelse av en viss social företeelse
29

, 

det vill säga styrelsesammansättningen och hur valberedningars nominering sker till styrelser. 

Intervjuerna är semistrukturerade eftersom de utgår från en intervjuguide med specifika 

teman. Intervjusättet användes eftersom intervjuerna hade ett tydligt fokus. Formen 

underlättar även arbetet när det är flera forskare som gör fältarbetet samt att det säkerställer 

jämförbarheten. Intervjupersonerna fick vidare utifrån frågorna stor frihet att utforma sina 

svar.
30

 Något som är viktigt att poängtera enligt Trost (2010) är att semistrukturerade 

intervjuer trots sitt namn, i hög grad är strukturerade. Detta eftersom de handlar om ett 

                                                 
25

 Bryman & Bell, 2005, s.433. 
26
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område och inte flera. Trost poängterar vidare att de skiljer sig från strukturerade intervjuer i 

den omfattningen att det är öppna frågor utan svarsalternativ.
31

 

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
För att förklara relationen mellan teori och empiri finns det främst två tillvägagångssätt, 

deduktiv och induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär att undersökningen utgår från 

att valda teorier härleds och hypoteser skapas för att testas på verkligheten, det vill säga det 

empiriska materialet.
32

 En induktiv ansats innebär däremot att teorin blir resultatet av en 

undersökning.
33

 Vid en kvalitativ undersökning förespråkas den induktiva ansatsen, men en 

teoriprövning är ändå möjlig under forskningens gång.
34

  

Båda tillvägagångssätten inrymmer inslag av varandra och det är viktigt att inte se dem som 

entydiga distinktioner utan uppfatta dem som tendenser.
35

 Det finns även en tredje ansats för 

att förklara relationen mellan teori och empiri, abduktion. Denna ansats är ett kombinerat 

arbetssätt som både inrymmer inslag av deduktion och induktion. Först utformas ofta ett 

förslag till teori genom att studera ett hypotetiskt mönster, vilket kan ses som den induktiva 

delen. Därefter antas en mer deduktiv ansats eftersom forskaren utvecklar och prövar 

teorierna på det empiriska materialet för att göra den mer generell. Fördelen med det 

abduktiva synsättet är att författaren inte låser sig vid undersökningen. Risken är dock att 

forskare färgas av erfarenheter och tidigare forskning.
36

  

Det praktiska tillvägagångssättet i denna undersökning görs med en abduktiv ansats med 

utgångspunkt i ett hypotetiskt mönster, det vill säga i styrelsesammansättningar. För att få 

fram ett syfte och en bakgrund till problemet gjordes en studie om regleringen av 

bolagsstyrning samt att artiklar och andra rapporter om styrelsesammansättningar lästes.  

Därefter insamlades material till de teorier som var lämpliga för bolagsstyrning och 

gruppdynamik för att få en ytterligare förståelse för styrelsesammansättningen. För att kunna 

besvara frågeställningen insamlades empiriskt material via intervjuer och dokumentstudier 

utifrån dessa teorier. Vidare prövades teorierna på det insamlade materialet där teorier 

irrelevanta för undersökningen valdes bort och ersattes av mer relevanta sådana.  

                                                 
31
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2.3 Urval av undersökningsgrupp  
Urvalet är klassificerat utifrån företags- och personnivå eftersom motiven till de olika urvalen 

skiljer sig åt. Klassificeringen görs för att förtydliga urvalet av undersökningsgrupp, motivera 

den, samt ge en klarhet i grunden till undersökningen och dess tillförlitlighet. 

2.3.1 Företagen 
Den motiverande faktorn till val av bransch var att se till de branscher som hade ett högt 

jämställdhetsindex enligt Folksams rapport över jämställdhetsindex (2010). 

Jämställdhetsindex är uträknat efter en sammanvägning av parametrarna kön, ålder och 

utbildning för styrelseledamöter och ledningsgrupp, vad personerna som ingår i 

ledningsgruppen har för funktion samt antalet anställda kvinnor respektive män i koncernen.
37

 

Indexet fångade ett intresse eftersom det reflekterar problemformuleringen, och att styrelsen 

ingår i det. Intresset bidrog till en vilja att undersöka en bransch som anses ha lyckats bra 

inom jämställdhet för att se hur det avspeglas i styrelsen. Ett högt jämställdhetsindex för 

branschen innebär inte att alla företag inom branschen har ett högt index. Detta medförde ett 

önskvärt kriterium vid val av bolag. De tre förtagen skulle inneha ett högt index över 0,70, ett 

lågt index under 0,30 samt ett mitt emellan. Jämställdhetsindexet anges från noll till ett. 

Branscherna med högst jämställdhetsindex var enligt rapporten: media-, dagligvaru- samt 

läkemedel och bioteknikbranschen. Branschvalet blev dagligvarubranschen, då vår egen 

branschkännedom och tidigare kunskap fick vara avgörande.  

Efter kontakt med bolag inom dagligvarubranschen resulterade det i en access till enbart två 

företag, Hakon Invest och Cloetta. Hakon Invest tillhör det lägre intervallet av 

jämställdhetsindexet med 0,24 och Cloetta till det högre intervallet med index 0,71.  

För att få access till ett tredje bolag söktes kontakt med företag i en snarlik bransch, 

detaljhandeln. Båda branscherna, dagligvaror och detaljhandel omfattar företag med fokus på 

handelsområdet. Tidsbristen i denna fas av undersökningen var påtaglig då snabba beslut var 

ett faktum, samt att det inte fanns möjlighet till kontakt med alla företag i 

detaljhandelbranschen. Kontakt togs med ett par företag inom branschen, varav ett visade 

positiv respons omgående, Hemtex. Accessen till bolaget underlättades av tidigare kontakt 

med Hakon Invest, som äger Hemtex till 68,5 procent. Ägarförhållandet påverkar 

styrelsesammansättningen i form av att Hakon Invest som ägare har en representant i 

                                                 
37
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styrelsen.
38

 Detta kan i sin tur påverka styrelseledamöternas syn på styrelsesammansättningen 

beroende på deras förhållande till ägaren. Därför intervjuades en styrelseledamot som 

representerar Hakon Invest och en som var oberoende sett till huvudägaren, vilken minimerar 

risken att få endast ett ägarperspektiv på styrelsesammansättningen. Hemtex har dessutom ett 

jämställdhetsindex på 0,54, vilket gjorde att vi uppnådde det önskvärda scenariot med ett 

tredje företag på mitten av indexskalan. Urvalet ansågs utifrån detta fulländat för att kunna 

göra en rimlig och bra undersökning, då avsikten var att granska rapporter från företag och 

göra flera personliga intervjuer i respektive styrelse. 

2.3.2 Personer 
Urvalet av personer i dessa tre företag baseras på en användning av en teoretisk 

samplingsmetod. Metoden innebär att intervjupersonerna väljs utifrån kategorier som 

utformats till dess att de är mättade i teoretisk bemärkelse. Uppfylls inte mättnaden på grund 

av det utvecklade fokuset väljs ytterligare personer.
39

 Kategorierna som utformats för 

undersökningen var styrelseledamöter och valberedningsrepresentanter. Val av kategorier 

grundades på att dessa personer innehar information om bland annat 

styrelsesammansättningar utifrån gruppdynamik, nomineringsprocesser och bolagskodens 

tillämpning för sammansättningen av styrelsen. Resultatet blev att tre styrelseledamöter och 

två valberedningsrepresentanter intervjuades. En av valberedningsrepresentanterna 

representerar två av bolagen, Hakon Invest och Hemtex.
40

 

Önskan var att intervjua både män och kvinnor i de tre utvalda bolagens styrelser, för att få en 

könsneutral uppfattning av deras upplevelser. Eftersom vi först endast hänvisades till män var 

det nödvändigt att även söka kontakt med kvinnor i respektive styrelse. Resultatet blev att en 

kvinna från respektive bolags styrelse senare intervjuades.  

Sammantaget gjordes åtta personliga intervjuer, där sex personer var styrelseledamöter och 

två var valberedningsrepresentanter.
41

 

2.4 Genomförandet av undersökningen 
De tre företagen har granskats utifrån dokumentstudier som ger sekundärdata, samt personliga 

semistrukturerade intervjuer som ger primärdata om bolagen.  

                                                 
38
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2.4.1 Sekundärdata 
Utgångspunkten i dokumentstudien har varit det material som är tillgängligt på företagens 

webbplatser. Materialet har granskats genom en noggrann läsning av texterna samt en sökning 

efter ord, såsom styrelse, valberedning, nominering och Koden, samt bredd, mångsidighet och 

jämn könsfördelning. Sökorden är motiverade utifrån att de ämnar ge svar på 

problemställningen och syftet. Granskning har även omfattat andra företags webbplatser där 

företagens styrelseledamöter har varit eller är aktiva i den operativa verksamheten eller som 

styrelseledamot. Avsikten med den utvidgade granskningen var att hitta kompletterande 

information om styrelseledamöterna där företagens egen information var bristfällig. 

För att ge en förståelse för bolagens verksamheter och strategier ges en kortare beskrivning av 

företagen utifrån årsredovisningar och webbplatser. Vidare har viktiga historiska händelser 

tagits med, bland annat fusioner, börsintroduktion samt tillämpning av Koden. Beskrivningen 

möjliggör i sin tur en jämförelse mellan företagen då det kan synliggöras om företagets 

specifika delar kan ha påverkat styrelsesammansättningen. 

En mer fokuserad granskning har främst gjorts av bolagsstyrningsrapporter och 

valberedningsrapporter samt de protokoll som läggs fram inför och efter årsstämman. 

Dokumenten ger en beskrivning av vilka förändringar som skett i 

styrelsesammansättningarna, motiveringar till dessa samt argument till varför 

sammansättningen ser ut som den gör. Rapporterna har även gett information om personliga 

kompetenser, i form av utbildning och erfarenheter. VD-erfarenhet definieras i 

dokumentstudien som erfarenhet i operativ verksamhet såsom VD eller vice VD men även 

utifrån ansvar för att driva en egen verksamhet, ICA-handlare. Vidare definieras 

branscherfarenhet utifrån att personen har haft operativ erfarenhet från handelsområdet.  

Eftersom Hemtex inte behövt tillämpa Koden förrän år 2008, där det bland annat föreskrivs 

att utbildning ska anges på webbplats
42

, har accessen till tidigare utbildning hos bolagets 

styrelseledamöter varit bristfällig. Det har inneburit att det inte gått att göra en rättvis 

undersökning av styrelsens sammanlagda utbildning under ett flertal av åren inom 

undersökningsperioden. Därav har den parametern inte analyserats vidare för berörda år.  

Födelseår har framtagits för att kunna beräkna medelåldern årligen samt att få fram 

spridningen i åldern under åren. Hänsyn har inte tagits till när på året ledamöterna är födda. 
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Gällande granskning av språk har hänsyn tagits till andel styrelseledamöter som ej är 

svensktalande.  

Vid undersökningen av styrelsesammansättningen har hänsyn tagits till 

arbetstagarrepresentanterna. Det har gjort trots att Hakon Invest inte har några sådana 

representanter, samt att de inte nominerats av valberedningarna eller väljs av bolagsstämman. 

Varför hänsyn ändå tas ändå till arbetstagarrepresentanterna är för att de anses vara likställda 

styrelseledamöter, vilka påverkar beslutsfattandet och utgör en del av styrelsegruppen.
43

 De är 

därmed delaktiga och speglar styrelsesammansättningens mångsidighet, bredd och 

könsfördelning. 

2.4.2 Primärdata 
Intervjupersoner söktes via kontaktinformation på företagens webbplats. E-post med en 

inbjudan sändes ut till huvudansvariga personer inom valberedningar och styrelser samt till 

Investor Relations, då det saknades kontaktuppgifter till de förstnämnda. I försändelsen 

bifogades en formell inbjudan till intervjun. Senast dagen efter utskicket kontaktades 

personerna via telefon. Vid intresse bokades tid och plats för intervju.  

En uppdelning gjordes i två intervjugrupper utifrån de kategorier i urvalet som 

intervjupersonen tillhört; styrelseledamot eller valberedningsrepresentant. Då intervjuerna var 

semistrukturerade sammanställdes ämnen och frågor i intervjuguider.
44

 Ämnena valdes utifrån 

problemformuleringen och var olika till respektive intervjugrupp.
45

 Innan intervjuerna gjordes 

fick respektive person ta del av en intervjuguide med ämnen som skulle behandlas. Det var 

endast ämnena som sändes ut, då avsikten inte var att till fullo avslöja underfrågorna till 

respektive ämne, samt för att få spontana svar. Det ger även en möjlighet att improvisera nya 

frågor utefter de angivna svaren. Förbestämda frågor
46

 har därav kompletterats med spontana 

tillägg och följdfrågor vid respektive intervju. Intervjuformen tillåter vidare att intervjuaren 

frångår guiden sett till både ordningen på frågorna och dess utformning. För att ge författarna 

ett bra underlag är det viktigt att intervjupersonerna får framföra sina egna åsikter, vilket kan 

uppnås då de förutbestämda frågorna endast är ett stöd.
47
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Sammanlagt har åtta intervjuer genom personliga möten genomförts. Formen föredrogs 

framför telefonintervjuer för att kunna ta del av intervjupersonernas minspel och gester och 

därmed underlätta tolkningar.  Sju av dessa intervjuer genomfördes på respektive respondents 

arbetsplats i Stockholm, eftersom de har ett hektiskt schema inför bolagsstämmorna. Den 

åttonde intervjun genomfördes i ett konferensrum på Linköpings Universitet, då det var 

smidigast för respondenten. Intervjuerna har utförts på lugna och ostörda platser i enlighet 

med praktiska råd för semistrukturerade intervjuer.
48

 Alla intervjuer har spelats in för att i 

efterhand kunna ta del av intervjupersonernas citat samt att inneha ett tydligt underlag för 

tolkning. Det inspelade materialet har transkriberats fullständigt.
49

  

2.5 Kvalitetsvärdering 
Att beakta kvalitetsvärdering är enligt Kvale (2009) viktigt att göra under hela 

forskningsförloppet.
50

 Det råder en delad mening om vilka kriterier som ska användas vid en 

kvalitativ undersökning. Det är enligt Bryman och Bell (2005) många forskare som har 

konstaterat att det är svårt att tillämpa främst validitet och reliabilitet på denna form av 

undersökning. Utgångspunkten för denna kvalitativa undersökning har därför varit Bryman 

och Bells kriterier om trovärdighet och äkthet.
51

 Trovärdighet är uppdelad i fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmerbarhet. 

Tillförlitlighet innebär att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns på området 

samt att deltagande personer får läsa resultatet för att bekräfta att forskaren har fått rätt bild av 

verkligheten.
52

 Hänsyn har tagits till de kvalitativa forskningsreglerna då bland annat samtliga 

intervjuer har spelats in för att undvika missförstånd. Intervjupersonerna har innan publicering 

fått ta del av de citat och tolkningar som gjorts för att säkerställa att inga feltolkningar 

publiceras.  

Begreppet överförbarhet avser möjligheten att generalisera undersökningen. För kvalitativa 

studier innebär överförbarhet att studien ska vara djupa och inte breda.
53

 Det gör att det 

funnits en fokusering på det kontextuellt unika i de styrelsesammansättningar som har 

undersökts. En fyllig och tydlig beskrivning av denna kontext har gjorts, vilket grundas på att 
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kvalitativa forskare uppmanas att producera ”thick descriptions”
54

. Dessa beskrivningar kan i 

sin tur ligga till grunden för att andra styrelser själva kan avgöra om resultatet är tillämpligt på 

deras miljö.  

Pålitlighet innebär att forskaren ska anta ett granskande synsätt.
55

 Synsättet medför att det 

finns en beskrivning och motivering till alla faser i forskningsprocessen i metodavsnittet 

urval. Detta möjliggör i sin tur att läsaren själv kan bedöma kvaliteten och tillförlitligheten på 

reslutet utifrån undersökningens urval. Uppsatsen har även under processens gång granskats 

av utomstående, både sakkunniga på området och andra ekonomstudenter, vilka har kommit 

med synpunkter och förslag till förbättringar.  

Konfirmerbarhet avser en möjlighet att styrka och bekräfta. Forskaren ska inte medvetet låta 

personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet av och slutsatsen av 

undersökningen, utan ska istället säkerställa att ha agerat i god tro.
56

 Innan undersökningen 

studerades litteratur inom bolagsstyrning och bolagskodens regelverk, vilket gav 

förväntningar som i sin tur kan kommit att påverka intervjufrågorna. Samtliga intervjufrågor 

har dock varit öppna och respondenten har fått styra svaren samt fått göra tillägg i slutet av 

intervjun, om personen ansåg att något ytterligare behövde behandlas eller poängteras. 

Tillvägagångssättet styrker att personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen inte 

påverkat resultatet. Vidare har även materialet till undersökningen som ovan angivits 

kontinuerligt kontrollerats av utomstående.  

Kriteriet äkthet har i sin tur även bedömningsdelar och kan anses vara provocerande. Äkthet 

innebär att en rättvis bild eftersträvas i presentationen av det studerade fenomenet samt att 

undersökningen hjälper deltagarna att få en bättre bild och om hur situationen kan förändras. 

Det är dock oklart hur det i stort påverkar forskningen.
57

 I denna undersökning har det 

eftersträvats att presentera en rättvisande bild av styrelsesammansättningar utifrån data som 

granskats och de åsikter som framhållits vid intervjuerna. Som tidigare angivits kommer 

respondenter att få ta del av resultatet samt att det kommer att publiceras på Linköpings 

Universitets hemsida. Detta gör att deltagande personer, och även andra valberednings- och 

styrelseledamöter kan ta del av undersökningen för att sätta sig in i och utöka förståelsen 

kring sin egen styrelsesammansättning.   
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3. Förförståelse 
I detta avsnitt ges en grundläggande beskrivning av bolagsstyrning utifrån den anglosaxiska 

och den svenska modellen. En redogörelse ges därefter av den svenska koden för 

bolagsstyrning och vad som närmare anges om styrelsesammansättningar samt 

valberedningar. 

3.1 Bolagsstyrning 
Bolagsstyrning, eller ägarstyrning, är de svenska översättningarna av Corporate Governance. 

Det handlar om hur bolag, som inte leds av sina ägare, ska drivas så att ägarnas intresse 

tillvaratas och bidrar till samhällsekonomins effektivitet samt tillväxt. Ägarnas intresse avser 

att uppfylla kraven på avkastning för det investerade kapitalet. Den samhällsekonomiska 

påverkan bygger på ett fungerande näringsliv och att marknaden har förtroende för bolagen 

och förvaltningen av dessa.
58

  

De senaste decennierna har utveckling skett inom bolagsstyrningsområdet. Nya mer eller 

mindre frivilliga regelsamlingar har tagits fram för att reglera området, så kallade koder. På 

det internationella planet finns det gemensamma riktlinjer och samarbeten mellan bland annat 

länderna inom OECD och EU.  EU-kommissionen har inte sammanställt en gemensam kod 

för alla EU-länder, utan har överlämnat ansvaret till enskilda länder då det finns stora 

skillnader i vad som förespråkas. Den svenska koden för bolagsstyrning (Koden) är den 

svenska regelsamlingen.
59

 

Strukturen på bolagsstyrningen har i likhet med koderna utformats till olika strukturmodeller, 

bland annat; den anglosaxiska modellen och den nordiska modellen.
60

 

Den anglosaxiska modellen, även kallad enhetsmodellen
61

, bygger på en enhetlig styrelse som 

omfattar både den operativa och den icke operativa ledningen. Styrelsen ansvarar för alla 

aktiviteter i företaget och ledamöterna arbetar aktivt mot samma syfte.  Det är aktieägarna 

som väljer styrelseledamöterna via den årliga bolagsstämman.
62

 Den anglosaxiska modellen 

är hierarkisk och har enligt Lekvall (2007) två nivåer, ägarnivån och styrelsen samt ledning på 

samma nivå. Bolagsmodellen används i USA och Storbritannien.
63

 Det som karaktäriserar 
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ägarstrukturen i flera stora brittiska och amerikanska börsbolag är att de har en spridd 

ägarstruktur.
64

 

 

Figur 2. Bolagsstyrningens strukturmodeller
65 

Den nordiska modellen innefattar den svenska modellen för bolagsstyrning, vilken 

beskrivningen nedan utgår ifrån. Det finns ett fåtal skillnader mellan de nordiska länderna 

som Lekvall (2007) har påvisat, vilket inte närmare beaktas i denna uppsats. 

Den svenska modellen har även en hierarkisk struktur och makten utgår från ägarna men det 

finns tre nivåer i hierarkin, till skillnad från den anglosaxiska som har två. De tre nivåerna är; 

ägarnivån, styrelsenivån och verkställandenivån.
66

  

Ägarnivån avser ägarna och deras inflyttande i företaget via bolagsstämman. I Sverige finns 

det en koncentrerad ägarstruktur med vanligen en eller ett fåtal storägare.
67

 Ägarna ses som 

större aktieägare om de kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.
68

 

Ägarstruktur bygger på ett långsiktigt ägande, vilket gör att ett större ansvar tas och ägarna 

behåller oftast sina andelar i företaget i mindre bra tider. Ägarna intar utifrån ett större 

ansvarstagande en mer aktiv roll i styrningen av företaget genom att antingen påverka 

omröstningen på bolagsstämman och/eller inta en plats i bolagsstyrelsen i företaget.
69
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Den överordnade ställningen som bolagsstämman har till styrelsen och VD tar sig uttryck i att 

bolagsstämman bland annat väljer styrelseledamöter samt beslutar om styrelsens och VD:ns 

ansvarsfrihet.
70

 Bolagsstämman utser även styrelsens ordförande, som särskilt ska ansvara för 

att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att alla ledamöter fullgör sina förpliktelser.
71

 

Begränsningar finns för bolagsstämman, vilka regleras till att beslut inte får fattas till nackdel 

eller otillbörlig fördel för en aktieägare eller för bolaget samt någon annan. 

Styrelsen står för organisationen och förvaltningen i företaget. De följer föreskrifter från 

bolagsstämman och har en möjlighet att delegera ansvar, men kan inte avbörda sig det yttersta 

ansvaret för bolagets organisation och förvaltning samt skyldigheten att kontrollera bolagets 

ekonomiska förhållande.
72

 Styrelsen ska i företagets och samtliga aktieägares intresse förvalta 

företagets angelägenheter. Vidare anges bland annat att det är styrelsens uppgift att fastställa 

verksamhetsmål och strategi. Via uppföljning och kontroll ska de även se till att det finns 

effektiva system och en kontroll över att bolaget efterlever lagar och regler. 

Verkställandenivån avser VD som i förhållande till styrelsen är ett underordnat bolagsorgan 

som tillsätts, utvärderas och avsätts vid behov av styrelsen.
73

 VD ansvarar för den löpande 

förvaltningen och har en skyldighet gentemot styrelsen att bereda och föredra frågor som 

ligger utanför detta område. Vidare får VD ingå i styrelsen, men får inte vara ordförande. 

Ingår inte VD i styrelsen får han eller hon delta vid styrelsesammanträden. 

Revisorn ska dels granska bolagets årsredovisning och bokföring, styrelsen samt VD:s 

förvaltning. Revisorn utses av bolagsstämman och har således antagit sitt uppdrag från dem 

och ska även rapportera dit. Det är viktigt att revisorns arbete inte styrs av styrelsen eller 

bolagsledningen.
74

 

3.1.1 Den svenska koden för bolagsstyrning 
Regleringen av den svenska bolagsstyrningen återfinns i den svenska koden för 

bolagsstyrning (Koden), aktiebolagslagen (ABL) och aktiemarknadens regler.
75

 Det finns 

även institut som arbetar för att reglera bolagsstyrningen, bland annat aktiemarknadsnämnden. 

De arbetar för en trygg och säker aktiemarknad och har som uppgift att tyda och 
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problematisera uttalanden om god sed på aktiemarknaden.
76

 Nedan följer en redogörelse av 

Koden med fokusering på styrelsesammansättningar. 

