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Abstract 

Title:  Unique competence requirements of the board – A study on competence changes 

within the board 
 

Authors: Anja Häggström and Cecilia Larnemark 
 

Supervisor: Lars Lindkvist 
 

Keywords: Board composition, competence, Swedish code of corporate governance, 

diversity, demand profile, nomination committee  
 

Background: The board of directors is a key player in corporate governance. Their role is to 

ensure that the corporations are run with the interest of the shareholders as the main focus. In 

the beginning of the 21st century, a survey was made about the confidence of the Swedish 

business community and in which criticism was directed to the board of directors. The boards 

were deemed inadequate in their function and were often solely composed by members with 

similar experiences and competence, therefore lacking in diversity. In order to improve the 

competence and work of the board of directors, the Swedish code of corporate governance 

was introduced and its recommendations comprehend the boards’ size and composition. The 

recommendations are based on “comply or explain” and are therefore not enforced. It is, thus, 

possible to question the extent to which the recommendations are adhered to and whether the 

code’s introduction has affected the composition of the boards of directors and, consequently, 

their competence. 
 

Aim: This master thesis aims to explain the board composition of Swedish company boards 

during the years 1999, 2008 and 2011 and to analyze how this composition differs between 

the years. By studying the factors that are the basis of the composition, we also intend to 

discuss if, there has been a change of competence on the company boards. 

 

Completion: This thesis is of qualitative nature and its main focus is based on an analytical 

model that has been composed out of laws, regulation and theories. The analytical model has 

been the starting point for the gathering of information as well as for the analysis of the 

information. The empirical material is based on a study of annual reports and reports on 

corporate governance in ten companies as well as interviews with three members of 

nomination committees. 

 

Results:  

The thesis identifies several competence factors whose relevance varies according to the 

regulations or theory you take into consideration. The Nomination Committee's views on 

competence covers most of these factors. The thesis shows that the information available to 

shareholders does not completely capture the nomination committee’s view on competence. 

Furthermore, the thesis finds that the competencies of the board of directors are due to the 

unique company and its specific situation and an argumentation over whether a change in 

competence has occurred can thus not be made without taking this into consideration.  



 
 

Sammanfattning 

Titel: Styrelsens unika kompetensbehov – En studie av kompetensförändringen i styrelsen 

 

Författare: Anja Häggström och Cecilia Larnemark 

 

Nyckelord: Styrelsesammansättning, kompetens, svensk kod för bolagsstyrning, mångfald, 

kravprofil, valberedning 

 

Bakgrund: Bolagsstyrelser är en central aktör inom bolagsstyrning, vilket handlar om att 

säkerställa att bolagen sköts med aktieägarnas intressen i huvudsakligt fokus. När det i början 

av 2000-talet gjordes en undersökning kring förtroendet för det svenska näringslivet, 

uppmärksammades kritik mot bolagens styrelser. De ansågs bristande i sin funktion och 

bestod många gånger av ledamöter med liknande erfarenheter och kompetenser och saknade 

således ett mångfaldsperspektiv. För att förbättra styrelsens kompetens och dess arbete har en 

svensk kod för bolagsstyrning införts, vilken bland annat omfattar rekommendationer kring 

styrelsens storlek och sammansättning. Dessa bygger på principen “följ eller förklara” och är 

därmed inte av tvingande karaktär. Det går således att ifrågasätta i vilken utsträckning som 

hänsyn tas till dem samt huruvida kodens införande har påverkat sammansättningen av 

bolagens styrelser och därmed också deras kompetens.  

 

Syfte: Denna studie ämnar redogöra för sammansättningen av svenska bolagsstyrelser under 

åren 1999, 2008 och 2011 samt undersöka hur denna skiljer sig åt åren emellan. Genom att 

studera vilka faktorer som ligger till grund för sammansättningen ämnar vi också att diskutera 

huruvida det skett en förändring av kompetensen i företagens styrelser.   

 

Genomförande: Studien är av kvalitativ karaktär och bygger huvudsakligen på en 

analysmodell som sammanställts utifrån lagar, regleringar och teorier. Analysmodellen har 

fungerat som utgångspunkt för såväl insamlande som analys av empiri. Det empiriska 

materialet består av dokumentstudier av årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter i tio 

bolag samt intervjuer med tre valberedningsledamöter.  

 

Slutsats: Studien identifierar flertalet kompetensfaktorer vars relevans varierar beroende på 

vilken reglering eller teori man ser till. Valberedningens syn på kompetens omfattar de flesta 

av dessa faktorer. Studien visar dock att den information som finns tillgänglig för aktieägare 

inte helt fångar upp valberedningens syn på kompetens. Vidare finner studien att en 

bolagsstyrelses kompetens beror på det unika bolaget och dess specifika situation och att en 

argumentation kring huruvida en kompetensförändring har skett därmed inte kan göras utan 

att ta detta i beaktande.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt ämnar vi ge läsaren en förståelse för det studerade området genom att 

presentera studiens bakgrund. Bakgrunden följs av en problemdiskussion och avslutningsvis 

presenteras studiens syfte och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