Koden, som skrivits av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet), är ett komplement till 

lagstiftningen och andra regler. Den anger en norm för god bolagsstyrning. Normen är inte 

tvingande. Principen som används är att följa eller förklara, vilket innebär att företagen ska 

redovisa om de avviker från Koden och motivera varför. Principen ger företagen möjlighet att 

utvärdera och ta ställning till normen vilket Kollegiet föredrar framför lag, då det ger en 

självreglering och anpassning till marknaden. Det ger även en flexibilitet då hänsyn tas till att 

bolag är olika.
77

 Att följa eller förklara är även den vedertagna principen för kodtillämpningen 

internationellt, samt den princip som EU-kommissionen förespråkar.
78

  

Sedan juli år 2008 är Koden avsedd för alla svenska aktiebolag vars aktie är upptagen på en 

reglerad marknad i Sverige.
79

 När Koden tillkom, år 2005 avsåg den endast gälla alla 

börsnoterade bolag på A-listan
80

 och O-listan
81

, vilka hade ett marknadsvärde överstigande tre 

miljarder kronor. Revideringen till att gälla alla börsnoterade bolag, oberoende av storlek, 

gjordes år 2008 och ansågs motiverat då god bolagsstyrning bedömdes vara viktigt även för 

mindre bolag. En vidare motivering var att Koden skulle vara ett reellt alternativ till 

lagstiftning, samt en harmonisering till vad som tillämpades i övriga medlemsstater i EU.
82

 

Kollegiet anser i sin tur att de inte har för avsikt att kontrollera om Koden efterföljs. 

Kontrolleringen är istället upp till marknadsplatsen där bolagets aktie är upptagen till 

handel.
83

  

Som tidigare angivits i bakgrunden föreskrivs om styrelsesammansättningen i Kodens fjärde 

kapitel. Första punkten i kapitlet anger att styrelsen ska vara sammansatt ändamålsenlig med 

hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållandena i övrigt. Vidare ska den 

bolagsstämmovalda styrelsens sammansättning vara präglad av mångsidighet och bredd med 

hänsyn till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning 

ska eftersträvas. I betänkandet till Koden anges det som slutsats att detta ska tolkas som att 

styrelsen utgör ett kollegium av personer. Personerna ska sinsemellan komplettera varandras 
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kunskaper och erfarenheter. Det finns inget krav på att alla ska kunna bedöma alla frågor var 

för sig.
84

 

Ytterligare reglering av styrelsesammansättningen som anges i fjärde kapitlet berör 

suppleanter, om styrelseledamöter får arbeta i bolagets ledning samt kriterierna för 

oberoende.
85

  

Vid Kodens tillkomst infördes även föreskriften om valberedningar. Valberedningen är 

ägarnas organ och för en frikopplad nomineringsprocess från den operativa ledningen. Det 

skiljer den svenska bolagsstyrningen från det anglosaxiska bolagsstyrningssystemet, där det 

istället är styrelsen som är ansvarig för nomineringsarbetet av styrelseledamöter. Syftet med 

Kodens ansvarsstruktur var inte att förändra ansvarsstrukturen i det svenska 

bolagsstyrningssystemet, utan att istället höja kvaliteten i bolagsstämmans beslutande i 

tillsättningsfrågor. Det var även ett led i att säkerställa att val av styrelseledamöter sker genom 

en strukturerad och transparant process, vilket möjliggör att alla ägare kan yttra sig i frågan 

och förutsättningarna för välgrundade beslut på bolagsstämman förbättras.
86

 Utifrån detta 

anger Koden; 

”Bolaget ska ha en valberedning”
87

 

Dessutom föreskriver Koden valberedningens uppgift; att nominera kandidater till styrelsen 

och revisorer samt att föreslå arvode till dessa. Valberedningen kan tillsättas på två 

förfaringssätt av bolagsstämman, antingen genom att direkt utse ledamöter till valberedningen 

eller besluta om hur ledamöterna ska utses i en process. Valberedningens sammansättning 

regleras dessutom med föreskrifter om antalet ledamöter samt vilka personer som får ingå och 

hur deras uppgifter ska utföras. Kodifieringen av utförandet anger när och hur samt vilken 

motivering som ska anges i kallelsen till bolagsstämman vid nominering av nya kandidater. 

Motiveringen ska beaktas utifrån kraven som uppställts på styrelsesammansättningen enligt 

Koden. Vidare ska motiveringen samt information om bland annat ledamöternas ålder, 

utbildning och arbetserfarenheter anges på företagets webbplats.
88

  

Valberedningens utförandeprocess vid nominering av styrelseledamöter var vid Kodens 

införande år 2005 mer detaljerad, då det bland annat reglerades att valberedningen skulle 
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fastställa en kravprofil för nya ledamöter.
89

 Förklaringen till att denna reglering reviderades är 

att den ansågs vara en överflödig detaljreglering.
90

 Valberedningarna ska även få ta del av 

relevanta delar av utvärderingen av styrelsen, som ska göras årligen genom en systematisk 

och strukturerad process.
91

 Utvärderingskravet har förtydligats med ett syfte, det vill säga att 

utvärderingen ska; ”utveckla styrelsens arbetsform och effektivitet”.
92

 

Koden som infördes år 2005 har utvärderas även efter betänkandet till Koden
93

 och har 

reviderats år 2008 och år 2010. Revideringen år 2008 avsåg att göra Koden tillämplig för alla 

börsbolag, som angivits ovan. Koden anpassades även till mindre bolags förutsättningar samt 

att svagheter och olägenheter som framkommit vid tillämpningen togs bort.
94

 Även år 2010 

reviderades Koden eftersom väsentliga förändringar hade skett i lagstiftning och annan 

reglering inom bolagsstyrningsområdet.
95

  

Ett ytterligare kompetenskrav på styrelsesammansättningen finns sedan år 2009 i ABL, som 

anger att det i börsnoterade bolagsstyrelser ska tillsättas ett revisionsutskott samt att minst en 

ledamot i styrelsen ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens.
96

 

Koden reglerade redan innan att det ska finnas ett revisionsutskott i styrelsen eller att hela 

styrelsen kan fullgöra revisionsutskottets uppgifter i mindre bolag.
97

 ABL:s reglering utgör 

alltså ett kompetenskrav som påverkar styrelsesammansättningen och som valberedningen 

måste ta hänsyn till vid nominering av ledamöter.  
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4. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras relevanta teorier framtagna från tidigare forskning inom området 

styrelsesammansättningar. De teorier som presenteras lägger en grundförståelse för 

problematiken kring vilka kompetenser och erfarenheter som krävs för att som 

styrelseledamot ha en bidragande roll i en styrelse. Teorierna distribueras under två 

huvudrubriker; mångsidighet och bredd i styrelsen samt könsfördelning i styrelsen. Avsnittet 

kommer att avslutas med en teoridiskussion, där det motiveras fram på vilket sätt teorierna 

hänger ihop och varför de är relevanta för vår studie. Teorierna ämnar ligga till grund för 

analysen av det empiriska materialet. 

4.1 Mångsidighet och bredd i styrelsen 
För att förstå problematiken kring styrelsesammansättningen som grupp presenteras teorin om 

gruppdynamik i team och mångfaldsteorin. Teorierna kan anses komplettera varandra i frågan 

vilka aspekter som är viktiga att se till för skapa en optimal styrelsesammansättning. 

4.1.1 Gruppdynamik i team 
Kärnan i teamtänkandet består i att gruppen ska ha en allsidig sammansättning gällande 

samspelsroller
98

, då ingen av oss är så smart som oss alla.
99

 

Ett arbetsteam bärs upp av tron på den goda arbetsgruppen med eget ansvar och på 

förhoppningen om sociala synergieffekter i arbetet. I ett arbetsteam är det arbetslagets roll 

som står i fokus. Det består idealt sett av kompetenta, självgående, och flexibla medarbetare. 

Grundidén är att arbetsgruppen ska samarbeta, vara autonomt, kunna ta ansvar och ha 

befogenheter.  

I ett renodlat team har alla ett gemensamt ansvar för gruppens hela uppdrag. Istället för att 

kännetecknas som beslutsfattare, blir därav chefen personen som ska stödja och motivera sina 

medarbetare samt att få de att känna delaktighet och ta ansvar.
100

  

Svedberg (2007) menar vidare att det idag är vanligt att göra en form av SWOT-analys 

(styrkor, svagheter, möjligheter och hot), det vill säga en gap-analys.
101

 En gap-analys är ett 

sätt att identifiera, precisera och åtgärda gapet som uppstår mellan en befintlig och en önskad 
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situation
102

. Detta görs genom att utgå ifrån vilka tillgångar som finns för att sedan ställas 

emot vilka behov som kommer att ställas på framtida verksamhet.  

 

Figur 3. Gap-analys 

För att få en optimal gruppdynamik pratar Svedberg (2007) om att ett antal indikatorer ska 

vara uppfyllda:  

 Nödvändig kunskap och kompetens finns i gruppen 

 Tydlig målsättning för alla 

 En avspänd atmosfär råder 

 En riklig kommunikation förekommer 

 Olikheter accepteras 

 Alla lyssnar aktivt. Är någon osäker ska personen kontrollera att den förstått rätt 

 Beslut sker i samförstånd 

 Maktkamper förekommer endast i liten omfattning 

 Gruppen kan vara självkritisk och utvärdering av arbetet sker 

För att gruppen ska figurera i detta tillstånd är team-building en vanlig metodik att använda, 

vilket kan hjälpa till att bygga upp en gruppidentitet via gemensamma aktiviteter. En 

grundtanke i team-building är att skapa en trygghet i gruppen. Med denna trygghet som grund 

kan motivation och effektivitet öka.
103

  

Enligt en omfattande undersökning av Sjöstrand och Petrelius (2002) bestäms styrelsens 

sammansättning av vad som anses vara dess viktigaste uppgift. Arbetet som styrelseledamot 

har vuxit under de senaste decennierna, vilket ställer högre krav på ledamöterna. Högre krav 
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ställs dels på grund av en ökad exponering och granskning.
104

 Undersökningen gjordes via 

intervjuer av ett omfattande antal valberedningsrepresentanter och styrelseledamöter i svenska 

börsbolag. Enligt undersökningen kan bland annat ett genomgående tema utläsas kring 

resultaten; Vikten av VD-erfarenhet. Erfarenheten har även senare, enligt en undersökning på 

uppdrag av regeringen, konstaterats vara ett kvalifikationskrav för styrelseledamöter.
105

 VD-

erfarenhet handlar om att ha haft det yttersta ansvaret för en verksamhet. Om alla ledamöter 

innehar denna delar de till viss del kunskaper och erfarenheter. Vidare enligt Sjöstrand och 

Petrelius undersökning skapar detta ett förtroende för varandra som motverkar konflikter som 

kan störa förmågan att fatta beslut i styrelsen.
106

  

4.1.2 Mångfaldsteorin 
Substantivet mångfald, diversity,

107
 är ett beskrivande ord som enligt nationalencyklopedin 

definieras som ”ett geometriskt objekt som kring var och en av sina punkter ser ut som det 

vanliga rummet (av godtycklig version)”.
108

 

 

Figur 4.  Mångfaldens dimensioner
109
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Den mänskliga mångfalden kan delas in i två dimensioner; En primär samt en sekundär 

dimension. Den primära ser till egenskaper som är svåra eller omöjliga att förändra såsom 

kön, ålder, ras, etnicitet, fysisk förmåga och sexuell läggning. Dessa olika egenskaper kan 

ibland betraktas som medfödda. Den sekundära dimensionen syftar istället på föränderliga 

olikheter som bland annat utbildning, yrkeserfarenhet, religion, språk, medborgarskap, 

inkomst, kommunikationssätt, civilstånd, boendeort. Dessa är istället egenskaper som 

utvecklas och förändras successivt i livet beroende på vad vi gör och på vad vi får för nya 

livserfarenheter.
110

  

Utefter denna ovanstående definition kan tolkningen göras att ordet mångfald innefattar 

mångsidighet, bredd och kön, vilket regleras med hänsyn till kompetens, erfarenhet och 

bakgrund i Koden
111

.   

Teorin om mångfald i en ledning/styrelse
112

 är en amerikansk teori som tog fart med Hudson-

institutets rapport, Workforce 2000, vilken skakade om det amerikanska näringslivet efter 

publicering år 1987. Det skedde för att det rapporterades om radikala förändringar i den 

amerikanska demografin; att nästan hela nettoökningen av arbetskraften under de kommande 

decennierna förväntades vara icke-vita män och kvinnor. Majoriteten av denna ökning 

förväntades även bestå av invandrare från Asien och Latinamerika. Trenden visade sig även 

påvisas i hela den industrialiserade världen, och därmed även Sverige. Eftersom företag lever 

för personalförsörjning, produktutveckling, kunder och den allmänna opinionen insåg 

företagen att omgivningen även måste speglas på de högre nivåerna i bolagen. Forskning har 

fått fram resultat om att mångfald leder till en högre kvalité, bättre problemlösningsförmåga, 

större innovationsförmåga, högre konfliktfrekvens, vilket är viktiga för att uppnå optimal 

prestation i bolagen.
113

 

Mångfald i ledning/styrelse handlar om organisering av olikheter mot en organisation där alla 

medarbetares resurser tillvaratas till fullo
114

. Heterogenitet är enligt Mlekov och Widell 

(2003) det första villkoret som måste uppfyllas vid rekrytering av mångfald.
115

 Filosofin har 

enligt amerikanska studier haft en positiv inverkan på individ-, och organisationsnivå samt 

sekundärt även på samhällsnivå: 
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 Individnivå – Individens identitet och arbetstillfredsställelse förstärks samt att ett 

bättre engagemang och samarbetsförmåga uppnås.
116

 

 Organisationsnivå - En ökad kreativitet, innovations- och problemlösningsförmåga. 

Detta ska leda till en högre produktivitet, vilket i sin tur ska leda till högre vinster för 

bolaget. I en mångfaldsgrupp ska det även finnas en större flexibilitet och bättre 

beredskap att se interna så väl som externa förändringar. Detta kan anses mer 

nödvändigt i organisationer som verkar i samhällen/branscher som är snabbgående 

föränderliga.
117

 

 Samhällsnivå – En målmedvetenhet kring rekrytering av underrepresenterade grupper 

har lett till en högre efterfrågan på marginaliserade grupper som kvinnor och etniska 

minoriteter. Detta bidrar sekundärt till minskad arbetslöshet bland dessa grupper i 

samhället.
118

 

4.2 Könsfördelning i styrelsen 
Nedan följer först en teori om vad som anses vara kvinnliga och manliga egenskaper, 

genus
119

, samt vad dessa tillför till gruppdynamiken i styrelsen, kvinnliga egenskapers 

tillförande till styrelsen. Denna teori följs sedan av två teorier, ”antal kvinnor i styrelsen” samt 

”meritokratiska perspektivet”. Dessa två teorier kan anses stå emot varandra gällande om 

könet i sig har någon betydelse för gruppdynamiken eller inte.  

4.2.1 Kvinnliga egenskapers tillförande till styrelsen 
Utifrån perspektivet om kvinnliga egenskapers tillförande kan kvinnliga egenskaper bidra till 

en mer effektiv styrelse.
120

 Gällande vilka som är manliga respektive kvinnliga 

ledaregenskaper finns specifika karaktärsdrag, interaktionsstilar, samt mönster kring sätt att 

resonera, tala och kommunicera
121

. Enligt forskning är typiskt manliga karaktärsdrag 

självständighet, försvarande mot sina egna åsikter, stark personlighet, risktagande, ledare, 

självförsörjande.
122

. De som genomgående i forskning definieras som kvinnliga egenskaper är 
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istället empati, hjälpsamhet, omvårdnad, interpersonell känslighet, samarbetsvilja samt ett 

ömsesidigt beroende.
123

 

Något som är viktigt att observera är att kvinnor inte alltid bär kvinnliga egenskaper och att 

män inte alltid bär manliga egenskaper. Detta eftersom en kvinna inte nödvändigtvis behöver 

vara kvinnlig, samt att en man nödvändigtvis inte behöver vara manlig.
124

 

4.2.2 Antal kvinnor i styrelsen 
En förutsättning för att kvinnliga egenskaper ska få genomslagskraft i gruppen är att det 

kritiska antalet på tre kvinnor är uppfyllt. Kramer, Konrad and Erkut (2006) menar att även 

om en kvinna i styrelsen är betydande, är två kvinnor generellt mer effektfullt. Genom att öka 

antalet kvinnor till tre stycken erhålls det kritiska antalet. För att de kvinnliga egenskaperna 

ska kunna få genomslagskraft i gruppen och förändra dynamiken i styrelsen, är viktigt att det 

kritiska antalet kvinnor är uppfyllt.
125

 Det kvinnliga blir därav ett normalt sakförhållande i 

gruppen.
126

 

Enligt Kramer, Konrad och Erkut (2006) kan kvinnliga egenskaper tillföra värde i styrelsen på 

minst tre sätt: 

1. Det finns en större sannolikhet att gruppdiskussioner får ett bredare perspektiv.  

2. Svåra frågor och problem anses mer sällan bli ignorerade vilket resulterar i ett bättre 

beslutsfattande.  

3. Styrelsemiljön blir mer öppen och samarbetsvillig.  

4.2.3 Meritokratiska perspektivet 

Meritokratin kom att utvecklas av sociologen Young (1958) med sin bok ”The Rise of the 

Meritocracy”. Meritokrati ska spegla ett samhälle där makt och sociala belöningar fördelas 

efter utbildningsmässiga meriter.
127

 

Genusförfattarna Billing och Alvesson (1989) väljer att sedan förklara det meritokratiska 

perspektivet som ett av perspektiven att se på kvinnliga egenskapers tillförande. De menar att 

meritokratin har viljan att bekämpa de irrationella sociala krafter som förhindrar fullt 

utnyttjande av intelligenspotentialen. Betoningen ligger i att organisationer i ett meritokratiskt 

                                                 
123

 Fondas, 1990, s.260; Rosener, 1990, s.120, Grant, 1988 s.57. 
124

 Fondas, 1997, s.260 
125

 Kramer, Konrad & Erkut, 2006, s.3. 
126

 Konrad & Kramer, s.22, Kramer, Konrad & Erkut, 2006, s.3. 
127

 Nationalencyklopedins hemsida. 



27 

 

samhälle ser till kvalifikationer och bortser från kön, klass, bakgrund, ras, religion och andra 

karaktärer som är irrelevanta för karriärsmönster i samhället. Vidare menar författarna att det 

genom diskriminering av kvinnor sker ett underutnyttjande av kunskap vilket leder till att 

företagen misslyckas att nå sin fulla potential för konkurrenskraft. Ett meritokratiskt samhälle 

är enligt Billing och Alvesson (1989) hindrat av konservatism, fördomar, könsdiskriminering 

och andra barriärer. Deras konstaterande stärktes av Regeringskansliets rapport (2008).
128

 

Billing och Alvesson (1989) ser det meritokratiska perspektivet som ett perspektiv som utgår 

ifrån att män och kvinnor är lika samt att teorin kom till av syftet att skapa en organisatorisk 

effektivitet.   

 

Figur 5. Meritokratins fyrfälthare
129
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4.3 Teoridiskussion 

 

Figur 6. Analysmodell 

Definitionen mångfald kan delas in i en primär och en sekundär dimension. 

Mångfaldsdefinitionen kan tolkas inrymma mångsidighet och bredd.
130

 Eftersom vi bland 

annat ämnar undersöka om dessa två begrepp antas med hänsyn till kompetens, erfarenhet och 

bakgrund enligt Koden, är mångfaldsteorin intressant att titta närmare på. Mångfald i 

styrelse/ledning är en amerikansk managementfilosofi
131

, och är därmed inte utvecklad utefter 

den svenska bolagsstyrningen och ägarstrukturen. Då ledning och styrelse i Sverige är skilda 

från varandra går det inte att direkt anta att teorin är tillämplig i svenska styrelser. Därav kan 

det anses relevant att undersöka om/hur mångfaldsteorin kan tillämpas i Sverige. 

Teori om gruppdynamik i team bygger på en förhoppning om sociala synergieffekter i 

grupparbetet. En styrelse bör i detta sammanhang kunna ses som ett team i och med att det är 

en grupp som ska samarbeta och gemensamt fatta beslut. Vilken som är ”chefens” roll i ett 

team kan även anses överensstämma med ordförandens roll i en styrelse enligt Koden. Att en 

styrelse kan ses som ett högpresterat team stödjs även av associationen Partnerskap för 

framgång.
132

  

Mångfaldsteorin kan anses att främst fokuserar på heterogenitet, då det enligt Mlekov och 

Widell (2003) är det första villkoret som måste uppfyllas vid rekrytering av mångfald. Fokus i 

teori om gruppdynamik i team ligger istället på en förhoppning om att få synergieffekter i 
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arbetet, vilket anses förespråka att en viss grad av homogenitet även föreligger. Enligt teori 

om gruppdynamik i team ska bland annat målsättningen vara tydlig och förstås av alla samt 

att alla ska kunna lyssna aktivt på varandra, vilket kan anses fordra en viss gemensam 

grundförståelse. I enlighet med frågeställningen om hur mångsidighet och bredd enligt 

Kodens föreskrift tar sig i uttryck i styrelsesammansättningarna, kan ifrågasättas om 

mångfaldsteorin kan kombineras med teori om gruppdynamik i en styrelse för ett effektivt 

beslutsfattande.   

Det framkommer i dokumentstudier att valberedningar använder sig av kravprofiler vid 

nominering av styrelseledamöter. Kravprofilerna kan i och med detta ha en koppling till vad 

teori om gruppdynamik i team visar i gap-analysen. Kravprofilen används med motiveringen 

att skapa en styrelsesammansättning med kompetens som är ändamålsenlig med 

organisationen. Teori om gruppdynamik i team kan i och med gap-analysen anses komplettera 

mångfaldsteorin vad gäller mångfaldsdefinitionens sekundära dimension. Det eftersom 

förstnämnd teori också fokuserar på att gruppsammansättningen ska vara ändamålsenlig med 

organisationen. Enligt intervjupersonerna i undersökningen av Sjöstrand och Petrelius (2002) 

uppfattas VD-erfarenhet som viktigt för att gruppen ska kunna fatta effektiva och bra beslut. 

En kritik mot undersökningen är dock att den utfördes år 2002, vilket gör att den tidsmässigt 

kan kritiseras. Den är även genomförd innan Koden infördes år 2005, vilket gör att den 

därmed inte kan visa på eventuella förändringar som Koden medfört.  

Mångfaldsteorin och teori om gruppdynamik kan utifrån ovanstående resonemang anses ha en 

nära relation till varandra, då båda teorierna tolkas fokuserar på att skapa en grupp där 

personerna kompletterar varandra och samverkar på ett bra sätt. Teorierna ämnar vara ett stöd 

i vad Koden föreskriver om att uppnå mångsidighet, bredd och att stäva efter en jämn 

könsfördelning.  

En koppling kan även dras mellan mångfaldsteorin och teorin om antal kvinnor i styrelsen. 

Detta för att kön är en av byggstenarna i den primära dimensionen, vilken tas hänsyn till i 

mångfaldsteorin för att uppnå mångfald. Mångfaldsteorin kan dock inte anses förespråka 

något visst antal kvinnor i styrelsen. Vidare utgår teori om gruppdynamik ifrån sociala 

synergieffekter, vilket inte utesluter att en blandning mellan kön samt mellan manliga och 

kvinnliga egenskaper är värdeskapande för gruppens åstadkommande. Det finns heller inget 

enligt teori om gruppdynamik i team som påvisar att det är på det sättet.  
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Teorier om könsfördelning har vidare valts ut för att kunna dra slutsatser om kvotering behövs 

för ett optimalt styrelsearbete eller inte. En intressant fråga för blir om det kan urskiljas att 

kvinnorna i styrelser har några specifika kvinnliga egenskaper som skiljer sig från männens, 

då kvotering medför att kvinnor väljs in i styrelser för sitt kön. En intressant koppling blir 

därav om styrelseledamöter av det kvinnliga könet tillför något specifikt till styrelsen enbart 

för att de är kvinnor, vilket förespråkas av teorin om antal kvinnor i styrelsen. Teorin 

förutsätter att kvinnor har kvinnliga egenskaper som kan påverka gruppdynamiken på olika 

sätt. En kritik som bland annat kan tala emot denna teori är att den utvecklats av amerikanska 

författare och att amerikanska styrelser både innefattar ledning och styrelse, vilket innebär att 

de är betydligt större än svenska börsbolags styrelser. Enligt svensk bolagsstyrningsstruktur 

blir därav tre kvinnor en stor andel. I många styrelser skulle tre kvinnor utgöra en så stor del 

som hälften av styrelseledamöterna, vilket gör det ytterligare intressant att testa teorin i 

svenska börsstyrelser. Vad som talar för att teorin om antal kvinnor i styrelsen är vidare värd 

att undersöka i Sverige är att den inte anger att antalet står i relation till ett totalt antal 

styrelseledamöter.  

En annan teori som kan motivera strävan efter en jämn könsfördelning och kvotering, men 

utifrån ett annat perspektiv, är det meritokratiska perspektivet. Det meritokratiska perspektivet 

påpekar istället att diskriminering av kvinnor utesluter ren kompetens, manlig som kvinnlig. 

Den parallell som kan dras mellan teori om antal kvinnor och det meritokratiska perspektivet 

är att det bör vara motiverat enligt meritokratin att halva styrelsen ska bestå av kvinnor, med 

förutsättningen att män och kvinnor har samma kompetens. Ett uteslutande av kompetens bör 

inte vara bra för gruppens gemensamma prestation, vilket kan koppla det meritokratiska 

perspektivet till teori om gruppdynamik. En koppling kan även göras till mångfaldsteorin i 

detta avseende. Om företagens omgivning består av hälften kvinnor, kan anses att denna 

fördelning även bör spegla sig i styrelsen.  

Via intervjuer med valberedningar, styrelseordföranden och styrelseledamöter ämnar 

undersökningen via utvald teori vidare reda ut hur de ser på Kodens föreskrift om 

mångsidighet, bredd och strävan efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Det i kombination 

med dokumentstudier av företagen kan slutligen ge en slutsats om Kodens och 

valberedningarnas inverkan på styrelsesammansättningen, samt om könskvotering in till 

börsstyrelser är motiverat. 
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5. Empiri 

I detta avsnitt presenteras företagen i korthet tillsammans med en redogörelse av en 

granskning hur företagens styrelsesammansättning har förändrats från år 2002 till år 2011, 

sett till bakgrund, erfarenheter och kompetens. Därefter följer en sammanställning av de åtta 

genomförda intervjuerna med representanter från företagens styrelser och valberedningar. 

Det empiriska materialet från intervjuerna har sin grund i teoriernas uppdelning; 

mångsidighet och bredd i styrelsen samt jämn könsfördelning i styrelsen 

5.1 Hakon Invest 

Hakon Invest AB är ett bolag som äger och förvaltar företag inom handelsområdet. Företaget 

hette innan sin börsnotering den 8 december år 2005, ICA Förbundet Invest AB. Bolaget 

ägdes då till 75 procent av ICA-handlarnas förbund. Idag äger ICA-handlarnas förbund istället 

till 67,4 procent av Hakon Invest. Namnbytet till Hakon Invest motiverades med att företaget 

ville tydliggöra att verksamheten är skild från ICA AB och undvika en sammanblandning.
133

 

År 2005, antogs en ändring av företagets verksamhet då styrelsen beslöt att bolaget skulle 

breddas till att omfatta långsiktiga och varaktiga investeringar inom handelsområdet i 

Norden.
134

 Investeringarna ska även genomföras med god riskspridning samt att långsiktigt 

säkerställa ICA-idén. Vid uppköp ska Hakon Invest enligt affärsidén anta en aktiv och 

ansvarstagande ägarroll.
135

 Bolagen som Hakon Invest äger bedrivs självständigt med ansvar 

för resultat och lönsamhet
136

, men de har som ägare representation i bolagens styrelser
137

.  

ICA är även idag, år 2011 grunden i Hakon Invest och affärsidén har utvecklats ytterligare till 

att även omfatta verksamhet i handelsområdet Baltikum. Hakon Invest äger i nuläget förutom 

ICA AB (40 procent) även Forma Publishing Group (100 procent), Kjell & Company (50 

procent), Hemma (89 procent), Cervera (91,4 procent), InkClub (55 procent) och Hemtex 

(68,5 procent). Företaget har sitt säte i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX 

Stockholm, där de tillhör large cap.
138

 Hakon Invest hade år 2010 en omsättning på 2 931 

(2 392) miljoner kronor, ett rörelseresultat på -422 (423) miljoner kronor och en soliditet på 
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86,5 (89,9) procent.
139

 Medelantalet anställda i koncernen var detta år totalt 1 590 (1 551) 

personer där 1250 (1 214) av dessa var kvinnor. Anställda i moderbolaget, Hakon Invest, är 

14 (13) personer där 7 (6) av dessa är kvinnor.
140

 

5.1.1 Bolagsstyrning 

Grunden till Hakon Invests bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, NASDAQ OMX 

Stockholms regelverk för emittenter
141

 samt den svenska koden för bolagsstyrning (Koden). 

De har även interna regelverk och styrverktyg. Styrverktygen är bland annat bolagsstämmans 

fastställda bolagsordning, styrelsens arbetsordning och instruktioner för styrelsens tre 

arbetsutskott. De tre arbetsutskotten i styrelsen är revisionsutskottet, ersättningsutskottet och 

investeringsutskottet. 

Hakon Invest gör år 2010 en avvikelse från Koden med att ha två ledamöter i 

revisionsutskottet istället för tre.
142

 Tidigare vid börsnoteringen år 2005 avvek de från 

ytterligare tre saker, att offentliggöra namnen på ledamöter i valberedningen, den interna 

kontrollen avseende den finansiella rapporteringen och styrelsens möte med bolagets 

revisorer.
143

 Övriga år följde Hakon Invest Koden med undantag från två ledamöter i 

revisionsutskottet.
144

 

Hakon Invests valberedning består av fyra ledamöter. Ledamöterna har sedan år 2005 utsetts 

utefter den process som bolagsstämman beslutat, det vill säga att valberedningen ska 

representera bolagets aktieägare. Hakon Invests största ägare, ICA-handlarnas förbund utser 

två ledamöter och de två andra utses av de därefter två största ägarna. Avsikten med 

införandet av valberedningar var att ge aktieägare möjlighet att ge sin syn och lämna förslag i 

de frågor som valberedningen ska behandla.
145

  

Valberedningens uppgifter omfattar att utvärdera styrelsen och dess arbete samt att lämna 

förslag om styrelsesammansättningen inför årsstämman. Vidare anges årligen i 

valberedningens redogörelse att valberedningen ska bedöma styrelsesammansättningen och 

nominera ledamöter utifrån; 
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”Som underlag för förslag rörande styrelsens sammansättning ska 

valberedningen bedöma i vilken grad den sittande styrelsen uppfyller de krav som 

kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, 

bland annat genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som 

har skett, fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna 

bedömning behöver rekryteras samt genomföra en systematisk procedur för att 

söka kandidater till de styrelseposter som ska tillsättas, varvid förslag som 

inkommit från aktieägare ska beaktas.”
146

 

För att utvärdera styrelsearbetet förs samtal mellan valberedningen, styrelsens ordförande 

samt VD årligen. Innan år 2010 tog valberedningen del av den enkätundersökning som 

styrelsens ledamöter har svarat på, svaren har lämnats i en skala från ett till fem.
147

 År 2010 

bytte Hakon Invest utvärderingsmetod till att använda sig av enskilda samtal mellan 

ledamöter och styrelseordförande. En sammanställning av ledamöternas synpunkter görs 

därefter på ett styrelsemöte och framförs av styrelseordföranden till valberedningen. 

Valberedningen anser vidare att den nya metoden tillgodogör deras behov för att utvärdera 

styrelsens sammansättning och kompetens.
148

 Det framgår av ovannämnda citat att 

valberedningen ska beakta förslag som inkommit av aktieägare, något sådant förslag har inte 

inkommit de senaste fem åren.
149
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5.1.2 Styrelsens förändring år 2002 till år 2011 

 

Figur 7. Hakon Invests styrelseförändring i utbildning år 2002-2011 

 

Figur 8. Hakon Invests styrelseförändring i erfarenhet år 2002-2011 

År 2002 hade styrelsen totalt 19 styrelseledamöter där 17 av dessa var ICA-handlare.
150

 Alla 

ICA-handlare anses ha bransch- och VD-erfarenhet, det sistnämnda sett utifrån sitt 

huvudansvar för sin lokala verksamhet.
151

 Representationen av kvinnor var vid denna tidpunkt 

två av 19 ledamöter, det vill säga 11 procent. Vid uträkning var medelåldern år 2002 i 

styrelsen 49 år, med en spridning från yngst 36 år och äldst 62 år. 
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Styrelsesammansättningen år 2002  

Styrelseledamot (1997-nuvarande) 

 Styrelseordförande 1997-2005 

 Man, född 1954 

 ICA-handlare  

 Ekonomi & juridik vid universitet samt ICA-

skolan 

Styrelseledamot (1999-2006) 

 Man, född 1948 

 ICA-handlare 

 Ekonomexamen & ledarskapskurser 

Styrelseledamot (1997-2005) 

 Man, född 1940 

 Advokat 

 Juridikexamen 

Styrelseledamot (2000-2005) 

 Man, född 1944  

 VD i ICA Förbundet Invest AB, (1999-2004) 

 Ekonomexamen 

Styrelseledamot (1999-2005, 2011-nuvarande) 

 Man, född 1960 

 ICA-handlare 

 Ekonomexamen 

Styrelseledamot (1997-2005) 

 Man, född 1949 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamot (1999-2005) 

 Man, född 1959 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamot (2002-2005) 

 Man, född 1962 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamot (2002-2005) 

 Man, född 1949 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamot (2000-2005) 

 Man, född 1948 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamöter (2002-2005, 2008-nuvarande) 

 Man, född 1966 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamöter (2000-2008) 

 Man, född 1956 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamöter (2001-2005) 

 Man, född 1944 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamöter (2001-2005) 

 Man, född 1950 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamöter (2002-2005) 

 Man, född 1951 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamöter (2002-2005) 

 Man, född 1956 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamöter (1998-2005) 

 Man, född 1946 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamöter (2001-2005) 

 Kvinna, född 1966 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamöter (2001-2005) 

 Kvinna, född 1950 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan
152

 

 

                                                 
152

 ICA Förbundet Invest, årsredovisning, 2002, s.30. 



36 

 

 

Figur 9. Åldersspridningen i Hakon Invests styrelse år 2002-2011 

 

Figur 10. Representation av kvinnor i Hakon Invests styrelse år 2002-2011 

De nästföljande åren, 2003 och 2004 var styrelsesammansättningen densamma som 2002.
153

  

På 2005 års bolagsstämma antogs förutom ett nytt namn, även en ny bolagsordning samt 

tillsättning av en ny styrelse. Det beslutades att styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio 

ledamöter, sju ledamöter valdes på bolagsstämman. Vidare antogs att anställda ska adjungeras 

till styrelsemöten vid behov.
154

 Hakon Invest har under detta och följande år i den undersökta 

perioden inte haft några arbetstagarrepresentanter. 

Kravprofilen för styrelseledamöter år 2005 innehöll en bred kompetens inom handelsområdet 

och finansmarknaden, samt att hänsyn skulle tas till börsreglernas och Kodens krav på 

kompetens och bakgrund. Utifrån detta tillsattes fyra styrelseledamöter som var oberoende 

såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som till bolagets större aktieägare. Det angavs 

vidare att dessa fyra ledamöter även har mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete 

                                                 
153

 ICA Förbundet Invest, årsredovisning, 2003, s.36, 2004, s.42. 
154

 Hakon Invest, årsredovisning, 2005, s.68. 
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i olika börsbolag.
155

 De resterande tre av det totala antalet på sju ledamöter var ICA-handlare, 

som var oberoende i relation till bolaget och dess ledning, men inte i relation till huvudägaren 

ICA-handlarnas förbund.
156

 Vidare kan noteras att andelen kvinnor i styrelsen år 2005 var en 

av sju, det vill säga 14 procent samt att medelåldern var 55 år. Den yngsta styrelseledamoten 

var vid tidpunkten 42 år och den äldsta var 67 år. 

Styrelsesammansättningen år 2005  

Styrelseledamot (2005-nuvarande) 

 Styrelseordförande 2005- 

 Man, född 1942 

 VD-erfarenhet 

 Bransch- & finanserfarenhet 

 Ekonomexamen (docent i företagsekonomi) 

Styrelseledamot (2005-nuvarande) 

 Kvinna, född 1963 

 VD-erfarenhet 

 Finanserfarenhet 

 Ekonomexamen 

Styrelseledamot (2005-2010) 

 Man, född 1938 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Examen Köpmannainstitutet & ICA-skolan 

Styrelseledamot (2005-nuvarande) 

 Man, född 1948 

 VD-erfarenhet 

 Bransch- & finanserfarenhet 

Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (1997-nuvarande) 

 Styrelseordförande 1997-2005 

 Man, född 1954 

 ICA-handlare  

 Ekonomi & juridik vid universitet samt ICA-

skolan 

Styrelseledamot (1999-2006) 

 Man, född 1948 

 ICA-handlare 

Ekonomexamen & ledarskapskurser
157

 

Styrelseledamöter (2000-2008) 

 Man, född 1956 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

 

På årsstämman 2006 skedde en förändring i styrelsen genom att en av ICA-handlarna avböjde 

omval och tillsattes av en ny ICA-handlare. Den nytillsatte ledamoten valdes även till 

styrelseordförande i ICA-handlarnas förbund detta år. Utifrån utvärderingen ansågs 

styrelsearbetet ha fungerat väl och styrelsen ansågs vidare vara en välkomponerad grupp med 

ett stort engagemang. Det konstaterades även att varje ledamot hade bred kompetens och lång 

erfarenhet från olika branscher. Utifrån detta var valberedningen enig om att eftersträva 

kontinuitet och att sittande ledamöter ska föreslås till omval, förutom ICA-handlaren som 

avböjde omval.
158

  

  

                                                 
155

 Hakon Invest, årsredovisning, 2005, s.4, 38. 
156

 Ibid, s.68 
157

 Ibid, s.72. 
158

 Hakon Invest, valberedningens redogörelse, 2006. 
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Avgick år 2006 Tillsattes år 2006 

Styrelseledamot (1999 – 2006) 

 Man, född 1948 

 ICA-handlare 

 Ekonomexamen & ledarskapskurser 

Styrelseledamot (2006 – 2011) 

 Man, född 1961 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan
159

 

Styrelsesammansättningen förändrades inte på årsstämman 2007. Som grund för detta låg den 

årliga utvärderingen och att valberedningen var eniga om att upprätthålla kontinuitet i 

styrelsen, eftersom ledamöterna hade arbetat tillsammans under en kort tid.
160

  

Inför årsstämman 2008 föreslog valberedningen omval av styrelsen, eftersom utvärderingen 

även detta år påvisade en god gruppsammansättning utifrån valberedningens åsikt om 

ledamöternas breda kompetens och långa erfarenhet från olika branscher.  En av ICA-

handlarna avböjde dock omval och en ny ICA-handlare nominerades och valdes in i styrelsen. 

Den nytillsatta styrelseledamoten var även styrelseledamot i ICA-handlarnas förbund när han 

tillsattes år 2008 och han ansågs kunna bidra med detaljhandelskunskap och kunskaper om 

ICA-verksamheten.
161

 

Avgick år 2008 Tillsattes år 2008 

Styrelseledamot (2000 - 2008) 

 Man, född 1956 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan 

Styrelseledamot (2002 - 2004, 2008 - nuvarande) 

 Man, född 1966 

 ICA-handlare 

 ICA-skolan
162

 

Inför årsstämman 2009 föreslog valberedningen återigen omval. Ingen av ledamöterna 

avböjde omval, vilket innebar att styrelsen gavs mandat för ytterligare ett år. Motiveringen till 

detta, var densamma som tidigare år. Enligt valberedningens redogörelse (2009) gjordes det 

även detta år en avvägning av kontinuiteten och andra intressen, bland annat att uppnå en 

jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen ansåg dock att dåvarande styrelsen var 

väl motiverad utifrån vad Koden anger om mångsidighet och bredd utifrån bolagets 

verksamhet och utveckling.
163

 

Inför årsstämman 2010 gjordes en utvärdering av styrelsen. Valberedningen ansåg utifrån 

utvärderingen att styrelsens arbete fungerade väl och att omval skulle ske. En av ledamöterna 

avböjde dock omval. Utifrån att styrelsen behövde en ny styrelseledamot diskuterade 

                                                 
159

 Hakon Invest, årsredovisning, 2006, s.90. 
160

 Hakon Invest, valberedningens redogörelse inför årsstämman, 2007. 
161

 Ibid, 2008. 
162

 Hakon Invest, årsredovisning, 2008, s.60. 
163

 Hakon Invest, valberedningens redogörelse inför årsstämman, 2009. 
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valberedningen styrelsens behov av ytterligare kompetens och en eftersträvan av en ökad 

andel ledamöter av det kvinnliga könet. De beslutade att det behövdes en ledamot med 

detaljhandelskompetens och ekonomisk bakgrund, samt att personen skulle vara en kvinna. 

Vid sökandet efter nya ledamoten använde valberedningen bland annat Ruter dams CV-bank, 

ett chefsutvecklings- och mentorprogram samt huvudägarnas nätverk av kandidater. 

Valberedningen ansåg ett flertal kandidater vara intressanta, vilka sedan intervjuades samt 

utvärderades i en dialog med VD och styrelsens ordförande. Förslaget som presenterades 

ansågs vara välmotiverat utifrån Kodens reglering om styrelsesammansättning.
164

 Efter 

förändringen i styrelsen kan noteras att representationen av kvinnor var två av sju, det vill 

säga 29 procent. Medelåldern var 53 år, där den yngsta var 44 år och den äldsta var 68 år.  

Avgick år 2010 Tillsattes år 2010 

Styrelseledamot (2005 – 2010) 

 Man, född 1938 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Examen Köpmannainstitutet & ICA-skolan 

Styrelseledamot (2010 – nuvarande)
 
 

 Kvinna, född 1964 

 VD-erfarenhet (aktiv) 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen
165

 

Inför årets bolagsstämma 2011 har valberedningen lämnat en redogörelse och styrelsen har 

utvärderats. Omval har föreslagits av alla ledamöter eftersom arbetet anses fungerar mycket 

bra och en kontinuitet eftersträvas i styrelsesammansättningen som tidigare år. Det framgår 

även att åsikten kvarstår att ledamöterna har en bred kompetens och en lång erfarenhet särskilt 

inom ICA-koncernen, från investeringsverksamhet samt operativt ledningsarbete.
166

 En av 

ICA-handlarna har dock avböjt omval. Valberedningen har därav ansett att en ny ICA-

handlare ska lämnas som förslag, eftersom det anses långsiktigt vara positivt för Hakon Invest 

främst i och med ägarstyrningen av ICA AB. Den nya ICA-handlaren har även föreslagits 

som ny ordförande i ICA-handlarnas förbund, där han även varit ledamot sedan år 2005.
167

 

Efter årsstämman 2011 är medelåldern i styrelsen 54 år, där den yngsta är 54 år och den äldsta 

är 69 år. Representationen av det kvinnliga könet är oförändrat. 

Avgick år 2011 Tillsattes år 2011 

Styrelseledamot (2006 – 2011) 

 Man, född 1961 

 ICA-handlare  

 ICA-skolan 

Styrelseledamot (1999 - 2005, 2011 - nuvarande) 

 Man, född 1960 

 ICA-handlare 

 Ekonomexamen
168 
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 Hakon Invest, valberedningens redogörelse inför årsstämman, 2010. 
165

 Hakon Invest, årsredovisning, 2010, s.72. 
166

 Ibid, s.69. 
167

 Hakon Invest, valberedningens redogörelse, 2011. 
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5.2 Cloetta 

Cloetta är nordens äldsta konfektyrföretag och har sitt säte i Ljungsbro.
169

 Bolaget 

börsnoterades år 1994 och gick år 2000 samman med Fazer Konfektyr.  Företaget hade 

därefter namnet Cloetta Fazer fram till och med år 2008 då företaget delades.
170

 Cloetta Fazer 

var ett av Nordens största företag inom choklad och sockerkonfektyr med en marknadsandel 

på 22 procent. Cloetta Fazers strategi var år 2002 att stärka sin position i Norden och Polen, 

samt att utveckla verksamheten kring Östersjöområdet.
171

  

Cloetta Fazer hade två större aktieägare, AB Malfors Promotor, 39,7 procent och Oy Karl 

Fazer AB, 38,7 procent.
172

 Efter delningen år 2008 behöll Cloetta AB bolaget på börsen och 

listades på NASDAQ OMX Stockholm den 16 februari år 2009.
173

 Cloetta ägs idag av AB 

Malfors Promotor till 74,6 procent, som i sin tur till fullo ägs av Hjalmar Svenfelts stiftelse.
174

  

Cloetta har efter delningen anpassat sin verksamhet och organisation till de nya 

förutsättningarna. Strategin har utformats till att bland annat omfatta en optimering av 

försäljningen på den svenska marknaden, expandering genom förvärv och samarbeten på den 

nordiska marknaden. Räkenskapsåret 2009/2010 hade Cloetta en omsättning på 1 061 (1 184) 

miljoner kronor, ett rörelseresultat på 35 (0) miljoner kronor och soliditeten var 66 procent vid 

utgången av räkenskapsåret.
175

 Antalet anställda var 452 (464) personer och representationen 

av kvinnor var 228 (255) personer.
176

 

5.2.1 Bolagsstyrning 

Cloetta Fazers, senare Cloettas, bolagsstyrning har sedan början av undersökningsperioden, år 

2002, utgått från aktiebolagslagen och bolagsordningen. Grunden till bolagsstyrning var att ha 

en ägarstyrning. Styrelsen tillsatte en revisionskommitté samt en ersättningskommitté. 

Ägarstyrningen fick även sitt uttryck i den tredje kommittén, det vill säga 

nomineringskommittén, som nominerade styrelseledamöter och revisorer.
177
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 Cloetta Fazers hemsida. 
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 Cloetta Fazer, årsredovisning, 2002, s.10. 
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Cloetta Fazers nomineringskommitté år 2002 utsågs av huvudaktieägarna. Kommittén bestod 

av två ledamöter, som representerade huvudägarna samt även var ordförande och vice 

ordförande i bolagets styrelse. Representation av huvudägare var densamma till och med år 

2005.
178

 Nomineringskommittén blev via Kodens införande år 2005 det bolagsorgan som 

regleras och anges som valberedning. Tillsättningen av valberedningen förändrades därmed, 

ledamöterna i valberedningen representerade fortfarande huvudägarna men även en oberoende 

ledamot från styrelsen.
179

 

Det framgår att Cloetta Fazer började tillämpade den svenska koden för bolagsstyrning 

(Koden) år 2005. Utifrån företagets publikationer framkommer inte att några avsteg gjorts 

ifrån Koden. I redogörelsen om att företaget följt Koden har det noterats att styrelsen årligen 

utvärderas samt att det är ordförandens ansvar att se till att utvärderingen görs och att 

valberedningen får ta del av resultatet.
180

 I årsredovisningen (2009/2010) framgår det även att 

valberedningen delges denna och att det är styrelsens ordförande som ansvarar för den. Syftet 

med utvärderingen var att få ledamöternas åsikter om hur arbetet bedrivs och om hur det kan 

effektiviseras.
181

 Vidare framgår det att Cloetta Fazer satte upp kravprofiler vid tillsättningen 

av styrelseledamöter, vilket var enhetligt med Kodens föreskrift.
182

 Alla bolagsorgan skulle, 

och ska även idag, karaktäriseras av egenskaper såsom hög kompetens, självständighet och 

rättrådighet. Detta eftersom det var av stor betydelse för bolaget att välgrundade och 

förtroendeskapande förslag till styrelsen och revisorerna kan presenteras för 

bolagsstämman.
183
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180
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5.2.2 Styrelsesammansättningen under år 2002 till år 2011 

 

Figur 11. Cloettas styrelseförändring i utbildning år 2002-2011 

 

Figur 12. Cloettas styrelseförändring i erfarenhet år 2002-2011 
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År 2002 bestod styrelsen av åtta bolagsstämmovalda styrelseledamöter och tre 

arbetstagarrepresentanter
184

. Sett till bolagsstämmovalda styrelseledamöter fanns ingen 

representation av kvinnor år 2002 och av arbetstagarrepresentanterna var en av tre ledamöter 

kvinnor. Det gav en styrelsesammansättning på en kvinna och 10 män, det vill säga nio 

procent kvinnor. Medelåldern var 59 år sett till de bolagsstämmovalda ledamöterna och 58 år 

sett till totalt antal ledamöter. Den yngsta i styrelsen var 46 år och den äldsta var 68 år. 