Många bolag är helt beroende av att utomstående personer är villiga att investera i deras 

verksamheter. När investerare gör uppoffringar av kapital väntar de sig att det ska leda till 

framtida inkomster eller andra fördelar (Nationalencyklopedin, 2012 1). I de fall där bolag 

inte styrs av sina ägare finns risk för att intressekonflikter uppstår mellan de som investerar i 

bolagen, det vill säga aktieägarna, och bolagets ledning. Dessa konflikter kan till exempel 

grunda sig i avvikande intressen gällande avkastningskrav på såväl kort som på lång sikt samt 

risktagande och ersättningar. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2012) 

 

“God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så 

effektivt sätt som möjligt. Förtroendet hos befintliga och potentiella investerare för att så sker 

är avgörande för deras intresse av att investera i bolagen. Därigenom tryggas näringslivets 

riskkapitalförsörjning.” (Svernlöv 2008, s.21) 

 

I början av 2000-talet befarades ett sviktande förtroendet för näringslivet efter att 

företagsskandaler och olika oegentligheter kopplade till företags verksamheter 

uppmärksammats såväl i Sverige som utomlands. På uppdrag av regeringen gjordes en 

utredning av den svenska förtroendesituationen. I samband med denna sågs behov av att 

införa åtgärder för att förbättra näringslivets förutsättningar att åter bygga upp sitt förtroende. 

Införandet av den svenska bolagskoden är en av de främsta åtgärderna. Bolagskoden syftar till 

att sammanfatta och utveckla god praxis inom området bolagsstyrning - corporate governance 

enligt vedertagen engelsk terminologi - vilket har lett till ökade krav på företagen. (SOU 

2004:47) Reglerna i bolagskoden ska tillämpas av alla bolag listade på NASDAQ OMX 

Stockholm och NGM Equity. Det finns dock en möjlighet för dessa företag att bortse från 

enskilda regler i koden enligt principen “följ eller förklara”, vilket innebär att företagen måste 

redogöra för vilken annan lösning de har valt samt orsaken till varför de anser sig behöva det. 

(Koden 2010)   
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I den utredning som analyserat förtroendet för det svenska näringslivet hade det bland annat 

konstaterats att styrelsen många gånger var bristande i sin funktion. Information som lämnat 

företag hade exempelvis varit missvisande eller felaktig vilket lett till att företagsskandaler 

inträffat. Vidare hade svagt underbyggda strategier lett till att dåliga affärsbeslut fattats och att 

mer lönsamma affärer därmed hamnat i skymundan eller helt lagts ner. Detta gällde 

framförallt i IT-sektorn, där många strategier var förenade med extrema risker, men förekom 

också i mer traditionella branscher. Ibland fanns också otydliga ansvarsgränser för 

styrelseledamöter som hade flera olika styrelseuppdrag vilka ansågs kunna stå i konflikt med 

varandra. Problem förekom också som följd av att vissa styrelseledamöter befann sig i ett 

beroendeförhållande till huvudägarna och således tenderade att agera i deras intresse även om 

det innebar att de därmed gick emot intresset från minoritetsägarna. (SOU 2004:47) En av de 

främsta anledningarna till att förtroendet för näringslivet hade skadats, i alla fall det från den 

breda allmänheten, var att de kompensationspaket som styrelser utformat för 

företagsledningar många gånger ansågs vara för höga samt saknade tillräcklig koppling till 

företagsledningens faktiska prestation. Styrelsearbetet bedömdes i och med dessa företeelser 

otillräckligt och var såväl ifrågasatt som kritiserat. (SOU 2004:47) De förtroendeskadliga 

företeelser som identifierades i utredningen sammanfattades i en figur. Figuren visas nedan 

men med förändringen att vi har ringat in de områden som kan kopplas till styrelsen och dess 

arbete. 

Figur 1. Mest förtroendeskadliga företeelser (SOU 2004:47 s.110) (med egna inringningar) 
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Utöver de företeelser som nämnts ovan ansågs också rekryteringsbasen för styrelser vara för 

snäv. Även om rekryteringsbeslut ofta motiverades med formella system och modeller utåt 

var det framförallt informella system, med icke-definierade kriterier, som hade störst 

betydelse för vem som faktiskt rekryterades. (SOU 2004:47)  

 

“Informella rekryteringssystem har störst betydelse för vem som rekryteras och förstärker 

tendensen att homogena chefsgrupper gärna väljer chefer som liknar dem själva.” 

(SOU 2004:47, s.15) 

    

En snäv urvalskrets resulterar många gånger i att de personer som rekryteras till styrelser har 

relativt lika kompetenser och erfarenheter. I och med detta finns det risk för att styrelsen 

saknar ett mångfaldsperspektiv. Styrelsen riskerar således att göra felaktiga bedömningar i 

viktiga frågor vilket kan påverka förtroendet för företaget negativt samtidigt som det riskerar 

att leda till negativa konsekvenser för företagets lönsamhet och resultat. (Petrelius 2004) 

Snävt sammansatta styrelser kan delvis förklara dålig strategisk styrning av bolag samt 

felaktigt fattade affärsbeslut (SOU 2004:47). 