Styrelsesammansättningen år 2002  

Styrelseledamot (2000-2007) 

 Styrelseordförande 2002-2007 

 Man, född 1953 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Transport (distribution & logistik) 

 Civilingenjör 

Styrelseledamot (1965-nuvarande) 

 Vice ordförande 2000-2008 

 Ordförande 2008- 

 Man, född 1941 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Civilingenjör & juridikkandidatexamen  

Styrelseledamot (2000-2003) 

 Man, född 1944 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (1994-2003, 2006-2007) 

 Man, född 1940 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Saknar akademisk utbildning, entreprenör 

Styrelseledamot (2000-2007) 

 Man, född 1942 

 VD-erfarenhet (tidigare för den ena 

storägaren) 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (magister i ekonomi) 

Styrelseledamot (1994-2003) 

 Man, född 1934 

 VD-erfarenhet 

 Förpackningsindustrin 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (1990-1999, 2002-2006, 2008-

nuvarande) 

 Man, född 1942 

 VD-erfarenhet (Cloetta/Cloetta Fazer -2002) 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (2002-2007) 

 Man, född 1934 

 VD-erfarenhet (dåvarande i den ena 

storägaren) 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen 

Arbetstagarrepresentant (1973-2003) 

 Man, född 1941 

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare 

Arbetstagarrepresentant (2000-2003) 

 Man, född 1956 

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare
185

 

Arbetstagarrepresentant (1994-2004) 

 Kvinna, född 1944 

 Branscherfarenhet 

 Tjänsteman 

 

                                                 
184

 Se ordlista och översättningar.  
185

 Cloetta Fazer, årsredovisning, 2002, s.72. 
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Figur 13. Åldersspridningen i Cloettas styrelse år 2002-2011 

 

Figur 14. Representation av kvinnor i Cloettas styrelse år 2002-2011 

Vid bolagsstämman år 2003 omvaldes fem styrelseledamöter och tre nya styrelseledamöter 

valdes efter förslag av nomineringskommittén. Det framgår ingen närmare motivering till 

varför nomineringskommittén föreslog dessa tre nya ledamöter, men det framgår även detta år 

att bolaget eftersträvar hög kompetens, självständighet och rättrådighet som egenskaper i 

bolagets samtliga organ
186

. Arbetstagarrepresentanterna förändrades också detta år då två nya 

utsågs av de fackliga organisationerna. En av dessa satt dock inte perioden ut då han ersattes 

av en ny arbetstagarrepresentant innan årsskiftet.
187

 Representationen av kvinnor för de 

bolagsstämmovalda styrelseledamöterna var detta år en av åtta personer, 13 procent. Styrelsen 

bestod totalt av två kvinnor av 11, det vill säga 18 procent. Medelåldern för de 

                                                 
186

 Cloetta Fazer, årsredovisning, 2003, s.52. 
187

 Ibid, s.92. 
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bolagsstämmovalda ledamöterna var 54 år och 51 år för hela styrelsen. Den yngsta i styrelsen 

var 31 år och den äldsta var 62 år.  

Avgick år 2003 Tillsattes år 2003 

Styrelseledamot (2000-2003) 

 Man, född 1944 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet  

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (2003-2007) 

 Man, född 1962 

 VD-erfarenhet (affärsområdeschef) 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (MBA) 

Styrelseledamot (1994-2003, 2006-2007) 

 Man, född 1940 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Saknar akademisk utbildning, entreprenör 

Styrelseledamot (2003-2007) 

 Man, född 1959 

 Advokat (med erfarenhet i börs- och 

bolagsrätt, delägare i advokatbyrå
188

)  

 Juridikkandidatexamen 

 

Styrelseledamot (1994-2003) 

 Man, född 1934 

 VD-erfarenhet 

 Förpackningsindustrin 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (2003-nuvarande) 

 Kvinna, född 1943 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Arbetstagarrepresentant (1973-2003) 

 Man, född 1941 

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare 

Arbetstagarrepresentant (2003-2006) 

 Man, född 1967 

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare 

Arbetstagarrepresentant (2000-2003) 

 Man, född 1956 

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare 

Arbetstagarrepresentant (2003-18 dec. 2003) 

 Man, född 1972 

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare 

 Arbetstagarrepresentant (18 dec. 2003-2005) 

 Man, född 1960  

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare
189

 

På bolagsstämman år 2004 omvaldes alla bolagsstämmovalda styrelseledamöter. En av de 

fackligt valda arbetstagarrepresentanterna ersattes av en ny.
190

 Representationen av män och 

kvinnor var densamma efter bytet av arbetstagarrepresentant. Medelåldern var 55 år för de 

bolagsstämmovalda och 53 år inklusive arbetstagarrepresentanter, där den yngsta ledamoten 

var 37 år och den äldsta 63 år. 

Avgick år 2004 Tillsattes år 2004 

Arbetstagarrepresentant (1994-2004) 

 Kvinna, född 1944 

 Branscherfarenhet 

 Tjänsteman 

Arbetstagarrepresentant (2004-nuvarande) 

 Kvinna, född 1947 

 Branscherfarenhet 

 Tjänsteman
191

 

                                                 
188

 Cloetta Fazer, årsredovisning, 2006, s.106. 
189

 Ibid, 2003, s.92. 
190

 Ibid, 2004, s.92. 
191

 Ibid. 
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Även år 2005 omvaldes alla bolagsstämmovalda ledamöter på förslag av 

nomineringskommittén. Två av de fackliga representanterna omvaldes som ordinarie och den 

tredje avgick, men blev adjungerad representant istället.
192

 Representationen av kvinnor blev 

2 av totalt 10 ledamöter, det vill säga 20 procent. Medelåldern bland de bolagsstämmovalda 

var 56 år och 55 år inklusive arbetstagarrepresentanter. Den yngsta ledamoten var 43 år och 

den äldsta var 64 år. 

Avgick år 2005 

Arbetstagarrepresentant (18 dec. 2003- 2005) 

 Man, född 1960 

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare 

Inför årsstämman 2006 avböjde en ledamot omval till styrelsen. Den nya styrelseledamoten 

utsågs även efter årsstämman 2006 till att sitta i valberedningen som ordförande inför 

årsstämman 2007.
193

 Sammansättningen för arbetstagarrepresentanterna förändrades även då 

en ny person utsågs. Arbetstagarrepresentanterna blev istället två kvinnor.
194

 Andelen kvinnor 

ökade till att vara tre av totalt 10 ledamöter, det vill säga 30 procent, och en av åtta sett  till 

bolagsstämmovalda, det vill säga 13 procent. Medelåldern var nu 57 år bland de 

bolagsstämmovalda och 56 år inklusive arbetstagarrepresentanter. Den yngsta var 44 år och 

den äldsta var 66 år. 

Avgick år 2006 Tillsattes år 2006 

Styrelseledamot (1990-1999, 2002-2006, 2008-

nuvarande) 

 Man, född 1942 

 VD-erfarenhet (Cloetta/Cloetta Fazer till 

2002) 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (1994-2003, 2006-2007) 

 Man, född 1940 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Saknar akademisk utbildning, entreprenör 

Arbetstagarrepresentant (2003-2006) 

 Man, född 1967 

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare 

Arbetstagarrepresentant (2006-nuvarande) 

 Kvinna, född 1962 

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare
195

 

På årsstämman 2007 omvaldes sex av styrelseledamöterna och två avböjde omval. 

Arbetstagarrepresentanterna var samma som året innan. Representationen av män och kvinnor 

                                                 
192

 Cloetta Fazers, årsredovisning, 2005, s.108-109. 
193

 Ibid, 2007, s.107. 
194

 Ibid, 2006, s.106. 
195

 Ibid, 2006, s.106-107. 
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blev oförändrad från föregående period. Medelåldern utan arbetstagarrepresentanter var 60 år 

och 58 år med dem inräknat. Den yngsta ledamoten var 45 år och den äldsta var 67 år. 

Avgick år 2007 Tillsattes år 2007 

Styrelseledamot (2000-2007) 

 Man, född 1942 

 VD-erfarenhet (tidigare för den ena 

storägaren) 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (magister i ekonomi) 

Styrelseledamot (2007) 

 Man, född 1953 

 VD-erfarenhet (dåvarande VD för ena 

storägaren, tidigare VD Cloetta Fazer 2002-

2006) 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (2003-2007) 

 Man, född 1962 

 VD-erfarenhet (affärsområdeschef) 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (MBA) 

Styrelseledamot (2007) 

 Man, född 1941 

 VD-erfarenhet 

 Kapitalvarubranschen 

 Ekonomexamen (civilekonom)
196 

Under år 2008 delades Cloetta Fazer till Cloetta och Fazer Konfektyr. Under perioden januari 

till augusti år 2008 hade Cloettas styrelse endast en ledamot. Då han i augusti samma år blev 

VD för bolaget, utsågs två representanter från huvudägaren till ledamöter.
197

 Vid 

bolagsstämman i november år 2008 utsågs resterande styrelse, vilka dock informellt hade 

varit delaktiga i styrelsearbetet från första september. I och med detta antog även Cloetta ett 

brutet räkenskapsår från 1 september till 31 augusti.
198

 Den nya styrelsen bestod av sex 

bolagsstämmovalda ledamöter och två fackligt valda arbetstagarrepresentanter. 

Representationen av kvinnor var nu två av sex bolagsstämmovalda, 33 procent. Sett till 

arbetstagarrepresentanterna var det fyra kvinnor av totalt åtta ledamöter, det vill säga 50 

procent. Medelåldern i styrelsen var 55 år bland de bolagsstämmovalda och även inklusive 

arbetstagarrepresentanter. Den yngsta styrelseledamoten var 43 år och den äldsta var 68 år. 

Styrelsesammansättningen år 2008  

Styrelseledamot (1965-nuvarande) 

 Ordförande 2008- 

 Vice ordförande 2000-2008 

 Man, född 1941 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet  

 Civilingenjör & juridikkandidatexamen 

Styrelseledamot (1990-1999, 2002-2006, 2008-

nuvarande) 

 Man, född 1942 

 VD-erfarenhet (Cloetta/Cloetta Fazer -2002) 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

  

                                                 
196

 Cloetta Fazer, årsredovisning, 2007, s.110-111. 
197

 Cloetta, årsredovisning, 2008, s.4. 
198

 Ibid, 2008/2009, s.41. 
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Styrelseledamot (2003-nuvarande) 

 Kvinna, född 1943 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet  

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (2008-nuvarande) 

 Kvinna, född 1958 

 VD-erfarenhet 

 Media branschen 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (2008-nuvarande) 

 Man, född 1968 

 VD-erfarenhet  

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (2008-nuvarande) 

 Man, född 1966 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Fristående kurser (marknads- & 

företagsekonom samt juridik) 

Arbetstagarrepresentant (2004-nuvarande) 

 Kvinna, född 1947 

 Branscherfarenhet 

 Tjänsteman 

Arbetstagarrepresentant (2006-nuvarande) 

 Kvinna, född 1962 

 Branscherfarenhet 

 Fabriksarbetare
199

 

Styrelsen som tillsattes år 2008 omvaldes även på bolagsstämman år 2009 och år 2010, vilket 

gör att kompetensen och erfarenheten samt representationen av kvinnor är oförändrad.
200

 

Medelåldern har stigit med tre år, vilket är ett resultat av tiden. Inför årsstämman 2010 

framhöll valberedningen i sitt förslag följande motivering till styrelsesammansättningen och 

dess omval;  

”Beträffande styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har 

valberedningen gjort följande bedömning. Den nuvarande storleken på styrelsen 

är lämplig och ett större antal ledamöter bör inte eftersträvas. Styrelsen har en 

ändamålsenlig sammansättning, som är präglad av mångsidighet och bredd. 

Styrelsen består av fyra män och fyra kvinnor och en jämn könsfördelning 

föreligger alltså. Valberedningen konstaterar att utvärderingen av styrelsens 

arbete, vilken valberedningen tagit del av, givit vid handen att styrelsearbetet för 

närvarande fungerar väl och att styrelsens samlade kompetens bedöms vara 

tillfredsställande. Valberedningen har ändå övervägt vilken ytterligare kompetens 

som kunde vara lämplig för bolaget för att uppfylla de krav som kommer att 

ställas på styrelsen framöver till följd av Cloettas situation och framtida 

inriktning. Någon komplettering eller förändring har dock inte för närvarande 

bedömts erforderlig.”
201

 

                                                 
199

 Cloetta, årsredovisning, 2008/2009, s.47. 
200

 Ibid, 2009/2010, s.54-55. 
201

 Cloetta, valberedningens förslag, 2010. 
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5.3 Hemtex 

Hemtex är en detaljhandelskedja inom hemtextil som grundades år 1973. Verksamheten drivs 

genom att butiker ägs av Hemtexkoncernen eller av franchiseföretag. Företagets strategi för 

att uppnå lönsamhet och tillväxt har bland annat omfattat egna butiker och franchise. Det 

förstnämnda skulle ge en stabil intjäning och det sistnämnda skulle möjliggöra en snabbare 

expansion.
202

  Företaget har under år 2010 avvecklat koncernbutiker i Norge och Danmark 

samt avslutat franchiseavtal i Polen. Avvecklingen har genomförts för att koncentrera sin 

verksamhet till Sverige samt behålla närvaron i Finland. Strategin har även utvecklats till att 

vara mer kundfokuserat och omfattar bland annat att;  

”erbjudandet till kunderna ska vara prisvärda kvalitetsprodukter inom hemtextil 

med en oslagbar bredd och djup i kärnkategorierna”
203

  

Hemtex börsnoterades i oktober år 2005 på small cap, NASDAQ OMX Stockholm.
204

 Hakon 

Invest har successivt köpt aktier i bolaget sedan räkenskapsåret 2007/2008 och ägde vid 

utgången av år 2010, 68,5 procent i andel röster och kapital.
205

 Hemtex är sedan 30 juni 2009 

ett dotterbolag till Hakon Invest. Bolaget skiftade räkenskapsår från att ha haft brutet, 1 maj 

till 30 april, till att redovisa enligt kalenderår från och med 2010.
206

 

Hemtexkoncernens omsättning uppgick under år 2010 till 1 081 (916,8) miljoner kronor, 

rörelseresultatet var – 232,7 (-148,0) miljoner kronor och soliditeten var på 22,2 (49,7) 

procent. Koncernens antal årsanställda under detta år var 719 (768) personer, varav män 46 

(54) till antalet.
207

 

5.3.1 Bolagsstyrning 

Bolagsstyrning i Hemtex utgår ifrån svensk kod för bolagsstyrning (Koden), 

aktiebolagsslagen och bolagsordningen. Företaget upprättar i enlighet med regelverken en 

bolagsstyrningsrapport, har en valberedning samt att aktieägarna utövar sitt inflyttande genom 

årsstämmorna.
208

 

                                                 
202

 Hemtex, årsredovisning, 2002/2003, s.4. 
203
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204

 Hemtex, årsredovisning, 2010, s.2. 
205
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Hemtex följer Koden från och med den 1 juli år 2007. Dessförinnan var de inte föreskrivna att 

följa regelverket, då bolagets marknadsvärde understeg gränsvärdet.
209

 Hemtex avvek inte 

från Koden i några avseenden under år 2010, men har tidigare avvikit från Koden i avseendet 

att de inte har haft något revisionsutskott. Hela styrelsen har istället tagit ansvaret för att 

revisionen fungerar och säkerhetsställer att det finns godtagbara rutiner för intern kontroll 

samt att de finansiella rapporterna är korrekta.
210

 

Hemtex hade innan Kodens tillämpning en nomineringskommitté som angav föreslagna 

styrelseledamöter till bolagsstämman. På årsstämman 2004 beslutades att 

nomineringskommittén skulle bestå av fyra ledamöter. Dessa utsågs även på stämman och 

instruktioner för deras arbete fastslogs i enlighet med kallelsens angivelse. Ordförande i 

styrelsen var även ordförande i nomineringskommittén.
211

 

Valberedningen som har tillämpas från och med räkenskapsåret 2005/2006 består av fyra 

ledamöter, styrelsens ordförande och representanter för de respektive tre största aktieägarna 

sett till röstetalet. Representanterna utses efter tredje kvartalet i varje räkenskapsår då 

styrelseordförande efterfrågar representanter från dessa tre större aktieägare.
212

 

Det framgår att en utvärdering av styrelsen har skett årligen från året 2005, med olika 

tillvägagångssätt. Utvärderingen år 2005 och år 2006 omfattade att styrelseledamöterna fick 

svara på en enkät och styrelsens ordförande gjorde en sammanställning. I sin tur gjordes en 

genomgång och diskussion av denna sammanställning.
213

 År 2007 genomfördes utvärderingen 

med enkäter och intervjuer med styrelseledamöterna. Resultatet har sammanställts och 

diskuterats i styrelsen samt att valberedningen fick ta del av sammanställningen av 

utvärderingen. I de efterföljande åren, 2008 till 2010 framgår det att en utvärdering av 

styrelsen har skett inom styrelsen i sin helhet och genom enskilda samtal. Enligt 

årsredovisningen har valberedningen fått ta del av relevanta delar årligen.
214
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5.3.2 Styrelsesammansättningen under år 2002 till år 2011 

 

Figur 15. Hemtexs styrelseförändring i utbildning år 2002-2011 

 

Figur 16. Hemtexs styrelseförändring i erfarenhet år 2002-2011 

Under räkenskapsåret 2002/2003 bestod styrelsen av sju ledamöter, varav två av dessa var 

nyvalda. Majoriteten av styrelseledamöterna har detta räkenskapsår fått benämningen att deras 

utbildningsuppgifter saknas, vilket beror på att detta inte varit tillgängligt att få fram i 
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dokumentstudien. Dåvarande styrelsesammansättning hade ingen kvinna representerad. 

Medelåldern för år 2002 var 54 år, den yngsta ledamoten var 48 år och den äldsta var 62 år. 

Styrelsesammansättningen räkenskapsår 

2002/2003 

 

Styrelseledamot (1995-2003) 

 Ordföranden 1996-2003 

 Man, född 1940 

 VD-erfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas 

Styrelseledamot (2002-nuvarande) 

 Man, född 1954 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas 
Styrelseledamot (2001-2005) 

 Man, född 1949 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas 

Styrelseledamot (1999-2006) 

 Man, född 1950 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas 
Styrelseledamot (2002-2003) 

 Man, född 1947 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen
215 

Styrelseledamot (1977-2007) 

 Man, född 1948 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas
216 

Styrelseledamot (2001-2004) 

 Man, född 1947 

 VD-erfarenhet 

 Finanserfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas 

 

 

Figur 17. Åldersspridningen i Hemtexs styrelse år 2002-2011 

                                                 
215

 Electra Gruppens hemsida. 
216

 Hemtex, årsredovisning, 2002/2003, s.36. 
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Figur 18. Representation av kvinnor i Hemtexs styrelse år 2002-2011 

Styrelsesammansättningen förändrades på bolagsstämman år 2003 genom att ordförande och 

ytterligare en ledamot avböjde omval och ersattes av två nya. Vidare tillsattes även en ny 

styrelseledamot i början av kalenderåret 2004 vilket gjorde att styrelsen bestod av åtta 

ledamöter vid utgången av räkenskapsåret 2003/2004. Representationen var då två kvinnor av 

åtta styrelseledamöter, det vill säga 25 procent. Medelåldern för kalenderåret 2003 var 55 år, 

där den yngsta ledamoten var 49 år och den äldsta var 63 år. 

Avgick år 2003 Tillsattes år 2003 och 2004 

Styrelseledamot (1995-2003) 

 Ordförande 1996-2003 

 Man, född 1940 

 VD-erfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas 

Styrelseledamot (2003-2007) 

 Ordförande 2003-2007 

 Man, född 1944 

 Uppgifter om utbildnings & tidigare 

erfarenheter saknas  

Styrelseledamot (2002-2003) 

 Man, född 1947 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen 

Styrelseledamot (2003-2005) 

 Kvinna, född 1948 

 VD-erfarenhet 

 Magisterexamen i ledarskap 

 Styrelseledamot (februari 2004-2007) 

 Kvinna, född 1967 

 Finanserfarenhet
217

 

 Ekonomexamen (civilekonom)
218

 

På bolagsstämman år 2004 beslutades att styrelsen skulle ha sju ordinarie styrelseledamöter 

och ingen styrelsesuppleant, vilket var ett förslag från nomineringskommittén. En ledamot 

avgick eller avböjde omval och ingen ny tillsattes.
219 Styrelsen hade under räkenskapsåret 
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 Priveq investments hemsida. 
219

 Protokoll från bolagsstämman 2004-09-04. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bolagsstämmovalda ledamöter Totalt antal ledamöter



54 

 

2004/2005 två kvinnor av totalt sju ledamöter, det vill säga 29 procent. För kalenderåret 2004 

var medelåldern 53 år, där den yngsta ledamoten var 37 år och den äldsta 60 år.  

Avgick år 2004 

Styrelseledamot (2001-2004) 

 Man, född 1947 

 VD-erfarenhet 

 Finansmarknaden 

 Utbildningsuppgifter saknas 

På våren 2005 hade Hemtex en extra bolagsstämma på grund av den kommande 

börsnoteringen och därav skulle två styrelseledamöter på förslag ersättas av nya personer.
220

  

Avgick år 2005 Tillsattes år 2005 

Styrelseledamot (2003-2005) 

 Kvinna, född 1948 

 VD-erfarenhet 

 Magisterexamen i ledarskap 

Styrelseledamot (april 2005-2008) 

 Kvinna, född 1963 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (internationell)
221

 

Styrelseledamot (1999-2005) 

 Man, född 1950 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas 

Styrelseledamot (april 2005-2007) 

 Kvinna, född 1960 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet
222

 

 Ekonomexamen (civilekonom)
223

 

Den styrelsesammansättningen som skapades i och med den extrainsatta bolagsstämman 

utsågs även på den ordinarie bolagsstämman senare samma år. Sammansättningen var 

oförändrad under det kommande räkenskapsåret 2005/2006, då den under perioden bestod av 

sju ledamöter. Tre av dessa var kvinnor, det vill säga 43 procent kvinnor. För kalenderåret 

2005 var medelåldern 50 år, samt att den yngsta ledamoten var 38 år och den äldsta 61 år. 

På bolagsstämman år 2006 omvaldes sex av sju styrelseledamöter.  

Avgick år 2006 Tillsattes år 2006 

Styrelseledamot (2001-2006) 

 Man, född 1949 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas 

Styrelseledamot (2006-2007) 

 Man, född 1953 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas
224

 

Skiftet av styrelseledamot vid denna tidpunkt innebär ingen förändring inom kategorierna 

bransch-, VD-erfarenhet och utbildning, därav utesluts år 2006/2007 i figur 15 och 16. För 

                                                 
220

 Protokoll från bolagsstämman 2005-04-13. 
221

 Dagens medicins hemsida. 
222

 Hemtex, pressmeddelande den 14 april 2005, protokoll från bolagsstämma 2005-04-13. 
223

 Mekonomens hemsida. 
224

 Hemtex, kallelse till årsstämman, 2006, föreslagna styrelseledamöter inför årsstämman, 2007. 
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räkenskapsåret 2006/2007 var representationen av män och kvinnor densamma som för 

föregående period. För år 2006 var medelåldern 51 år, där den yngsta ledamoten var 39 år och 

den äldsta var 62 år. 

Inför årsstämman 2007 avgick tre ledamöter och valberedningen nominerade tre nya 

styrelseledamöter. Det blev då tre kvinnor av totalt sju ledamöter, det vill säga 43 procent 

kvinnor. Medelåldern för år 2007 var 51 år, där den yngsta ledamoten var 40 år och den äldsta 

var 63 år. 

Avgick år 2007 Tillsattes år 2007 

Styrelseledamot (2003-2007) 

 Ordförande 2003-2007 

 Man, född 1944 

 Uppgifter om utbildnings & tidigare 

erfarenheter saknas 

Styrelseledamot (2007-2009) 

 Ordförande 2007-2009 

 Man, född 1948 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet  

 Politisk magister & universitetsstudier i ADB 

Styrelseledamot (februari 2004-2007) 

 Kvinna, född 1967 

 Finanserfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (2007-2008) 

 Kvinna, född 1962 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet
225

 

 Fil.kand. (juridik, ekonomi & språk) samt 

IKEA utbildning
226

 

Styrelseledamot (april 2005-2007) 

 Kvinna, född 1960 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (2007-2011) 

 Kvinna, född 1959 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet
227

 

 Ekonomexamen (civilekonom)
228

 

Under räkenskapsåret 2007/2008 lämnade en ledamot styrelsen och en avböjde omval inför 

årsstämman 2008. Av valberedningens redogörelse inför årsstämman (2008) framgår det att 

valberedningen har diskuterat styrelsesammansättningen och särskilt uppmärksammat frågan 

om en jämnare könsfördelning. Valberedningen lämnade som förslag att minska styrelsen till 

sex ledamöter och nominerade en ledamot för nyval. Representationen av kvinnor blev därav 

tre av sex ledamöter, det vill säga 50 procent. Medelåldern år 2008 var 53 år, där den yngsta 

ledamoten var 45 år och den äldsta 60 år. 
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 Hemtex, årsredovisning, 2007/2008, s.51. 
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 Hemtexs hemsida, CV. 
227

 Hemtex, årsredovisning, 2007/2008, s.51. 
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 Hemtex, styrelseledamot som föreslås, 2010. 
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Avgick år 2008 Tillsattes år 2008 

Styrelseledamot (1977-2008) 

 Man, född 1948 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas 

Styrelseledamot (2008-nuvarande) 

 Man, född 1953 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom)
229

 

Styrelseledamot (2006-2008) 

 Man, född 1953 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Utbildningsuppgifter saknas 

 

Till årsstämman 2009 diskuterade valberedningen fram krav som ska ställas på 

styrelseledamöterna, sett till kompetens och företagets behov för framtida strategi. Frågan om 

en jämnare könsfördelning togs även upp. Inför årsstämman avvaktade valberedningen med 

att lämna förslaget på styrelseledamöter i väntan på att Hakon Invests bud på bolaget skulle gå 

igenom, det vill säga att de skulle öka sitt ägande. Budet gick igenom och Hakon Invests 

ägarandel ökade till 68,3 procent. Det inkom därefter två förslag till årsstämman, ett från 

valberedningen och ett från Hakon Invest. Valberedningen föreslog omval av fyra ledamöter 

och nyval av två. En av de omvalda var styrelsens ordförande. Hakon Invest föreslog istället 

omval av tre ledamöter och nyval av tre ledamöter. En av dessa nya skulle även komma att 

väljas till styrelsens ordförande, vilken var en annan än den valberedningen föreslagit.
230

 Vid 

årsstämman 2009 valdes Hakon Invests förslag. En arbetstagarrepresentant utsågs även.
231

  

Avgick år 2009 Tillsattes år 2009 

Styrelseledamot (2007-2009) 

 Ordförande 2007-2009 

 Man, född 1948 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet  

 Politisk magister & universitetsstudier 

i ADB 

Styrelseledamot (2009-2011) 

 Ordförande  

 Man, född 1951 

 VD-erfarenhet (ICA) 

 Branscherfarenhet 

 Handelsgymnasium & högre bankexamen
232

 

Styrelseledamot (2007-2009) 

 Kvinna, född 1962 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Fil.kand. (juridik, ekonomi & språk) 

samt IKEA utbildning 

Styrelseledamot (2009-nuvarande) 

 Kvinna, född 1964 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (marknadsekonomi) 

  

                                                 
229

 Hemtex, årsredovisning, 2008/2009, s.58, 2010, s.65. 
230
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Styrelseledamot (april 2005-2009) 

 Kvinna, född 1963 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (internationell) 

Styrelseledamot (2009-nuvarande) 

 Man, född 1967 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) & politisk 

magisterexamen 

 Arbetstagarrepresentant (2009-nuvarande) 

 Kvinna, född 1967 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (textilekonom)
233

 

De bolagsstämmovalda styrelseledamöterna hade efter årsstämman 2009 en representation av 

två kvinnor och fyra män, det vill säga en kvinnlig representation på 33 procent. Sett till hela 

styrelsesammansättningen var det tre kvinnor av sju ledamöter, det vill säga 43 procent 

kvinnor. År 2009 var medelåldern för bolagsstämmovalda ledamöter 53 år och totalt sett 51 

år. Den yngsta ledamoten var då 42 år och den äldsta 61 år. 

Valberedningen lämnade som förslag till årsstämman 2010 att omval skulle ske av alla 

styrelseledamöter. Valberedningen grundade detta på utvärderingen som genomfördes av 

ledamöterna, samt utifrån samtal med VD, styrelseordförande och med en enskild 

styrelseledamot. Valberedningen ansåg att styrelsearbetet hade fungerat bra och att nödvändig 

kompetens fanns i styrelsen, samt att valberedningen ansåg att det var viktigt att upprätthålla 

kontinuitet i styrelsen. Vidare hänvisar valberedningens redogörelse (2010) till Kodens 

reglering om styrelsesammansättningen och att styrelsen var välmotiverad med hänsyn till 

detta.
 

Arbetstagarrepresentanten omvaldes också detta år.
 234

  Eftersom hela styrelsen 

omvaldes var den kvinnliga representationen densamma som föregående period. Medelåldern 

var under kalenderåret 52 år för hela styrelsen och 51 år sett till de bolagsstämmovalda. Den 

yngsta ledamoten var 43 år och den äldsta var 59 år. 

Valberedningens redogörelse (2011) anger att arbetet inför förslag av styrelseledamöter varit 

densamma som vid föregående period. Processen var lite försenad detta år och det framgick 

därav inte av kallelsen till årsstämman (2011) vilket förslag valberedningen hade. Två av 

styrelseledamöterna, styrelseordföranden och en kvinnlig ledamot, avböjde omval sent i 

valberedningsprocessen. Valberedningen lämnade med beaktning av detta förslag att styrelsen 

skulle utgöras av fem ledamöter, samt att en befintlig styrelseledamot skulle väljas till 

styrelseordförande för att även upprätthålla en kontinuitet i styrelsen. 

                                                 
233
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Avgick år 2011 Tillsattes år 2011 

Styrelseledamot (2009-2011) 

 Ordförande  

 Man, född 1951 

 VD-erfarenhet (ICA) 

 Branscherfarenhet 

 Handelsgymnasium & högre bankexamen 

Styrelseledamot (2009-nuvarande) 

 Ordförande 2011-nuvarande 

 Man, född 1967 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) & politisk 

magisterexamen
235 

Styrelseledamot (2007-2011) 

 Kvinna, född 1959 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

Styrelseledamot (2011-nuvarande) 

 Kvinna, född 

 VD-erfarenhet 

 Branscherfarenhet 

 Ekonomexamen (civilekonom) 

 Revisorsbakgrund
236

 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter antogs på årsstämman 2011
237

 och styrelsen 

består nu av två kvinnor och tre män, 40 procent kvinnor. Eftersom arbetstagarrepresentanten 

var av det kvinnliga könet är representationen inklusive de fackligt invalda 50 procent kvinnor 

i styrelsen. Medelåldern i styrelsen är nu 54 år för de bolagsstämmovalda och 52 år med 

arbetstagarrepresentanten. Den yngsta ledamoten är 44 år och den äldsta är 63 år. 

5.4 Intervjuer 

5.4.1 Kodens inverkan på styrelsesammansättningen 
I Koden regleras bland annat att styrelsesammansättningen ska präglas av mångsidighet, 

bredd samt att jämn könsfördelning ska eftersträvas. Det är något som tillsatt valberedning 

ska ta i beaktning vid förslag till styrelsesammansättning. Nedan resoneras kring hur 

valberedningarna och styrelseledamöterna upplever denna föreskrift i Koden.  

Styrelseledamöternas inställning till Koden är övervägande positiv. De flesta anser att den 

betonar vart fokus bör ligga och vilka delar som är viktiga att lyfta fram från styrelsearbetet.  

”Det är bra saker som kommer utifrån Koden också. Det är inte bara sådana som 

sätter större krav eller gör det mer komplicerat för oss, utan det är också regler 

som gör det enklare.” (Stein-Petter Ski, Styrelseledamot, Hemtex) 

Det förekommer ett flertal exempel till vad Koden har bidragit till styrelsesammansättningen i 

form av ökad kvalité. Bland annat ansåg Daun Wennborg att den lett till en jämnare 
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236
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könsfördelning och föryngring, en bredd i två hänseenden. Genom att hänsyn ska tas till en 

jämn könsfördelning via Koden menar hon att det ofta är en yngre kvinna som ersätter en 

äldre man. Hon skulle dock inte ha något emot att se en åldersgräns införas i Koden. En 

åldersgräns skulle ge valberedningarna något att skylla på för att ta in en yngre person, då hon 

anser att det kan vara känsligt att inte föreslå omval av en styrelseledamot. Flertalet av 

intervjupersonerna anser också att Koden bidragit till att nätverken för nominering av 

styrelseledamöter har vidgats och att det har blivit en tydligare transparens. Den allmänna 

uppfattningen är att tillsättningen av valberedningar har lett till ett ökat fokus på sökprocessen 

då mer tid läggs på utvärderingar, där mångsidighet, bredd och en jämn könsfördelning 

tydligare finns i åtanke.   

”Ja, Koden har medverkat till att förbättra styrelsearbetet idag på flera sätt, 

framförallt då den har vidgat sökprocessen. Det gäller inte bara män och kvinnor, 

utan överhuvudtaget. När vi skapade Koden fanns nidbilderna att grabbarna i 

styrelserna sågs som ”jaktlaget” och sådant. Det var inte helt påhittat, utan det 

förekom en väldigt begränsad sökprocess. Genom bland annat valberedningar 

har det nu tvingats fram en mer professionell sökprocess där nätet kastas mycket 

vidare. Det tycker jag är jätteviktigt. Där har också institutionerna, alltså det 

”anonyma ägandet”, tvingats engagera sig i att utse styrelser.” (Lars Otterbeck, 

Styrelseordförande, Hakon Invest)         

Svenfelt ställer sig dock kritisk till att Koden direkt medfört något markant till 

styrelsesammansättningen. Han anser istället att transparensen kom i och med börsreglerna, 

vilka ställde krav på Cloetta. Han ställer sig ändå positiv till Kodens införande av 

valberedningar då han anser att det bidragit till en bredare rekryteringsbas till styrelsen.  

Representanterna för valberedningarna i de tre företagen bekräftar det som står i 

dokumentstudierna, att de använder sig av utvärderingar av styrelsen när kravprofiler för 

nominering tas fram. I Hakon Invest och Hemtex går det enligt Hägglund till så att 

styrelseutvärdering sker via personliga samtal mellan styrelseordförande och resterande 

styrelse.  Valberedning och styrelseordförande samlas sedan för att tillsammans göra en 

analys kring vart bolaget är i utvecklingen och vad som ytterligare behövs kompetensmässigt 

för att nå målen. Föreligger ett behov av ytterligare kompetens diskuterar de sedan vidare om 

det finns någon möjlighet för nuvarande styrelse att lära sig det. I Cloetta bekräftas att det går 

till på ungefär samma sätt, men poängterar att styrelseutvärderingar sker via enkäter där 
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respektive styrelseledamot får utvärdera sig själva och varandra på femgradiga skalor. Bylock 

anser att dessa utvärderingar ofta resulterar i att femmorna väljs på skalan. Detta resulterade i 

att Cloetta började gör dessa anonymt, vilket enligt Bylock ledde till något mer ärliga och 

utförliga svar.    

5.4.2 Mångsidighet och bredd i styrelsen 
Eftersom styrelsen bär det yttersta ansvaret för bolaget, är det viktigt att de tillsammans kan 

fatta bra beslut. För att vidare förstå vilka kompetenser, erfarenheter och egenskaper som 

behövs i en styrelse resonerar respondenterna nedan om hur de ser på gruppdynamiken i 

styrelsen.  

Hos valberedningarna ses egenskaper som allmänt vedertaget utifrån tidigare erfarenheter. 

Egenskaperna är inget de ser till i första hand vid nominering. Fokus ligger istället på 

meritlistan i form av tidigare erfarenheter och kompetens. 

”Vi ser inte till egenskaper sådär. När vi träffar och hittar tre som har snarlika 

kompetenser så bjuder vi in dem, har ett möte och känner av kulturen lite mer. Då 

ser vi till om det är en öppen eller stängd person etc…” (Fredrik Hägglund, 

Valberedningsrepresentant i Hakon Invest och Hemtex) 

Även styrelseledamöterna ser egenskaper som allmänt vedertaget och att fokus ligger på 

erfarenheter och kompetens. Samtliga av styrelseledamöterna upplever egenskaper som 

mycket viktiga för gruppdynamiken. 

De egenskaper som styrelseledamöterna upplever som de viktigaste är; att vara en öppen 

person med integritet som är lyhörd och nyfiken, samt att vara modig i den bemärkelsen att 

våga ifrågasätta och framföra sin åsikt. Generellt menar respondenterna även att 

styrelseordförandens roll blir viktig för att skapa ett trivsamt styrelseklimat. 

De kompetenser och erfarenheter som genomgående anses vara viktigast är att ha haft tidigare 

resultatansvar, exempelvis VD eller finanschef, samt branscherfarenhet. Samtliga 

respondenter anser att resultatansvaret är viktigt för att kunna ha en täckande förståelse för det 

operativa och ha haft ett tydligt ansvar. Branscherfarenheten anses vidare viktig för att kunna 

ansvara för strategiska beslut. Erfarenhet av resultatansvar är något som generellt förväntas att 

alla ledamöter innehar. Branscherfarenhet uppfattar inte respondenterna vara ett 

kompetenskrav hos alla ledamöterna, men dock att de flesta innehar den.  
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Vilka individuella erfarenheter och kompetenser som efterfrågas anser samtliga respondenter, 

både valberedningsledamöter och styrelseledamöter, avgörs i bolagets specifika verksamhet. 

En generell åsikt är att ledamöterna ska ha olika bakgrund, erfarenheter och kompetens för att 

komplettera varandra och på så sätt få till en bra gruppdynamik.  

Samtliga respondenter menar att det är mycket viktigt att personerna i gruppen trivs 

tillsammans. Orback Pettersson ser även detta som en av de viktigaste parametrarna i 

styrelsesammansättningen. Hon menar att även om man har de allra bästa individerna så 

räcker inte det långt om det inte finns ett bra arbetsklimat. Hon anser att det måste säkerställas 

att deras kompetens och erfarenhet också kommer till nytta, att gruppen fungerar, att det är 

högt i tak och att alla ges samma möjlighet att bidra. Hon menar dock att detta inte ska ske på 

bekostnad av att kravet på bredd inte uppfylls. Hon påpekar vidare att en bred kompetens där 

olika perspektiv kring ett bolags utmaningar finns representerade exempelvis finansiella, 

juridiska, geografiska och kulturella kan vara nog så viktigt som enbart branscherfarenhet. Att 

få till en bra gruppdynamik och ett bra klimat betonar Otterbeck som en av 

styrelseordförandens största utmaningar. 

”Jag tycker det är viktigt med gruppdynamik och det fås genom olika kompetenser 

och olika åldrar.” (Meg Tivéus, Styrelseledamot, Cloetta) 

Snittåldern i börsstyrelser är idag ganska hög. Det förekommer aningen skilda åsikter om 

detta. Generellt fanns en förståelse till varför åldern är så hög, då det krävs mycket erfarenhet 

för att platsa i en styrelse. Samtliga respondenter anser dock att det inte är åldern som är det 

viktiga, utan istället att personen i fråga har rätt erfarenhet för uppdraget. Vidare upplever 

samtliga respondenter att styrelsearbetet kräver mer tid idag än vad det gjorde innan 

införandet av Koden, och är därmed överens om att det bör lämnas ett stort utrymme för 

styrelsearbetet. Erfarenhet och tid motiveras dock på olika sätt. Otterbeck menar att en 

styrelseledamot bör ha passerat karriären, då styrelsearbetet kräver kloka människor som har 

varit med förr och inte sitter upptagen i en operativ tjänst. Daun Wennborg menar istället att 

de inte måste ha passerat karriären, utan att ett alternativ är att ta en paus i den operativa 

karriären och helt ägna sig åt styrelsearbete. Meningarna kring denna fråga skiljer sig både 

inom och mellan bolagen. Ski säger även att det inte behöver vara fel att ta in en person som 

inte hunnit fylla 30 år än. Han påpekar att en styrelseledamot måste varit med om en del, men 

menar samtidigt att en person kan vara ”mogen för sin ålder”. Bylock, Tivéus och Svenfelt i 

Cloetta, är eniga om att ålder inte ska fokuseras på i första taget. Tivéus betonar även att hon 
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gärna vill se ett mycket bredare åldersspann. Hon menar att det idag förekommer en 

åldersdiskriminering åt båda håll när det handlar om att ingå i ett börsbolags styrelse. Tivéus 

påpekar även, likaså Ski, att en del personer kan vara mycket mogna när de 30 år, och betonar 

även att en 85 åring kan vara pigg för sin ålder.  

Inställningen till om inträde av en person från utlandet skulle gynna styrelsearbetet och dess 

sammansättning var generellt negativ bland respondenterna. Denna person ”från utlandet” är 

förklarad för respondenterna som någon som representerar en internationell syn och samtidigt 

talar ett annat språk än svenska. Otterbeck, Daun Wennborg och Svenfelt menar att ett annat 

språk försämrar kvalitén på styrelsediskussionerna. Svenfelt påpekar att alla inte kan engelska 

och därav får svårt att uttrycka sig. Daun Wennborg påpekar vidare att det ofta kan uppstå en 

”kulturkrock” då vi har olika syn och olika sätt att närma oss frågor. Hon menar även att ett 

internationellt perspektiv kan nås på andra sätt, bland annat genom redogörelser från ledning, 

resor och konsulter. Tivéus påpekar dock att hon inte ser ett annat språk i styrelsen som ett 

stort problem. Hon har tidigare erfarenhet av att sitta i en styrelse där språket var engelska. 

Hon menar att hon upplevt att mod funnits att bortse ifrån att allt inte är språkligt korrekt. 

Därmed anser hon att språket inte har blivit en stor begränsning. Hon anser dock att det som 

avgör om det behövs en internationell person i styrelsen beror på vart företaget är på väg. 

Därav anser hon inte att Cloettas styrelse är i behov av det och att dagens 

styrelsesammansättning är ändamålsenlig.     

Ski har en motsatt uppfattning då han anser att det vore mycket berikande med en person från 

utlandet i styrelsen, även om verksamheten enbart bedrivs i Sverige. Argumentet till detta var 

att andra länder har andra konkurrensförutsättningar och från vilka det finns mycket att lära. 

Finns det ett språkproblem anser han att det får lösas. Orback Pettersson menar att hon i 

dagsläget bland annat saknar en person som är mycket duktig på internationell handel, då hon 

tror att detta skulle berika ”den helsvenska styrelsen”.  

”Ibland ser du kanske inte skogen för alla träden.” (Stein-Petter Ski, 

Styrelseledamot, Hemtex) 

Samtliga respondenter från bolagens valberedningar konstaterade att de vid nominering av en 

ny styrelseledamot sätter upp en kravprofil för att säkerställa att rätt kompetens och erfarenhet 

kommer in i styrelsen. Kravprofilen ställs upp utefter diskussioner i valberedningen om vart 

bolaget befinner sig och vart det är på väg.   
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Eftersom bolagen ägs av storägare och att dessa beslutar om vilka som ska sitta i 

valberedningen, är den generella uppfattningen att valberedningen till stor del påverkas av 

storägarna och att detta även till viss del visar sig i styrelsesammansättningen.  

5.4.3 Könsfördelning i styrelsen 
Nedan följer en redogörelse för respondenternas syn på specifika kvinnliga egenskaper och 

representationen av män och kvinnor i styrelsen, samt hur detta och minoriteter i allmänhet 

påverkar gruppdynamiken.   

Som tidigare angivits ser respondenterna till egenskaper som något allmänt vedertaget. 

Gällande typiskt kvinnliga och manliga egenskaper i en styrelse svarade samtliga 

respondenter till en början att de inte kunde se någon direkt skillnad. Detta för att samtliga 

även påpekar att det är kompetensen som är det viktiga och inte vilket kön eller typiska 

kvinnliga egenskaper en styrelseledamot har.  

Efter en tids fundering och reflektion kunde vissa skillnader urskiljas mellan vad kvinnan 

generellt tillför till styrelsen i form av egenskaper, dock förekom mycket skilda åsikter kring 

vilka dessa egenskaper var. Det kan urskiljas ett samband i Orback Petterssons, Tivéus och 

Daun Wennborgs svar, nämligen att en typisk egenskap hos kvinnor i en styrelse kan vara 

mod, i den bemärkelsen att de vågar säga ifrån när de inte förstår. Orback Pettersson betonar 

att kvinnor i större utsträckning har mindre prestige än män. Hon påpekar dock att detta inte 

nödvändigtvis har att göra med att de är kvinnor, utan att det kan vara en typisk egenskap för 

en minoritet som inträder i en styrelse.  

”Jag träffar rätt bra kvinnliga män, och jag träffar rätt mycket bra manliga 

kvinnor. Vad är en bra person? Den bästa manliga ledaren jag vet, han är den 

bästa för att han har så mycket kvinna i sig. Den bästa kvinnliga ledaren jag vet 

är istället bäst för att hon har så mycket man i sig.” (Kia Orback Pettersson, 

Styrelseledamot, Hemtex) 

Daun Wennborg menar vidare att hon kan se att kvinnor i styrelser generellt är mer 

frispråkiga och intresserar sig för lite andra frågor än männen. Hon upplever dock inte att det 

gäller specifikt i Hakon Invests styrelse.   

Svenfelt och Ski ansåg sig istället se tendensen att kvinnorna i styrelsen var mer noggranna 

och strukturerade än männen generellt, men ingen av dem var helt övertygade om att detta 

berodde på att de var kvinnor.  
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De flesta egenskaperna som nämndes bland respondenterna var vitt skilda, där inte något 

samband kunde utskiljas mellan dem. Orback Pettersson framförde vidare att en typisk 

kvinnlig egenskap kunde vara bättre på att prata risk, och därmed antar en lägre risk. Bylock 

och Otterbeck hade även motsatta åsikter om egenskaperna, ”emotionell” eller ”mindre 

mänsklig” samt ”konflikträdd” eller ”tuff”, generellt bärs av män eller kvinnor i styrelserna.  

”Specifika egenskaper som just kvinnor brukar bidra med, det är det enkla med 

helhetssyn. De har lite mer emotionella argument och tycker inte om 

konfrontation(…)Konfrontation och konflikt, det gillar inte tjejer.” (Lars 

Otterbeck, Styrelseordförande, Hakon Invest) 

”Jag tror att det är en svängning i egenskaper. Jag kanske ligger lite före i tiden i 

detta avseende men jag tycker att jag ser att många män, liksom jag, är 

konflikträdda privat men kan vara tuffare på jobbet. Ser du däremot en kvinna 

privat så har hon mycket enklare att säga ifrån. Det kommer successivt att 

avspegla sig. Det finns en förändring och jag ser att kvinnliga ”exekutivs” är 

mycket tuffare, och det här att de ska vara snälla mammor som tycker synd om 

personer i organisationer har jag svårt att tänka mig. De sitter inte i styrelser.” 

(Lennart Bylock, Valberedningsordförande, Cloetta) 

Genomgående anses kompetensen vara det viktiga för att ingå i en styrelse, och att denna 

generellt inte skiljer sig åt för att du är man eller kvinna. Den generella bilden var ändå att en 

blandning av kvinnor och män är bra för gruppdynamiken, då män och kvinnor i allmänhet 

har en del skilda erfarenheter och preferenser.  

Uppfattningen var dock att könet inte får gå före kompetensen vid nominering av nya 

styrelseledamöter.  

”Att vara man och kvinna är väl ingen kompetens? Jag tror nog att det är viktigt 

att ha båda könen då de kan tänka lite olika. Att ha blandningen får en bra utgång 

och snarare en bra dynamik. Man har lite olika utgångspunkter och 

värderingar(…)Man kanske har olika preferenser istället för olika 

kompetenser(…)Men att det finns kvinnliga kunder är ingen av de 

kravspecifikationer som finns när man väljer en styrelseledamot. Däremot blir det 

så indirekt eftersom kvinnor är en viktig målgrupp. Då har man ju lite de 
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värderingarna.” (Fredrik Hägglund, Valberedningsrepresentant, Hakon Invest 

och Hemtex) 

Det som majoriteten av respondenterna är överens om gällande vad som händer när en kvinna 

kliver in i styrelsen är att klimatet i gruppen kan upplevas som mindre ”mansdominerat”. 

Klimatet definieras bland annat av Otterbeck som ”mindre gubbsnack”. Något mönster kring 

vikten av mångfald i allmänhet och inte enbart kön i synnerhet, fanns som tidigare nämnt en 

enad åsikt om. Uppfattningen var att en kombination av olika bakgrund, erfarenheter och 

kompetens ger en bättre gruppdynamik eftersom fler perspektiv belyses. 

Om det krävs något visst antal kvinnor för att kvinnliga egenskaper ska frambringas i gruppen 

var det ingen av respondenterna som ansåg. Den generella åsikten är att en styrelseledamot 

oavsett kön sitter i en styrelse för sin kompetens. Majoriteten av respondenterna anser att om 

en person inte har förmågan att få fram sina åsikter och frambringa sina egenskaper på bästa 

sätt, ska denna inte sitta i en styrelse. Tivéus kan dock hålla med om att debatten kan bli lite 

mer öppen när det inträder fler kvinnor. Hon påpekar dock att det finns olika människor 

oberoende av kön och att det inte ska läggas för mycket schabloner i könen. Hon menar att 

detta kan leda till att det förväntas något som inte alltid levereras.  

Otterbeck menar dock att antalet kan spela roll, och att detta kan ses generellt för minoriteter 

av olika slag.      

”Att vara ensam av något speciellt slag är svårt. I ett bolag jag satt i hade vi en 

svart, nu har vi två svarta. Det är en stor skillnad. Visst är det så, hör man till en 

minoritet är det lättare att ha med sig någon till som är i stort sett samma typ(…): 

Ja, de vågar mer. Man blir inte utsatt på samma sätt. Men återigen. ”One of a 

kind” fungerar inte, man ska vara flera av något slag(…)Cecilia har nog haft det 

tufft att vara ensam tjej här. Med en till blir det mycket bättre. Både hon och 

Andrea kommer ut mer nu sedan de har blivit två tjejer. Om vi hittar en lika 

kompetent tjej till vore det absolut inte fel att ha tre tjejer. Om det skulle vara 

majoriteten tjejer spelar heller ingen roll. Någon sånär balans.” (Lars Otterbeck, 

Styrelseordförande, Hakon Invest) 

Cecilia Daun Wennborg upplever dock situationen på ett annat sätt. Hon anser inte att det 

varit ett problem för henne att vara ensam kvinna. Hon anser dock att det hade varit bättre om 

Hakon Invests styrelse hade haft en mer jämn könsfördelning. Hon grundar inte detta på att 
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det krävs ett specifikt antal för att kvinnorna ska komma fram i gruppen. Hon menar istället 

att en sådan sammansättning bättre skulle spegla stora delar av den kundgrupp 

Hakongruppens bolag har, det vill säga kvinnor. Hon menar att en kvinna med 

detaljhandelskunskap hade tillfört mycket till diskussionerna kring besluten i de olika 

portföljbolagen.       

Orback Pettersson anser sig även se ett mönster vad gäller minoriteter i allmänhet. Till denna 

grupp inkluderar hon även män i de hänseenden de är minoriteter. Hon upplever att det ofta 

blir minoritetens roll att vara den ifrågasättande. Hon menade att när någon redan är ”udda” så 

har personen inte så mycket att förlora, vilket i sig kan vara en bra ingrediens i styrelsearbetet. 

Hon anser även att det inte krävs något visst antal av minoriteten för att dennes egenskaper 

och åsikter ska framhävas i styrelsearbetet. 

5.4.3.1 Kvotering av kvinnor i styrelsen 

Vid frågan hur respondenterna ställer sig till kvotering av kvinnor in i styrelser, användes ett 

flertal argument både för och emot. Ett mönster som kan utläsas utifrån respondenternas svar 

är att männen generellt är emot och kvinnorna generellt är för kvotering. Alla de tillfrågade 

männen har en negativ inställning mot kvotering. Svenfelt kan ändå se det som en nödvändig 

åtgärd för att uppnå jämställdhet. Han menar dock att detta gäller främst statliga och 

kommunala bolag. Samtliga män motiverade sin negativa inställning med att det vore orättvist 

mot kvinnorna. Samtliga män betonar även att det är kompetensen som är viktig i fråga och 

inte vilket kön personen tillhör. 

”Vi sätter upp kompetensprofilerna på vad vi vill ha. Hittar vi sedan kvinnor är 

det bara bra att uppnå en så jämn balans som möjligt(…) Jag tror valberedningen 

mer tittar på Koden och att sträva efter jämställda styrelser, sedan kommer man 

in i styrelsen på kompetensen. Ska man kvotera in kvinnor i styrelser eller ska 

man sträva efter att ha flera kvinnor för att de har kompetens?” (Fredrik 

Hägglund, Valberedningsrepresentant, Hakon Invest och Hemtex) 

Ett annat förekommande argument emot kvotering är att det är en generationsfråga. Flertalet 

menar att det börjar i karriärerna i bolagen, eftersom det generellt krävs erfarenhet av 

resultatansvar för att platsa i en styrelse. Otterbeck menar bland annat att fler och fler kvinnor 

går de högre utbildningarna och gör karriär inom bolagen, och att det därav kommer att visa 

sig i styrelserna om 10-20 år. Otterbeck och även Bylock ansåg sig vidare se en så tydlig 

förändring att de inte skulle bli förvånade om det satt fler kvinnor än män i styrelserna i 
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framtiden. En generell åsikt bland respondenterna är även att det vore mer motiverat att 

kvotera in i ledningarna, då ledningserfarenhet ofta krävs för att platsa i en börsstyrelse. Ett 

ytterligare argument emot kvotering fördes av Bylock. Han menar att om det talas om 

”politisk korrekthet” bör alla minoriteter kvoteras in.     

Hos två av tre respondenter av det kvinnliga könet, Daun Wennborg och Tivéus, är 

inställningen till kvotering däremot positiv. Orback Pettersson har en skeptisk inställning till 

kvotering, men anser ändå att det kan bli nödvändigt. Skepsisen motiverar hon med att hon 

inte vill komma in på kvot eftersom hon vill bli invald för sin kompetens. Varför hon ändå 

anser att kvotering kan bli nödvändigt är för ett jämställdhetssyfte och att kvinnorna är 

skyldiga sina mor- och farmödrar att driva frågan om kvinnors rättigheter.  

Samtliga kvinnor är överens om att något radikalt bör göras för att få till en jämn 

könsfördelning i styrelserna. Tivéus påpekade att om kvinnor inte visar att de hör hemma i 

styrelserummet riskerar de i vilket fall att få utträda efter ett år. Generellt ställer sig kvinnorna 

skeptiska till argumentet att kvotering bör ske på ledningsnivån istället för på styrelsenivå. De 

menar att kompetensen finns. Hägglund påpekar att valberedningen inför nya nomineringar 

till styrelsen fått in ett flertal förslag på tillräckligt kvalificerade kvinnor, bland annat via 

kvinnonätverk. Ett flertal av respondenterna anser att kvinnor ofta hittas på linjebefattningar 

och har hand om exempelvis kommunikationsfrågan eller HR-frågan, och därmed inte sitter 

på VD-posterna i samma utsträckning som männen. Samtliga respondenter, män som kvinnor, 

ställer sig positiva till kvinnonätverk såsom Ruter dam, som arbetar för att få in fler kvinnor 

på ledande positioner. 

”Jag ser kvotering mer som ett redskap för förändring. Gör vi ingenting så 

kommer det se likadant ut om 20 år. Det kommer inte att förändras av sig självt. 

(…) Män har ju blivit inkvoterade i alla år för att de är män, då kan vi ju kvotera 

in kvinnor ett tag för att få en bra balans.(…)Att bara rekrytera styrelseledamöter 

från halva befolkningen leder till att vi missar en massa kompetens och 

begåvningar.” (Cecilia Daun Wennborg, Styrelseledamot, Hakon Invest) 

”…Sedan när man väl är inne så är det klart att man bara stannar kvar på grund 

av sin kompetens. Annars kan man ju åka ut igen efter ett år” (Meg Tivéus, 

Styrelseledamot, Cloetta) 
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Orback Pettersson som ställde sig tveksam till kvotering i styrelserna poängterar att kvinnans 

prioriteringar kan vara ytterligare en anledning till att det är, och i framtiden även kommer att 

vara, färre kvinnor på ledande positioner. Hennes intryck från omgivningen är att det är på 

väg att bli en pendelrörelse tillbaka där kvinnor inte är beredda att offra tiden med familj och 

barn för karriären. Hon anser att svenska företag måste anpassa incitamentsystem till kvinnors 

behov på ett bättre sätt för att locka fler kvinnor till ”karriärsjobb”. Hon menar även att 

samhället måste ändra syn och acceptera att kvinnor väljer att satsa på karriären. Hon tror 

dock att det kommer att ta lång tid för företagen och samhället att nå dit. 
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras hur paralleller kan dras mellan empirin och de utvalda teorierna. 

Först följer en gemensam analys för alla tre bolagen, då empirin inom vissa delar inte kan 

anses skilja sig nämnvärt mellan bolagen. Sedan följer företagsspecifika delar som innehåller 

en analys av de utdrag av empirin som istället kan anses skilja sig bolagen emellan. Utifrån 

detta analysavsnitt kommer vi slutligen ta fram en slutsats som ska besvara vår 

problemställning. 

6.1 Generellt för de tre bolagen 
I ett renodlat team har alla ett gemensamt ansvar för gruppens hela uppdrag. Istället för att 

kännetecknas som beslutsfattare, blir därav chefen personen som ska stödja och motivera sina 

medarbetare, samt att få de att känna delaktighet och ta ansvar. Intervjupersonerna bekräftar 

styrelsen som ett team genom att de påpekar att styrelsen är en grupp där alla har ett ansvar 

via utskotten och att större beslut ska fattas enhälligt i styrelsegruppen. De bekräftar även 

styrelseordförandens roll som chef genom att det bland annat är dennes roll att skapa ett 

trivsamt klimat. Hakon Invest styrelseordförande Lars Otterbeck uttrycker detta som en av 

styrelseordförandens största utmaningar, vilket även visar på en medvetenhet om sitt ansvar.  

Vid intervjuer med styrelseledamöterna visade det sig att det är av stor vikt vilka egenskaper 

som bärs av personerna i styrelsen. De som generellt togs upp som viktiga egenskaper var att 

ha integritet, att vara en öppen person som är lyhörd och nyfiken samt att ha mod i den 

bemärkelsen att våga ifrågasätta och framföra sin åsikt. Vad som kan noteras i detta 

hänseende är att ingen av egenskaperna som nämns av respondenterna är i enlighet med teorin 

om typiskt kvinnliga eller manliga egenskaper.  

Enligt undersökningen av Sjöstrand och Petrelius (2002) uppfattades förtroende som en viktig 

konsekvens av att samtliga ledamöter innehar VD-erfarenhet. Genom detta anses ledamöterna 

kunna lita på varandras erfarenheter och kompetenser, och därmed fatta effektiva och bra 

beslut. Intervjupersonernas åsikter är att ett bra beslutandeklimat är något som skapas 

gemensamt i gruppen under styrelseordförandes ansvar och inte via en förförståelse om 

varandras erfarenheter och kompetenser. De påpekar att VD-erfarenhet eller tidigare 

resultatansvar istället är av stor vikt vid nominering av styrelseledamöter för att ha den 

operativa erfarenheten och kompetensen som krävs för positionen, vilket kan ses som ett 

avsteg från Sjöstrand och Petrelius tidigare undersökning. Intervjupersonerna i vår studie är 

dock överens om att det är betydande att alla trivs i styrelseklimatet och att konflikter inte 

ständigt uppstår, vilket istället kan ses vara i enlighet med Sjöstrand och Petrelius 
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undersökning. Respondenterna betonar dock att sammansättningen ska präglas av erfarenheter 

och kompetenser som kompletterar varandra inom gruppen, vilket inte benämns vidare i 

tidigare undersökning.  

Intervjupersonerna är överens om att kompetensen är det viktigaste för att ingå i en styrelse, 

samt att den inte skiljer sig åt för att du är en man eller en kvinna. Resonemanget bekräftar på 

så sätt det meritokratiska perspektivet, vilket ser till kvalifikationer och bortser från kön, 

klass, bakgrund, ras, religion och andra karaktärer som är irrelevanta för karriärsmönster i 

samhället. Samtliga intervjupersoner är även eniga om att kvinnor idag är underrepresenterade 

männen på de högre maktnivåerna i samhället, vilket kan tala för att könet dock är relevant för 

karriärsmönstret i samhället. Då VD-erfarenhet är den del av karriärsmönstret som står i topp 

på meritlistan för en styrelseledamot, kan underrepresentation av kvinnor på högre maktnivåer 

ses som en förklaring till att kvinnor idag är underrepresenterade i styrelser. 

Underrepresentationen kan även vara ett argument emot att diskriminering av kvinnor idag 

råder på styrelsenivå. Slutsatsen som kan dras av detta är att kvotering av kvinnor till styrelser 

skulle medföra att valberedningarna även skulle bli tvungna att nominera styrelseledamöter 

från ett urval där tidigare VD-erfarenhet inte finns representerat i samma uträckning.  

Eftersom företag bland annat lever för kunder och den allmänna opinionen bör detta enligt 

mångfaldsteorin speglas på de högre nivåerna i bolagen. Om det är viktigt att kunderna 

återspeglas i styrelsen för att bättre beslut ska fattas, vilket kan ses i enlighet med 

mångfaldsteorin, är det enbart en av respondenterna som direkt anser. Fredrik Hägglund 

påpekar att det inte på något sätt är andelen kvinnliga kunder som styr vilken kompetens som 

behövs i Hakon Invests styrelse, och att något sådant inte tas hänsyn till i kravprofilen. Cecilia 

Daun Wennborg kan dock anse sig se fördelar med att företag med en stor andel kvinnliga 

kunder låter det återspelas i styrelsen. Detta för att det är bra att ha någon i styrelsen som 

förstår hur kunden resonerar och vad kunden vill ha. Daun Wennborgs argument bör kunna 

styrkas baserat på respondenternas allmänna uppfattning, att män och kvinnor generellt har 

skilda erfarenheter och preferenser och att styrelsen har en betydande roll i fattande av 

strategiska beslut. Det är dock inget som i sammanhanget kan påvisa att män och kvinnor inte 

skulle ha insikt om varandras preferenser. Resonemanget hos respondenterna kan därmed inte 

i denna undersökning styrka mångfaldsteorin i det hänseendet.  
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6.2 Hakon Invest 

6.2.1 Valberedningen 
Avsikten med tillsättningen av valberedningar är att öka transparensen genom att aktieägare 

ges möjlighet att ge sin syn och lämna förslag till styrelseledamöter, vilket i sin tur bör leda 

till en bredare rekryteringsbas. Enligt Hakon Invests årliga valberedningsredogörelser samt 

efter intervjun med Hägglund, kan paralleller dras till vad teorin om gruppdynamik i team 

ställer upp om personlig utvärdering och gap-analys. Dessa ska vara viktiga steg till att nå en 

optimal styrelsesammansättning. Kodens föreskrift stämmer även överens med teorin 

eftersom den anger att styrelsen årligen ska utvärderas och att valberedningen ska få ta del av 

den.  

Hakon Invest använde sig år 2005 till år 2009 av enkäter för personlig styrelseutvärdering. 

Via dessa har ledamöterna fått uttrycka sina upplevelser av styrelsearbetet, som sedan gavs till 

valberedningarna som utvärderingsunderlag.  Sedan år 2010 är utvärderingsmetoden istället 

enskilda samtal mellan styrelseledamöter och styrelseordförande, vilket sedan framförs till 

valberedningen via ordföranden. Båda dessa metoder kan anses uppnå det teorin föreskriver 

om personlig utvärdering. Sammantaget bör dessa utvärderingar ge valberedningen en grund 

för vilka tillgångar som finns i styrelsesammansättningen.  

Samtal med VD och styrelseordföranden ger ytterligare information till valberedningen om 

vad företagets verksamhet behöver. Enligt Hägglund samlas valberedning och 

styrelseordförande för att tillsammans göra en analys kring vart bolaget är i utvecklingen och 

vad som ytterligare behövs i kompetensväg för att nå målen. Om det kan anses saknas något 

menar han att de först diskuterar fram om det verkligen är nödvändigt att skaffa sig detta. 

Föreligger det ett behov av ytterligare kompetens diskuterar de sedan vidare om det finns 

någon möjlighet för nuvarande styrelse att lära sig det. Analysen kan anses vara i enlighet 

med gap-analysen (se figur 3). Den delen av gap-analysen som inte tar en så stor del av 

valberedningens tid kan konstateras vara punkten; göra oss av med. Hägglund menar att det är 

viktigt att få nytt blod och nya influenser, men att detta är något som kontinuerligt skett via 

naturliga förändringar. Det är dock enligt honom ingen styrelseledamot som har fått gå 

motvilligt sedan börsintroduktionen år 2005. Enligt dokumentstudierna framgår det inte heller 

att detta skett, då utträdena motiveras med att ledamoten i fråga har avböjt omval. En 

förklaring till detta kan vara Daun Wennborgs påstående att det kan vara känsligt att inte 

föreslå omval av en styrelseledamot. Ytterligare en förklaring kan vara att kontinuitet i 
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styrelsen förespråkas i de årliga valberedningsredogörelserna. I Hakon Invest är även 

ägarstrukturen speciell, vilket innebär att två av fyra valberedningsledamöter är representanter 

från ICA-handlarnas förbund. Tre av sju styrelseledamöter är vidare ICA-handlare, vilket gör 

att ägarna har en framträdande roll i styrelsesammansättningen. Dokumentstudien visar att när 

en ICA-handlare avböjer omval tillsätts en ny ICA-handlare. Dessa personer har även 

framträdande positioner inom ICA-handlarnas förbund. I studien framkommer att de övriga 

fyra ledamöterna har förnyats vid ett tillfälle, år 2010. Fåtalet förnyelser kan tyda på att 

företaget väljer att befintliga ledamöter får lära sig eller förbättra sig, vilket utifrån gap-

analysen kan innebära att upprätthålla kontinuiteten men ändå inneha en sammansättning som 

behövs inför framtiden.  

6.2.2 Styrelsesammansättningen 
Utöver VD-erfarenhet har branscherfarenhet även varit mycket framstående i 

styrelsesammansättningen i Hakon Invest. Andelen styrelseledamöter med erfarenhet från 

operativ verksamhet inom branschen för dagligvaru- och detaljhandelsbranschen har legat 

konstant på 80 till 95 procent (se figur 8). Valberedningen anger i kravprofilen som 

fastställdes år 2005 att styrelsen ska ha en bred kompetens inom handelsområdet. Erfarenhet 

och kompetens från finansmarknaden var vidare ett krav.  Sett till vad Svedberg (2007) 

skriver om en optimal gruppsammansättning kan detta uppfylla indikatorerna på nödvändig 

kunskap och kompetens i gruppen, samt att en riklig kommunikation därav bör kunna 

förekomma. Vidare bör även beslut kunna ske i samförstånd då samtliga kan anses ha 

tillräcklig kompetens och erfarenhet. I kravprofilen betonas inte mångfald inom den primära 

dimensionen, sett till bland annat kön, språk och ålder.    

En markant skillnad i utbildning kan utläsas från undersökningsperioden före och efter 

Koden. Innan Koden hade 90 procent av ledamöterna utbildning inom ICA-skolan. Från år 

2005 och framåt har istället ekonomexamen varit den utbildning de flesta ledamöter har, idag 

70 procent (se figur 7). En förklaring till detta kan vara att Hakon Invest behövde ta hänsyn 

till regelverket för emittenter
238

 för att få börsnoteras. Regelverket innebar bland annat 

styrelseledamöterna behöver inneha erfarenhet från börsnoterade bolag. En ytterligare 

förklaring till förändringen är Kodens föreskrift om mångsidighet och bredd i 

styrelsesammansättningen. Det är svårt att avgöra vilket regelverk som har haft avgörande 

inflyttande på styrelsesammansättningen i Hakon Invest eftersom de anpassade styrelsen till 

de båda regelverken vid samma tidpunkt.  
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 Se ordlista och översättningar. 
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Ovan angivna resonemang om vilken utbildning och kompetens styrelseledamöterna bör 

inneha kan styrka det Svedberg (2007) skriver om att nödvändig kunskap och kompetens ska 

finnas för att uppnå en optimal gruppsammansättning.  

Utifrån dokumentstudien och vad som framgår av ledamöters bakgrunder och erfarenheter 

kan det konstateras att Hakons Invest under perioden inte har haft någon styrelseledamot som 

inte talar svenska. Styrelseledamöterna i Hakon Invest ställer sig skeptiska mot att ett annat 

språk än svenska skulle pratas i styrelserummet. Både Otterbeck och Daun Wennborg menar 

att ett annat språk skulle försämra kvalitén på styrelsediskussionerna. Daun Wennborg tar 

även upp en kulturkrock som ett problem, då olika kulturer har olika syn och olika sätt att 

närma sig frågor. Kvalitetsförsämring och kulturkrock är därmed faktorer som kan anses 

inskränka mångfaldsteorin i sammanhanget. Resonemangen hos dessa styrelseledamöter i 

Hakon Invest skulle snarare vara i enlighet med vad teorin om gruppdynamik i team menar i 

sammanhanget om synergieffekter. Enligt teorin om gruppdynamik bör för stora olikheter 

inom gruppen inte vara optimalt för synergiskapande. Daun Wennborg påpekar även att de 

specifika fördelar styrelsen missar istället kan fås av dragningar från ledningen, resor och 

besök till verksamheter i utlandet samt från konsulter.  

En spridning i ledamöternas åldrar betonas även i mångfaldsteorin. Under perioden då 

företaget var ICA Förbundet Invest, år 2002 till år 2004, förelåg en medelålder konstant på 50 

år. När börsintroduktionen skedde år 2005 höjdes medelåldern till 55 år. Förändringen i 

åldersspridning är inte markant inom den undersökta perioden (se figur 9). Daun Wennborg 

anser vidare att hon har upplevt en föryngring i styrelser på grund av Koden. Hon förklarar 

detta med att äldre män har bytts ut mot yngre kvinnor, för att ta hänsyn till jämn 

könsfördelning. I Hakon Invests styrelse har detta gjorts, dock har inte medelåldern blivit 

lägre vid anpassning till Koden.  Styrelseordföranden Otterbeck påpekar att det istället är 

viktigt att ledamöterna har passerat karriären för att få kloka människor i styrelsen som har tid 

för sitt uppdrag, vilket naturligt ger en högre medelålder. Daun Wennborg förklarar dock att 

en ledamot inte behöver ha passerat sin operativa karriär utan kan ta ett uppehåll i sin tjänst 

för att arbeta med styrelseuppdrag under en tid. Det råder utifrån ovanstående resonemang 

skiljaktiga meningar om vilken ålder som ska förespråkas. Daun Wennborgs resonemang om 

uppehåll i den operativa karriären förespråkar en mångfald i ålder. För Hakon Invest skulle 

detta kunna ge en bättre spridning och att ledamöter representerar det lägre åldersintervallet. 
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Hakon Invests representation av kvinnor i styrelsesammansättningen har efter Kodens 

införande höjts procentuellt sett, från 11 till 29 procent (se figur 10). Valberedningen har 

under de två senaste åren även årligen diskuterat en jämnare könsfördelning och vägt detta 

mot kompetenskraven som finns. Valberedningen poängterar att de vid tillsättningen av den 

senaste kvinnan även angav detta i kravprofilen.  Utvecklingen borde tydliggöra att Koden har 

haft en påverkan på representationen av kvinnor, sett till valberedningens agerande. 

Enligt teorin definieras typiskt kvinnliga egenskaper som: empati, hjälpsamhet, omvårdnad, 

interpersonell känslighet, samarbetsvilja samt ett ömsesidigt beroende. Ingen av dessa togs 

upp av någon av styrelseledamöterna i Hakon Invest. Otterbeck kunde dock se att kvinnor 

vanligen för mer emotionella argument, vilket skulle kunna motiveras passa in i teorins 

beskrivning. Han menar även att konfrontation och konflikt inte gillas av kvinnor. De 

sistnämnda egenskaper är dock inte något som är i enlighet med teorins beskrivning. Daun 

Wennborg kan se att kvinnor i styrelser generellt är mer frispråkiga och intresserar sig för lite 

andra typer av frågor än männen. Hon påpekar dock att hon inte ser detta i Hakon Invests 

styrelse. Ingen av egenskaper hon anser typiskt kvinnliga är i enlighet med teorins 

beskrivning. Dessa resonemang gör att teorin om kvinnliga egenskaper inte kan anses styrkas 

i Hakon Invest styrelse.  Vid tillsättningen av en kvinna i styrelsen år 2010 framgår det inte 

heller av valberedningens redogörelse att de söker de kvinnliga egenskaperna, utan istället att 

de behöver en kvinna för att sträva efter en jämn könsfördelning. Vidare anges även 

kompetenskrav i kravprofilen. Vad som framgår av Hägglunds resonemang får 

kompetenskrav inte ge vika för kön. Utifrån detta kan det ses som valberedningen ställer 

samma krav på män som kvinnor och att det inte är könens respektive egenskaper de söker till 

styrelsen.  

Eftersom det finns kvinnor att tillgå, kan det ifrågasättas om det är en diskriminering av 

kvinnor som är anledningen till styrelsens underminerade representation av kvinnor. 

Hägglund menar att en förklaring till underrepresentationen är att det främst är män som 

under alla dessa år har besuttit de högre positionerna inom ICA-handlarnas förbund. Om 

Hägglunds resonemang stämmer och det därmed kan förekomma en direkt eller en indirekt 

diskriminering av kvinnor inom ICA-handlarnas förbund kan inte konstateras. Om styrelsen 

kan ses ur ett meritokratiskt perspektiv i detta hänseende kan därmed inte urskiljas.   

Om det krävs något visst antal kvinnor för att de kvinnliga egenskaperna ska frambringas i 

gruppdynamiken i styrelsen i Hakon Invest var det ingen som direkt ansåg. I Hakon Invests 
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styrelse sitter det sedan två år tillbaka två kvinnor. Daun Wennborg satt dock som ensam 

kvinna från börsnoteringen år 2005 till år 2010. Teorin om antal kvinnor i styrelsen menar att 

en kvinna är betydande, två kvinnor är mer effektfullt och tre kvinnor är det kritiska antalet 

för att de ska få genomslagskraft i gruppdynamiken. Eftersom det enbart sitter två kvinnor i 

Hakon Invests styrelse kan det inte undersökas vidare hur upplevelserna är av ett kritiskt 

antal. Otterbeck menar att han har märkt av en skillnad i hur Daun Wennborg kommer fram i 

gruppen sedan de blivit två kvinnor, då han menar att ensam av något slag är svårt. 

Resonemanget skulle kunna ses i enlighet med teorin om antal kvinnor i styrelsen. Otterbeck 

talar dock om Daun Wennborg som kvinna och minoritet i detta sammanhang, och talar inte 

om några typiskt kvinnliga egenskaper, vilket istället frångår teorins syfte kring framförande 

av kvinnliga egenskaper. Daun Wennborg själv upplever att hon aldrig har haft problem att 

komma fram då hon varit ensam kvinna. Ovanstående resonemang visar på skilda åsikter om 

kvinnorna kommer fram mer då de blir ett ökat antal kvinnor, vilket därmed varken talar för 

eller emot teorin. Respondenterna från Hakon Invest är heller inte eniga om att det finns några 

specifika kvinnliga egenskaper som bärs av kvinnorna i Hakon Invests styrelse. Det är något 

som ytterligare kan tala emot teorin i detta hänseende. 

Om kvotering skulle införas innebär det för Hakon Invests del en förändring av 

styrelsesammansättningen då de idag inte har en jämn könsfördelning. Hägglund påpekar att 

valberedningen tidigare vänt sig till Ruter dam med sin kravprofil, och fått tillbaka sex till sju 

kvalificerade kandidater av det kvinnliga könet. Otterbeck poängterar även att fler kvinnor 

kommer finnas att tillgå då flera utbildas. Resonemangen tyder på att kvinnor finns att tillgå. 

Daun Wennborg förespråkar därmed att kvotering bör införas, då en jämn könsfördelning inte 

är något som kommer att uppkomma av sig självt.  

6.3 Cloetta 

6.3.1 Valberedningen 
Enligt Lennart Bylock sker en personlig utvärdering av varje ledamot i styrelsen där 

ordförande Olof Svenfelt är ansvarig, vilket även framgår av dokumentstudierna. Den går ut 

på att de ska poängsätta sitt eget och de övriga styrelseledamöternas arbete på en skala från ett 

till fem. Bylock anser att den typen av personliga utvärderingar ofta resulterar i att femmorna 

väljs på skalan. Cloetta gör därmed dessa anonymt, vilket enligt Bylock ledde till något mer 

ärliga och utförliga svar. Valberedningen ska sedan ta del av undersökningen i deras arbete. 

Personliga utvärderingar kan enligt Svedberg (2007) ses som ett viktigt steg på vägen i 
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utarbetandet av gap-analysen, vilket är av stor vikt för att nå en optimal 

styrelsesammansättning (se figur 3). 

Det framgår av dokumentstudien att kravprofiler användes av Cloetta Fazers valberedning vid 

framtagandet av styrelseledamöter. Kravprofiler var ett krav på valberedningsprocessen som 

togs bort ur Koden år 2008, då det ansågs detaljerat. Efter Kodens revidering redovisar inte 

Cloetta att de använder sig av kravprofiler. Det kan dock inte av dokumentstudien uteslutas att 

de ändå ställer upp sådana. Det som framgår i studien av Cloetta är att deras bolagsorgan ska 

karaktäriseras av en hög kompetens, självständighet och rättrådighet, vilket inte indikerar en 

preciserig av vad som behövs för verksamheten inför framtiden. Kraven är allmänna och har 

varit desamma i företaget under cirka sju år, det kan därav ifrågasättas hur väl anpassade de är 

till verkligheten. Denna information och intervjuerna indikerar inte om gap-analysen används 

för att utvärdera vad som behövs i framtiden. I den senaste valberedningsredogörelsen inför 

årsstämman (2010) framgår dock att en avvägning av kompetens mot framtida inriktning har 

gjorts, vilket även påvisar en ökad transparens. 

6.3.2 Styrelsesammansättningen 
Som tidigare nämnts är samtliga respondenter överens om att det är av stor betydelse, om inte 

ett krav, att ha haft ett tidigare resultatansvar för att kvalificeras för ett styrelseuppdrag. 

Branscherfarenheten är något som prioriteras i styrelsen. Den har under perioden innehafts av 

80 till 91 procent (se figur 12). De enstaka ledamöter som inte besuttit branscherfarenheten 

under perioden har haft andra kompetenser från sina tidigare erfarenheter, såsom finansiell, 

transport samt börs- och bolagsrätt. Eftersom det är enstaka personer som till huvuddelen 

innehar annat än branscherfarenhet samt att det inte finns många valberedningsrapporter som 

pekar på att det tas hänsyn till mångfald. Det kan därav inte styrkas att mångfald prioriteras 

vid tillsättning av ledamöterna under åren. Inför den senaste årsstämman gör dock 

valberedningen en konstatering att mångsidighet och bredd uppnås, efter en 

kompetensövervägning. Det kan även utläsas att mångfald diskuterats med hänsyn till kön, då 

de konstaterar att de har en jämn könsfördelning. 

Gällande styrelseledamöternas utbildning är ekonomexamen den utbildningskompetens de 

flesta ledamöter besuttit under alla de undersökta åren. Andra utbildningskompetenser som 

kontinuerligt funnits med i styrelsen är civilingenjörexamen och juridikexamen (se figur 11). 

Utifrån detta kan Cloetta anses ha en bredd i tidigare utbildning, vilket kan vara i enlighet 

med mångfaldsteorin. Det har dock inte skett någon förändring sedan Kodens införande, 
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vilket gör att det inte går att konstatera att Koden haft inverkan med sin föreskrift om 

mångsidighet och bredd i detta hänseende. 

Av dokumentstudierna och av respondenterna framgår det att Cloetta inom 

undersökningsperioden inte har någon som är icke-svensktalande. I Cloetta är åsikten kring 

detta något skild mellan styrelseledamöterna. Svenfelt ställer sig skeptisk till att engelska talas 

i styrelsen och menar att det skulle vara ett hinder för att alla inte kan språket. Meg Tivéus 

menar utifrån tidigare erfarenheter av detta istället att hon inte ser språket som ett problem. 

Hon anser dock att beslutet om en internationell person behövs i styrelsen beror på vart 

företaget är på väg. Hon menar därav att Cloettas styrelse inte är i behov av det och att dagens 

styrelsesammansättning är ändamålsenlig. Åsikten kan utifrån hennes resonemang anses 

relaterad till att Cloettas nuvarande strategi fokuserar på att optimera försäljningen på den 

svenska marknaden. Utifrån intervjuerna betonas vad som är ändamålsenligt för 

verksamheten, istället för att mångfald ska uppnås i detta hänseende.    

I mångfaldsdefinitionens primära dimension ingår ålder som en av faktorerna som bör tas 

hänsyn till vid gruppkomposition. Inom undersökningsperioden var både medelåldern som 

lägst och åldersspridningen som mest jämn år 2003. Medelåldern var som högst år 2007 och 

då var åldersspridningen något mer ojämn (se figur 13). Utvecklingen kan inte påvisa att 

Kodens föreskrift om mångsidighet och bredd har gett sig uttryck i Cloettas 

styrelsesammansättning. Intervjupersonerna i Cloetta var eniga om att ålder inte har stor 

betydelse i om en person passar som styrelseledamot eller inte. Tivéus betonar att hon vill se 

ett bredare åldersspann. Hon menar att det idag förekommer en åldersdiskriminering åt båda 

håll när det handlar om att få ingå i ett börsbolags styrelse. Att det inte finns någon större 

spridning i ålder under åren inskränker därmed mångfaldsteorin.  

Enligt intervjupersonerna i Cloetta förekommer helt skilda åsikter kring vilka som är typiskt 

kvinnliga egenskaper. Tivéus menar att en typisk kvinnlig egenskap är mod, i bemärkelsen att 

kunna säga ifrån. Svenfelt kan istället ofta urskilja att kvinnor är mer noggranna. Bylock 

menar till sist att han ser en svängning i egenskaper, där kvinnliga ledare är tuffare än 

männen. Han uttrycker en typiskt kvinnlig egenskap som att ”tycka synd om”. Denna 

egenskap har likheter med en interpersonell känslighet, vilken är en egenskap som teorin 

nämner som en typisk kvinnlig. Han påpekar dock att en kvinna med denna egenskap inte 

sitter i en styrelse. Enligt dessa påståenden kan det inte dras någon tydlig koppling mellan kön 
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och genus i styrelserummet. Teorin om typiskt manliga och kvinnliga egenskaper kan därmed 

inte bekräftas i Cloettas styrelse.      

Eftersom det är en jämn könsfördelning i Cloettas styrelse, samt att det sitter fler än tre 

kvinnor, kan teorin om antal kvinnor i styrelsen testas i sin helhet. Ingen av 

intervjupersonerna kan dra någon direkt parallell till om det händer något specifikt med 

gruppdynamiken då det sitter fler än tre kvinnor i styrelsen. Tivéus kan dock hålla med om att 

debatten kan bli lite mer öppen när det inträder fler kvinnor, men hon kan inte säga att det 

sker vid något visst antal. Resonemanget kan indikera att det finns en koppling mellan 

gruppdynamik och representation av kvinnor. Det kan dock inte styrkas tillräckligt för att 

kunna bekräfta vad teorin föreskriver om ett kritiskt antal på tre kvinnor i styrelsen. 

Cloettas styrelse består idag av åtta personer varav sex är bolagsstämmovalda och två är 

fackligt invalda. Båda de fackligt invalda arbetstagarrepresentanterna är kvinnor, vilket gör att 

styrelsen idag kan anses ha en jämn könsfördelning med 50 procent män och 50 procent 

kvinnor. Skulle könskvotering in till styrelser lagföras i Sverige idag enligt förslaget skulle 

det kunna innebära att Cloetta skulle behöva ändra sin styrelsesammansättning. Enligt 

intervjuerna med Cloetta vore det ingenting som skulle påverka företaget negativt.  

6.4 Hemtex 

6.4.1 Valberedningen 
Av dokumentstudierna framgår att Hemtex sedan år 2005 har gjort årliga utvärderingar av 

styrelsen. Utvärderingarna har genomförts i olika former, både genom enkäter och intervjuer. 

Oavsett metod är utvärderingarna i enlighet med vad Svedberg (2007) skriver om personliga 

utvärderingar. Valberedningen har fått ta del av relevanta delar från utvärderingen, vilket 

medför att de vid nominering av styrelseledamöter kan ta detta i beaktning. Utvärderingen kan 

ses som en del av gap-analysen, då den går ut på att urskilja vilka tillgångar som finns i 

styrelsesammansättningen och relatera dessa till verksamhetens behov (se figur 3). Motivering 

till nya styrelseledamöter visar även på valberedningens medvetenhet om verksamheten. Med 

anledning av börsnoteringen hade Hemtex vid tidpunkten en extra bolagsstämma där två nya 

ledamöter valdes in. Enligt valberedningsrapporten (2009) utarbetades en kravprofil som var 

relaterad till framtida strategi för företaget. 

Med hänsyn till vad Svedberg (2007) säger om gap-analysen ska valberedningen även se över 

vad som inte behövs längre i styrelsesammansättningen, det vill säga om de bör göra sig av 
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med någon ledamot. Det framgår av dokumentstudien att ledamöter avgår eller avböjer omval 

men inte direkt att de väljer att ge förslag på att göra sig av med någon. Valberedningen tar 

inte heller någon ställning till detta. Det gör att det i Hemtex valberedningsarbete inte via 

dokumentstudier eller intervjuer kan styrkas att någon tid läggs på gap-analysens fråga kring 

vilka tillgångar, styrelseledamöter, som behövs göras av med. På årsstämman 2009 valde 

dock ägarna att inte tillsätta valberedningens förslag till styrelseordförande. Det visar även på 

att valberedningens arbete inte alltid antas av ägarna och att storägarna fortfarande har ett 

stort inflytande över vilka som tillsätts till styrelsen.      

6.4.2 Styrelsesammansättningen 
Utöver VD-erfarenheten är även branscherfarenheten viktig i Hemtex. Den har besuttits av 

alla ledamöter i Hemtex styrelse sedan räkenskapsåret 2007/2008. Innan detta räkenskapsår 

varierade branscherfarenheten mellan en andel på 57 och 71 procent, det vill säga att en till tre 

personer saknade denna erfarenhet (se figur 16). Det som bör observeras är att all information 

om alla ledamöter, bland annat branscherfarenhet, inte funnits att studera via webbplats under 

perioden innan Koden började tillämpas. De som under perioden anses sakna 

branscherfarenhet har istället erfarenhet från bland annat finansmarknaden samt utveckling av 

ledningsarbete.  

Hägglund, som är representant från valberedningen, anser att företaget behöver en likriktad 

sammansättning sett till kompetensen inom retail, då de arbetar nära verksamheten. I 

valberedningens rapport, de två senaste åren, konstateras styrelsen som ändamålsenlig. I 

kravprofilen betonas inte mångfald. Orback Pettersson poängterar istället att endast 

branscherfarenhet kan ge en ensidig syn och beslutsprocess inom styrelsen. Hon menar att det 

är viktigt att istället bredda perspektivet, och att det är nog så viktigt att det finns en bredd av 

perspektiv representerade i gruppen, exempelvis ett finansiellt, juridiskt, kulturellt och 

geografiskt. Hennes resonemang kan ses i enlighet med mångfaldsteorin, att olika bakgrund 

och kompetenser ska leda till en ökad kreativitet, innovations- och problemlösningsförmåga, 

vilket i sin tur ska leda till en högre produktivitet. Den nödvändiga kunskapen och 

kompetensen kan istället, utifrån hennes resonemang, representera en bredd, då hon istället 

anser kompletterande kunskaper och kompetenser vara ändamålsenligt i denna styrelse. 

Resonemangen från Hägglund och Orback Petterson i frågan om vad som är viktigt i Hemtexs 

styrelsesammansättning kan anses skilda. Det kan även ifrågasättas om Hemtex 

styrelsesammansättning idag, enligt dokumentstudierna, har denna bredd som Orback 
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Pettersson talar om. Hon har valt att avgå inför årsstämman, dock är anledningen till 

avgången oklar.    

Efter börsnoteringen har den dominerande akademiska utbildningen varit ekonomexamen, 

som successivt har ökat från 29 till 83 procent under perioden år 2007 till år 2011 (se figur 

15). Även politisk magisterexamen har innehafts av en eller två ledamöter under perioden. 

Tillämpning av Koden kan vara förklaringen till att utbildning anges i större utsträckning 

därefter. Idag är det endast för en ledamot dessa uppgifter saknas.  Vi gör inte någon analys på 

Kodens inverkan på utbildningskrav i Hemtex, då det inte kan visas med rättvisa uppgifter 

innan Koden.  

Av dokumentstudierna framkommer att det idag och tidigare i undersökningsperioden inte 

funnits någon ledamot som inte är svensktalande. Som tidigare nämnt betonar 

mångfaldsteorin främst vikten av heterogenitet i grupper. I Hemtex förekom ingen skepsis 

mot att engelska talas, snarare ett välkomnande. Skis resonemang i frågan grundar sig på att 

det vore mycket berikande för styrelsen att ta in en person till styrelsen från utlandet. Han 

menar att det finns många lärdomar att dra från andra länders marknader och 

konkurrensförutsättningar. Han påpekar även att detta också gäller företag som har nästintill 

all sin verksamhet i Sverige. Orback Pettersson har också en positiv inställning till att få in 

någon i styrelsen med erfarenhet från andra marknader med andra konkurrensförutsättningar. 

Åldersspridningen är som mest jämn år 2005, då även medelåldern är som lägst. Efter Kodens 

tillämpning har åldersspridningen dock blivit mer koncentrerad (se figur 17). Orback 

Pettersson och Ski poängterar dock att åldern inte ska ha någon avgörande betydelse. De 

menar att en person ska tillsättas för sin kompetens och inte för sin ålder. Skis inställning är 

vidare att en person under 30 år kan platsa i en styrelse om den innehar den efterfrågade 

kompetensen. Deras resonemang stämmer överens med mångfaldsteorin vilken förespråkar att 

en grupp ska ha en spridning i ålder vid val av styrelseledamöter. Koncentrationen i ålder i 

Hemtexs styrelse idag är dock inte i enlighet med vad Ski och Orback Pettersson förespråkar, 

det vill säga en bredd i ålder. 

Enligt teorin om kvinnliga egenskapers specifika tillförande finns det typiskt kvinnliga 

egenskaper.  Ingen av de intervjuade i Hemtex tog upp någon av dessa vid beskrivning av 

kvinnliga egenskaper. Ski menade att han möjligen kan se en större noggrannhet hos en av 

kvinnorna i styrelsen idag, dock upplevde han att det snarare beror på att hon är noggrann som 

person än att hon är kvinna. Orback Pettersson kunde dock tänka sig urskilja egenskapen 
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mod, i den bemärkelsen att kvinnor ofta vågar säga ifrån när de inte förstår. Hon menar även 

att kvinnor ofta har mindre prestige än män. Hon kan dock tänka sig att detta beror på att 

kvinnor ofta får rollen som minoritet, mer än att de bär specifika kvinnliga egenskaper. 

Orback Pettersson påpekar även att det är svårt att dra gränsen mellan manligt och kvinnligt 

och kön. Hon menar att den bästa kvinnliga ledaren hon träffat är bäst för att hon har så 

mycket man i sig, medan den bästa manliga ledaren hon träffat är istället bäst då han har så 

mycket kvinna i sig. Resonemanget i Hemtex kan därmed inte bekräfta det teorin säger om 

kvinnliga egenskapers specifika tillförande. 

Hemtex har från räkenskapsåret 2005/2006 haft tre kvinnor i styrelsen. Vad gäller frågan om 

det i styrelsen krävs ett kritiskt antal på tre kvinnor för att de kvinnliga egenskaperna ska 

komma fram i gruppdynamiken, var det ingen av intervjupersonerna som ansåg. Teorin om 

antal kvinnor i styrelsen kan därmed inte bekräftas i Hemtexs styrelse.  

Hemtex har under flera år uppfyllt kriteriet om en jämn könsfördelning i styrelsen, det vill 

säga att andelen kvinnor är i intervallet 40 till 60 procent (se figur 18). Första året i 

undersökningsperioden, räkenskapsåret 2002/2003, fanns ingen kvinna representerad i 

styrelsen. Räkenskapsåret därefter valdes två kvinnor in. Procentuellt ökade andelen kvinnor 

ytterligare räkenskapsåret 2005/2006 då ytterligare en kvinna valdes in. 

Arbetstagarrepresentanten som valdes in år 2009 upprätthöll en jämn könsfördelning i 

styrelsen. Utvecklingen av andelen kvinnor påvisar inte att Koden haft någon inverkan på 

könsfördelningen i Hemtexs styrelse, då de hade en jämn könsfördelning innan tillämpningen 

av Koden. En kvotering efter årsstämman 2011 skulle inte göra Hemtex tvungna att ändra sin 

styrelsesammansättning, även utan arbetstagarrepresentant medräknat. 

6.5 Sammanfattning 
Enligt Svedberg (2007) har alla i en grupp en uppfattning om sin omgivning som bör 

synliggöras som ett steg i ledet mot att skapa en optimal gruppsammansättning. Ett sätt att 

göra detta är via att gruppmedlemmarna beskriver sina upplevelser.  Alla de tre undersökta 

bolagen använder sig av personliga utvärderingar av något slag, vilket stärker kopplingen 

mellan teori och empiri i det hänseendet. Studien har dock visat att det kan finnas brister i 

ärlighet vid utförande, vilket kan utgöra ett hinder i sammanhanget. Det är dock en brist som 

Svedberg (2007) inte resonerar kring. Utifrån empirin utger sig bolagen för att använda sig av 

kravprofiler. Dessa kan även ses vara i enlighet med vad Svedberg (2007) skriver om gap-

analys. Utifrån samtliga respondenters resonemang kan konstateras att indikatorerna enligt 
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Svedberg (2007) är viktiga. Vidare i intervjuerna framkommer att tidigare VD-erfarenhet eller 

resultatansvar är viktiga erfarenheter, om inte ett krav, för att gruppen ska uppfylla 

indikatorerna och därmed åstadkomma kvalité i beslutsfattandet. Vikten av VD-erfarenhet 

stärker tidigare undersökningar. Vikten av förtroende, enligt Sjöstrand och Petrelius 

undersökning år 2002, kan dock inte styrkas i denna undersökning. Istället anses 

branscherfarenhet som det viktigaste efter VD-erfarenhet eller tidigare resultatansvar.               

Mångfaldsteorin menar att det är viktigt att kunderna återspeglas i styrelsen för att bättre 

beslut ska fattas. Detta är dock inget som kan styrkas i vår undersökning. Teorin beskriver 

även heterogenitet inom mångfaldsdefinitionens olika beståndsdelar som viktigt. Det betonas i 

intervjuerna att mångfald inom bland annat ålder, utbildning och tidigare erfarenheter är 

viktigt för kvalitén på beslutsfattandet i gruppen. Det är dock inget som tydligt har speglat sig 

i företagens styrelsesammansättningar genom åren. Blandning av kön är dock en parameter 

som kan anses ha haft en inverkan på styrelsesammansättningen.     

Enligt intervjupersonerna får inte kompetenskrav ge vika för kön. Det finns inte heller någon 

samstämmighet mellan respondenternas svar gällande att kvinnor bär några specifika 

kvinnliga egenskaper i styrelserummet. Definitionen av vilka egenskaper som är typiskt 

kvinnliga enligt teorin kunde inte heller bekräftas. En egenskap som nämns av tre 

intervjupersoner är att kvinnor ofta bär mod, vilket kan anses styrka den som en kvinnlig 

egenskap. Intervjupersonerna uppgav dock att kvinnor ofta bär egenskapen då de är en 

minoritet och inte för att de är kvinnor, vilket därav talar emot mod som en kvinnlig 

egenskap. Utifrån ovanstående resonemang kan det inte uteslutas att kvinnor i styrelserna bär 

typiskt kvinnliga och manliga egenskaper i samma utsträckning.  

Att det krävs ett visst antal kvinnor i styrelsen för att de kvinnliga egenskaperna ska komma 

till uttryck i gruppdynamiken var inget som majoriteten av respondenterna ansåg. 

Anledningen till detta kan vara att det inte finns någon enighet om vilka som är typiskt 

kvinnliga egenskaper, samt om de bärs lika mycket av männen som av kvinnorna. Vad teorin 

säger om antal kvinnor i styrelsen kan därmed inte bekräftas i denna undersökning. 

Respondenterna anser att kön inte får komma före kompetens vid nominering av 

styrelseledamöter. Valberedningarna anser även att det idag finns kandidater av det kvinnliga 

könet som har nog med kompetens för att sitta i dessa bolags styrelser. Vid 

undersökningsperiodens början, år 2002, hade inget av de tre bolagen en jämn könsfördelning. 

Detta kan tala för att diskriminering förekom, vilket är i enlighet med teorin om det 
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meritokratiska perspektivet. Med de fackligt invalda kvinnorna medräknad i styrelsen är det 

dock idag bara Hakon Invest som inte har en jämn könsfördelning. Det kan istället tala emot 

att diskriminering idag förekommer i bolagen, och därmed teorin i sammanhanget. 
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7. Slutsats 

 I detta avsnitt presenteras de slutsatser som framkommit genom studien. Här besvaras 

frågeställningen som konstaterar att syftet med studien är uppfyllt. Avsnittet avslutas med 

förslag till fortsatt forskning inom området. 

Vad har införandet av valberedningar spelat för roll för styrelsesammansättningarna i dessa 

bolag? 

Utifrån dokumentstudier och intervjuer kan slutsatsen dras att Kodens införande av 

valberedningar spelat en tydlig roll för styrelsesammansättningen i och med att 

nomineringsprocessen blivit mer omfattande med krav på transparens gentemot aktieägarna. 

Undersökningen kan dock inte påvisa att samma ledamöter som tillsats under perioden även 

hade gjort det utan att valberedningen reglerats i Koden. Den ökande transparensen indikerar 

dock på en bredare rekryteringsbas, vilket även poängteras av intervjupersonerna. 

Hur har Kodens rekommendation om mångsidighet och bredd tagit sig uttryck i styrelsernas 

sammansättningar?  

Utifrån dokumentstudier och intervjuer av de tre bolagen kan det inte påvisas att Koden haft 

någon större inverkan på mångsidighet och bredd i styrelserna gällande ej svensktalande, 

ålder och utbildning, relaterat till mångfaldsteorin.  

Inom undersökningsperioden har alla styrelseledamöter talat svenska i de tre undersökta 

bolagen. Merparten av intervjupersonerna har uttryckt ett motstånd mot att annat språk än 

svenska talas i styrelserna, vilket inskränker sammansättningens mångsidighet och bredd. 

Respondenterna uttrycker att ett annat språk i styrelserummet skulle ge en kvalitetsförsämring 

i styrelsearbetet. En ytterligare inskränkning i mångsidighet och bredd görs sett till ålder. 

Ingen av bolagen har visat någon markant förändring i åldersspridning sedan Koden infördes, 

år 2005. Den mest jämna åldersspridningen förekom innan Kodens tillämpning i samtliga 

bolag.  Majoriteten av respondenterna anser dock att en större åldersspridning är att 

förespråka. 

Hakon Invest börsnoterades och började tillämpa Koden vid samma tidpunkt. Sedan dess har 

styrelsens sammansättning inom mångsidighet och bredd främst förändrats på så sätt att 

kompetens inom ICA-skolan till stor del bytts ut mot ekonomexamen och kompetens inom 
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finansområdet. I det avseendet har mångsidighet och bredd i styrelsen ökat. Det är vidare 

svårt att utläsa i vilken omfattning utbildningskompetensen är en konsekvens av börsreglerna 

eller Koden. 

Cloetta har varit börsnoterade under hela undersökningsperioden, vilket gjort att de behövt 

anpassa sig till börsreglerna och Koden vid två skilda tidpunkter. Sedan Kodens införande har 

vidare inte någon markant förändring skett i utbildning i Cloettas styrelsesammansättning. 

Hemtex börsnoterades år 2005, men var då ett mindre bolag, och behövde därav inte ta 

hänsyn till Koden utan endast till börsreglerna. Företaget började tillämpa Koden år 2007. 

Efter Kodens införande kan det inte heller i Hemtex urskiljas någon markant förändring i 

utbildning i styrelsesammansättningen.  

En ytterligare anledning till slutsatsen är att VD- och branscherfarenhet uteslutande anses vara 

viktigare än mångfald vid nominering av styrelseledamöter. Det ska dock inte uteslutas att 

VD- och branscherfarenhet även kan vara två av flera viktiga beståndsdelar i mångsidighet 

och bredd, samt att deras kompetens anses ändamålsenlig med bolaget. Införandet av 

föreskriften i Koden med följ eller förklara har dock fått valberedningarna att beakta 

mångfaldsaspekten, vilket de tidigare inte var tvungna till. 

Bör Kodens föreskrift om strävan efter en jämn könsfördelning regleras via könskvotering till 

styrelser?  

Utifrån denna undersökning bör Kodens föreskrift om strävan efter en jämn könsfördelning 

till stor del ha uppfyllt sitt syfte, då de undersökta bolagen sammantaget fått en jämnare 

könsfördelning sedan Koden infördes. Eftersom utvecklingen började redan före Kodens 

införande i bolagen, kan det vara en anpassning till den kommande föreskriften i Koden. Det 

är dock svårt att säga hur stor påverkan den allmänna samhällsdebatten om kvotering har haft 

i denna utveckling. Att Koden bör ha haft en inverkan på könsfördelningen men inte mångfald 

i övrigt, kan även vara i enlighet med vad vissa remissinstanser i betänkandet till Koden 

ansåg, nämligen att kön får för stort utrymme i Koden jämfört med de andra 

mångsidighetsfaktorerna. Att lagstadga en kvotering i dagsläget skulle få konsekvenser i 

Hakon Invest och Cloetta beroende på hur de fackligt invalda arbetstagarrepresentanterna 

skulle komma att behandlas i frågan. Att hitta kvinnor till styrelsen anses inte vara några 

problem enligt bolagens valberedningar. Det är även ett argument för kvotering utifrån denna 

undersökning. Tillräckligt kompetenta kvinnor bör finnas att tillgå till dessa bolag. 
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Figur 19. Representation av kvinnor styrelse år 2002-2011 

I denna studie kan dock inte argumentet för kvotering stärkas av teorin om att kvinnor och 

män generellt bidrar med olika egenskaper till gruppen. Inte heller kan teorin om antal 

kvinnor i styrelsen styrkas. Detta då det enligt en majoritet av intervjupersonerna inte krävs 

något visst antal kvinnor för att specifika kvinnliga egenskaper ska påverka gruppdynamiken 

och skapa ett bättre beslutsfattande. Det som enligt studien talar emot att kvotering bör 

införas, är bland annat att andelen kvinnor i de undersökta bolagen har ökat markant sedan 

Kodens införande år 2005, utan lagstiftning. Successivt under åren sedan Kodens införande 

har valberedningarna i sina rapporter och kravprofiler även ökat fokus på frågan om jämn 

könsfördelning.  Sett till denna utveckling i dessa tre bolag kan kvotering ses som en onödig 

lagstiftning.      

7.1 Förslag till framtida forskning 
En intressant framtida forskning vore att göra ett stort antal observationer av styrelsemöten för 

att vidare testa om/hur denna studies fem valda teorierna tar sig i uttryck i gruppdynamiken. 

Detta eftersom observationer ger forskaren en möjlighet att själv uppleva gruppdynamiken. 

Intervjuer förlitar sig främst på personers enskilda upplevelser, vilka kan speglas av oärlighet 

då respondenterna kan ha incitament att förmedla bolaget på ett sätt som får det att framstå så 

bra som möjligt i sammanhanget. Det är dock, som vi beskrivit närmare i metoden, mycket 

svårt att få access till observationer som undersökningsmetod vid forskning om styrelser. 
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För att få en klarare och tydligare bild över valberedningarnas betydelse vore det vidare 

intressant att djupare undersöka nomineringsprocessen. Den optimala metoden för detta vore 

att observera valberedningens arbete och få ta del av en nomineringsprocess, det vill säga 

sökandet efter en ny ledamot. Efter en observation kan slutsatser dras om/hur diskussioner i 

praktiken förs och hur gap-analysen genomförs.    

Teorin om kvinnliga egenskapers specifika tillförande samt teorin om antalet kvinnor i 

styrelsen var de teorierna som hade svagast koppling till empirin i denna studie. Det skulle 

därav vara intressant att vidare via observationer undersöka om det kan dras en slutsats att det 

i styrelserummet finns en specifik koppling mellan att vara kvinna och att bära typiskt 

kvinnliga egenskaper. Det vore fortsatt intressant att undersöka om dynamiken uppenbart ser 

olika ut i styrelser där antalet kvinnor skiljer sig åt.  

Eftersom en slutsats i denna undersökning är att det nästintill ses som ett krav att ha VD-

erfarenhet eller tidigare resultatansvar för att bli en del av styrelsen, vore det intressant att 

vidare forska kring VD-erfarenhetens betydelse för kvalitén på beslutfattandet. Studien skulle 

kunna genomföras med djupintervjuer med styrelseledamöter som tidigare har haft en linje- 

eller stödfunktionsbefattning och som senare besuttit en VD-position. Dessa personer kan 

beskriva om det finns en betydande skillnad i vad de olika positionerna bidrar med för 

kvalitén i styrelsearbetet.  
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Ordlista och översättningar 
A-lista  Tidigare börslista över större aktiebolag. Listan upphörde 2006 i 

samband med att Nordiska listan etablerades.
239

 

Arbetstagarrepresentant De anställda i ett aktiebolag har möjlighet att utse 

styrelseledamöter, vilka kallas arbetstagarrepresentanter. För att 

dessa ska få vara en del av styrelsen krävs att företaget är av en 

viss storlek och att beslut om det fattas i en fackförening. 

Arbetstagarrepresentanterna räknas in i styrelsen och är i princip 

likställda med styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som utses 

av bolagsstämman (föreningsstämman) eller på det sätt som anges 

i bolagsordningen. Särskilda regler för en arbetstagarrepresentant 

är att: 

 En arbetstagarrepresentant inte får delta i frågor som rör 

kollektivavtal, stridsåtgärder eller liknande. 

 En arbetstagarrepresentant har rätt att få underlag till 

styrelsesammanträden och närvara och yttra sig vid dessa och 

vid bolagsstämman (föreningsstämman), även om den 

arbetstagarledamot som han eller hon är suppleant för också är 

närvarande.  

 En arbetstagarsuppleant kan bara ersätta en 

arbetstagarledamot
240

  

Det är oklart enligt lagförslag om kvotering, huruvida 

arbetstagarrepresentanterna skulle omfattas av den eller inte, samt 

på vilket sätt.
241

 

Board   Styrelse 

Branscherfarenhet Ses som erfarenhet från operativ verksamhet inom dagligvaror och 

detaljhandel, det vill säga inom handelsområdet. 

Börsregler Alla noterade bolag på NASDAQ OMX Stockholm måste följa 

aktiemarknadens regler, regelverket för emittenter, för att få vara 

noterade på marknaden. Detta regelverk uppställer bland annat 

krav på styrelseledamöterna i form av att de inte får skada 

förtroendet för bolaget eller värdepappersmarknaden. Ledamöterna 

ska även inneha kompetens och erfarenhet sett till kännedom och 

                                                 
239

 Nationalencyklopedins hemsida. 
240
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förståelse om de specifika krav samt förväntningar som ställs på 

börsnoterade bolag.
242

 

Director  Ledamot 

Diversity management Ledning/styrelse
243

 

Emittent  En av börsen ackrediterad medlem som är berättigad till att ansöka 

om notering av Finansiella instrument. Emittenten har i 

Ramavtalet bundit sig till att uppfylla börsens krav på emittenter 

samt följa den noteringsprocess som börsen måste uppfylla. 
244

 

Exekutives  Ledning   

Genus Engelskans ”gender” skulle kunna översättas till genus på svenska, 

vilket enligt Hirdman (1988) innebär en översättning till ett 

begreppsligt tomrum. Hon menar att många därför föredragit att 

översätta gender till ”socialt kön”, vad som socialt ses som manligt 

och kvinnligt.
245

 

Investment Manager  Investeringsansvarig 

Management Ledning och styrelse 

Non-executive  Icke operativ ledning    

O-lista  Tidigare börslista över mindre och medelstora företag. Listan 

upphörde 2006 i samband med att Nordiska listan etablerades.
246

 

Pol. Mag.  En förkortning på politisk magister.  Examenstitel som tilldelades 

dem som avlagt statsvetenskaplig (samhällsvetenskaplig) examen, 

fyra terminers heltidsstudier i ett av ämnena statsvetenskap eller 

nationalekonomi samt på vissa lärosäten andra samhällsorienterade 

ämnen som kulturgeografi eller freds- och konfliktkunskap.
247

 

Unitary Model  Enhetsmodellen  
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Bilaga 1 

Presentation av intervjupersoner 

Hakon Invest 

Daun Wennberg, Cecilia, född 1963 och ekonomexamen samt studier i journalistik och 

språk. Hon är styrelseledamot i Hakon Invest AB sedan år 2005. Hon är även styrelseledamot 

i Getinge AB, Poffice AB, Carnegie Fonder AB samt Ikanobanken SE. Tidigare har hon bland 

annat varit vice VD på Amber AB med ansvar för strategi och bolagsstyrning, VD för Carema 

Vård och Omsorg AB samt tidigare tillförordnad VD för Skandiabanken, Sverigechef för 

Skandia och VD för SkandiaLink Livförsäkrings AB.  

Intervjun genomfördes den 28 mars 2011 i Stockholm. 

Hägglund, Fredrik, född 1967 och juridikkandidatexamen. Chefjurist i ledningen i Hakon 

Invest AB sedan år 2002, sekreterare för Hakon Invest AB:s valberedning samt ledamot i 

Hemtex AB:s valberedning sedan år 2009. Han har tidigare arbetet som advokat på Clifford 

Chance i Bryssel och biträdande jurist på Linklaters. Vidare är han styrelseledamot i 

Eurocommerce och Institutet Mot Mutor. 

Intervjun genomfördes den 15 mars 2011 i Stockholm. 

Otterbeck, Lars, född 1942 och docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i 

Stockholm. Han är styrelseordförande i Hakon Invest AB sedan år 2005. Han är dessutom 

styrelseledamot i Old Mutual plc och dess dotterbolag Skandia, Skandia Liv och 

Skandiabanken, samt vice ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Han har även 

bland annat varit VD och koncernchef för Alecta penningförsäkring samt VD och 

koncernchef inom D&D Dagligvaror AB (Nuvarande Axfood). 

Intervjun genomfördes den 15 mars 2011 i Stockholm. 

Cloetta 

Bylock, Lennart, född 1940. Han är ordförande i Cloetta AB:s valberedning. Han har tidigare 

varit styrelseledamot i Cloetta och Cloetta Fazer åren; 1994 till 2002 och 2006 till 2007. 

Andra styrelseuppdrag som ordförande i bland annat Swede Ship Marine AB, samt ledamot i 

LE Lundbergföretagen AB, Stiftelsen Natur och Kultur, AS3 samt dess danske moderbolag 

AS3 Holdings. Han har även tidigare varit VD i ett flertal svenska och utländska bolag. 

Intervjun genomfördes den 25 mars 2011 i Stockholm. 
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Svenfelt, Olof, född 1941, Civilingenjör och juridikkandidatexamen. Nuvarande 

styrelseordförande i Cloetta AB sedan år 2008 och tidigare ledamot sedan år 1965. Under 

Cloetta Fazer tiden var han vice ordförande i styrelsen, år 2000 till år 2008. Han är även bland 

annat styrelseledamot i AB Malfors Promotor, Highland Group AB, Metoden Agenturer AB 

och Phlisa Metall AB. Han är dessutom VD och styrelseledamot i AB Malfors Holding. 

Intervjun genomfördes den 23 mars 2011 i Linköping. 

Tivéus, Meg, född 1943 och civilekonom. Hon är styrelseledamot i Cloetta AB sedan år 2008 

och dessförinnan var hon ledamot i Cloetta Fazer AB mellan år 2003 till år 2007. Hon är även 

bland annat styrelseledamot i Swedish Match AB, Nordea Fonder AB, Billerud AB, 

Arkitektkopia AB, Victoria Park AB och Paynova AB. Tidigare har hon varit VD i Svenska 

Spel AB och Vice VD i Posten AB. 

Intervjun genomfördes den 5 april 2011 i Stockholm. 

Hemtex 

Orback Pettersson, Kia, född 1959 och civilekonom från Lunds Universitet. Styrelseledamot 

i Hemtex AB från år 2007 till årets bolagsstämma, april 2011. Hon är styrelseordförande i 

NAI Svefa AB och Ponderus Invest AB samt styrelseledamot ibland annat Jernhusen AB, 

Forsen Projekt AB, Tengbomgruppen AB, JM AB och Kungsleden AB. Hon har tidigare varit 

VD i Sturegallerian, fastighetsutvecklare i Castellum/serum, projektledare i Garbergs 

annonsbyrå samt vice VD för Guldfynd AB/Hallbergs AB och marknadsdirektör Dagens 

nyheter AB. Hon var även tillförordnad VD år 2008 för Hemtex AB. 

Intervjun genomfördes den 5 mars 2011, Stockholm. 

Ski, Stein Petter, född 1967 och civilekonom samt statsvetare. Han arbetar som chef för 

investeringar och portföljbolag i Hakon Invest AB sedan år 2005. Han är styrelseledamot i 

Hemtex AB sedan år 2009 samt ordföranden sedan bolagsstämman år 2011. Vidare är han 

även styrelseledamot i Kjell & Co, Elektronik AB, Cervera Holding AB och 

Hemmabutikerna. Tidigare har han varit partner i ABG Sundal Collier, verksam inom 

Näringsdepartementet (2001-2002) samt olika befattningar inom Enskilda Securities. 

Intervjun genomfördes den 28 mars 2011 i Stockholm. 
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Bilaga 2 

Intervjuämnen till valberedningsrepresentant 

Valberedning 

- Nomineringsprocessen 

- Nätverken 

- Kriterier och kravprofil för styrelseledamot 

- Bolagskodens påverkan på ert arbete 

Styrelsens storlek och sammansättning utifrån den svenska koden för bolagsstyrning 

- Se till bolagskoden kapitel 4: 

”Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållande i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 

bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och 

bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.” 

- Se i relation till er rekryteringsprocess och till värdeskapande i bolaget  

- Reflektioner över er sammansättnings koppling till kund och företagets omgivning 

Representation av män och kvinnor i styrelsen 

- Er sammansättning 

- Bolagskodens reglering ”sträva efter en jämn könsfördelning” 

- Kvotering 

Intervjuämnen till styrelseledamot 

Styrelsens arbete 

- Gruppdynamik  

o Se utifrån tidigare erfarenheter, utbildning och egenskaper 

o Rollfördelningen 

- Styrelsens huvudsyfte 

o Se till kontroll och förvaltning eller företagets tillväxt 

Representation av män och kvinnor i styrelsen 

- Er sammansättning 

o Se till mångsidighet, bredd och könsfördelning  
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o Kvinnornas roll i styrelsearbetet 

o Skulle någon annan sammansättning vara bättre eller sämre sett till antalet av 

respektive kön 

- Kvotering  

o Se till vad det skulle bidra till 

o Bolagskodens reglering ”sträva efter en jämn könsfördelning” 

Styrelsens storlek och sammansättning utifrån den svenska koden för bolagsstyrning 

- Är sammansättningen ändamålsenlig till vad företaget vill prestera  

o Se till kopplingen till kund och företagets omgivning 

o Någon speciell sammansättning pga. företagets verksamhet 

- Har bolagskodens reglering av styrelsesammansättningen påverkat 

o Se till kvalitén i styrelsen 

- Reflektera över valberedningens påverkan på sammansättningen 
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Bilaga 3 

Intervjuguide till valbredningsrepresentant 

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat med valberedningen?  

- Vad har du i övrigt för befattning inom företaget? 

- Vilken utbildning har du? 

- Vilka är dina tidigare erfarenheter? 

Valberedning 

- Kan du i grova drag beskriva hur valberedningen söker och utvärderar kandidater till 

nya styrelseledamöter  

o Vart vänder ni er för att söka nya kandidater? Vilka nätverk använder ni er av? 

o Hur använder ni er av de årliga utvärderingarna? Enkäter och enskilda samtal? 

o Söker ni en ny styrelseledamot endast om någon inte vill fortsätta? 

- Vilka kriterier utgår ni ifrån vid nominering? 

o Finns det en skriftligt dokumenterad kravprofil för den/de nya ledarmöter som 

ska rekryteras? Eller en kravprofil för hela styrelsens sammansättning? 

o Vad definierar ni som kompetens respektive egenskaper? 

- Syfte med bolagskoden; Höja kvalitén i rekryteringsprocessen i form av ökad 

transparens och rekryteringsbas.  

o Hur upplever ni detta? Tycker ni det uppnås? 

- Vilken praxis hade ni innan Koden 2005? 

- Har Koden haft stor inverkan och/eller förändrat arbetet? 

Styrelsens storlek och sammansättning utifrån den svenska koden för bolagsstyrning 

- Bolagskoden reglerar; För ändamålsenlig sammansättning ska hänsyn tas till 

verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt samt präglad av; 

o Mångsidighet  

o Bredd 

 Båda utifrån kompetens, erfarenhet och bakgrund 

- Hur tänker ni kring det i rekryteringsprocessen? 

o Görs det en sammanvägning av faktorerna? Vad prioriteras?  
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- Ser du att dagens styrelse är ändamålsenlig enligt denna reglering? 

o Skulle du kunna beskriva hur varje styrelseledamot bidrar i styrelsearbetet? 

(kompetens, erfarenhet och bakgrund) 

- Hur reflekterar du kring att dessa faktorer är värdeskapande i bolaget?  

Representation av män och kvinnor 

- Har ni reflekterat över er sammansättning? Utifrån män och kvinnor 

o Varför har ni den ni har idag?  

- Hur resonerar ni kring rekrytering av kvinnor? 

o Hur viktigt anser ni att det är med kvinnorepresentation?  

o Skulle ni kunna byta ut en man för att få en kvinna? 

o Har ni gjort någon särskild ansträngning för att öka andelen kvinnor i 

styrelsen?  

o Ser ni någon skillnad i manligt och kvinnligt bidragande i styrelsearbete? 

- Hur resonerar ni kring bolagskodens reglering ”sträva efter en jämn könsfördelning”? 

o Arbetar ni aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning? 

Kvotering 

- Hur ställer ni er till samhällsdebatten om kvotering? 

o Är det ett krav ni är positiva eller negativa till? 

- Blir ni mer uppmärksammade på kvinnor när politiker och andra i näringslivet hotar 

om kvotering? 

o Eller undangömmer detta vikten av hur en styrelse bör vara uppbyggd?  

- Borde något i Koden ändras? 

Har ni något mer att tillägga! 

Intervjuguide till styrelseledamot 

Bakgrundsfrågor 

- När blev du invald i styrelsen? Vad har du för befattning i styrelsen? 

- Har du haft andra befattningar inom företaget innan du blev invald i styrelsen? 

- Vilken utbildningsbakgrund har du? 

- Vilka är dina tidigare erfarenheter?  

- Utifrån detta: Vilken utbildning, erfarenhet och övrigt har du haft mest nytta av i ditt 

styrelsearbete? 
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Styrelsens arbete 

- Hur upplever du gruppdynamiken utifrån tidigare erfarenheter, utbildning och 

egenskaper? T.ex. VD-erfarenhet, utbildning, branschkunskaper 

- Drar man nytta av varandras egenskaper? På vilket sätt? Är det någon betoning på just 

egenskaper eller är det mest kompetens och branscherfarenheter? 

- Utifrån detta för att förstå; vad definierar du som kompetens? Resp. egenskaper? 

- Skapas olika roller? Informella, t.ex. idésprutaren, sammanhållaren, clown 

- Vad är att föredra i en styrelse, att personerna är lika eller olika?  

o Sett till referensramar i erfarenheter, utbildning och egenskaper! 

o Kan du beskriva hur det skulle kunna se ut när ett bra och effektivt beslut fattas 

i styrelsen via deras olikheter. 

o På vilket sätt underlättas beslutsfattandet av att ledamöterna är lika?  

- Finns det någon fördel i att de känner varandra väl? 

Representation av män och kvinnor 

- Har du reflekterat över er sammansättning? Sett till kvinnor och män 

o Har du den bredd och mångsidighet du anser vara ändamålsenlig för er? 

- Vad bidrar den med? 

o Tror du att en annan sammansättning skulle vara bättre eller sämre sett till 

antalet av män och kvinnor? 

o Hur upplever du kvinnorna i detta sammanhang? Bidrar kvinnorna med 

specifika egenskaper, kompetenser etc. som skiljer sig från männens? 

 Eller ses alla lika?  

- När du ser till dina erfarenheter i styrelser. Anser du att det blir skillnad i hur kvinnor 

kommer fram i styrelsearbetet beroende på antalet kvinnor? Har du märkt av någon 

skillnad t.ex. när det går från att vara en kvinna till två kvinnor?...teorin om det 

kritiska antalet tre… 

-  Hur ser du på kvinnonätverk, såsom ruter dam etc.? 

Kvotering 

- Hur ser du på detta? 

o Politisk åsikt eller något som kan förbättra styrelsearbetet? 

o Tror du att hotet om kvotering sätter press på valberedningarna att vidga 

sökprocessen?  
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Styrelsens storlek och sammansättning utifrån den svenska koden för bolagsstyrning 

- Anser du att dagens sammansättning är ändamålsenlig till vad koncernen ska prestera? 

- Koden reglerar att ha en ändamålsenlig styrelsesammansättning utifrån mångsidighet, 

bredd och jämn könsfördelning. 

o Hur tolkar du detta? Hur ser du på bolagskodens föreskrifter kring 

styrelsesammansättning?  

- Är det något du anser bör läggas till eller tas bort i Koden? Är kodifieringen kring 

detta ens viktigt? 

o Varför tror du att detta kodifierades in i Koden? Ett politiskt tryck eller för att 

det ska vara optimalt för värdeskapande i bolaget? Reflektioner kring det… 

- Anser du att kvalitén förbättrats i styrelserna sedan införandet av Koden 2005. I så fall 

på vilket sätt? 

o Om ja, kan du ge något specifikt exempel på hur detta har påverkat? 

- Skulle det påverka styrelsen att ta in någon internationell person? Ett annat språk? 

- Extrafråga: Åldern i styrelserna är idag ganska hög. Tror du att styrelserna skulle ”lida 

av” att snittåldern sjönk? 

- Extrafråga: Hur mycket kontakt har ni med ledningen? Vad är er roll gentemot de i 

Hemtex? 

Har ni något mer att tillägga! 