 

“Risken med alltför ensidigt sammansatta styrelser, dvs. att alla i styrelsen har liknande 

kunskapsbas, erfarenhet, tänkesätt, socialt perspektiv m.m., är att det kan leda till 

”tunnelseende” i affärsstrategiska och andra frågor.” (SOU 2004:47, s.203) 

 

Bolagskoden omfattar bland annat regler kring styrelsens storlek och sammansättning för 

förbättrat styrelsearbete i svenska bolag (Koden 2010). Reglerna tydliggör styrelsens roll i 

företaget och försöker reducera problemen med för snäva rekryteringskretsar genom att 

dessutom ange hur styrelseledamöter ska rekryteras genom en strukturerad process. (SOU 

2004: 47)  

 

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

i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de 

bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn 

könsfördelning ska eftersträvas.” (Koden 2010, s.16) 

 

En stor utmaning för företag, och således också styrelser, är den föränderliga värld vi lever i. 

Till exempel hotar nya aktörer att komma in på marknaden, företags produkter och tjänster 
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riskerar att bli inaktuella samtidigt som ny produktionsteknologi utvecklas och nya 

marknadskanaler öppnar sig.  Förändringar är ofta svåra att förutse men samtidigt en del av 

många företags vardag. För ett gott arbete krävs därför en förmåga att blicka framåt samtidigt 

som dagens problem måste hanteras. Detta ställer krav på företagens flexibilitet och för att 

styrelsen ska kunna göra ett bra jobb krävs exempelvis branschkunskaper och erfarenhet. 

Osäkerheten kring vad som komma skall förstärker vikten av bredd och mångsidighet bland 

styrelsens ledamöter då detta ökar chanserna för att styrelsen kan identifiera behovet av 

förändring samt införa lämpliga åtgärder för bästa resultat. (Brandinger 2011) 

 

1.2 Problemdiskussion  

I den förbättring inom bolagsstyrning som eftersträvats under de senaste decennierna har 

bolagsstyrelsen en viktig roll (SOU 2004:47). Valberedningen ska nominera ledamöter till 

styrelsen och svarar därmed också för att dessa uppfyller vad som krävs (Svernlöv 2008). Vid 

införandet av bolagskoden önskade man bland annat förbättra styrelsens kompetens (SOU 

2004:47) men en definition av begreppet kompetens saknas i koden samt i bolagsstyrningens 

övriga regler och riktlinjer. Vad som efterfrågas är därmed tvetydigt vilket gör att 

valberedningen lämnas utrymme för tolkning i sitt arbete.  

 

Begreppet kompetens är i dagligt språkbruk ibland synonymt med kunskap (Hansson, C. 

2012) men mer än så kan inkluderas i begreppet (Hansson, J. 2003, Wolvén 2000). 

Traditionellt sett har färdigheter samt erfarenheter och kunskaper varit de viktigaste 

komponenterna tillsammans med vissa personlighetsfaktorer, till exempel intelligens. På 

senare tid har sociala färdigheter, exempelvis en individs fallenhet för att påverka och bygga 

nätverk, fått mer uppmärksamhet. (Wolvén 2000) Det är sannolikt att valberedningen ser till 

ovan nämnda faktorer i sitt arbete men vilken typ av erfarenheter och kunskaper efterfrågas 

egentligen? Hur pass viktiga anses de sociala färdigheterna vara? Vidare kan frågan huruvida 

det finns ytterligare faktorer som ligger till grund för valet av styrelseledamöter också ställas.  

 

Utbildning, arbetslivserfarenhet och tidigare förtroendeuppdrag kan antas vara ytterligare 

faktorer utifrån vilka en potentiell styrelseledamot utvärderas. Det kan också argumenteras för 

att en person med ett brett kontaktnät har mer inflytande och därmed är eftertraktad. Vidare 

kan det tänkas att styrelseledamöter med specifik kunskap om en viss industri, ett visst 

geografiskt område eller ett kunskapsområde, exempelvis marknadsföring eller revision, kan 
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hjälpa styrelsens arbete framåt och därmed är attraktiva kandidater (Mallin 2010). Vid 

sammansättning av en styrelse tas dock inte enbart hänsyn till den enskilda ledamotens 

kompetens utan det är gruppens kompetens som ska vara i fokus (Expowera 2012, 2). För att 

öka denna rekommenderas en allsidig sammansättning och en spridning gällande 

branschkännedom, erfarenheter och kunskap (Brandinger 2011). Den jämna könsfördelning 

som rekommenderas i koden kan också öka mångfalden vilket likaså bör kunna nås genom att 

exempelvis sätta samman ledamöter med olika nationaliteter samt sträva efter en stor 

åldersspridning.  

 

Bolagsstyrningens utveckling, inklusive bland annat bolagskodens införande, innebär fler 

riktlinjer kring valet av styrelseledamöter men reglernas tvetydighet gör att bolagskodens 

inverkan på styrelsen och dess kompetens kan ifrågasättas. Företagens möjlighet att bortse 

från kodens regler gör att en kompetensförändring ytterligare kan ifrågasättas. Vi finner det 

därför intressant att undersöka om de faktorer som är betydande vid rekrytering har förändrats 

och om det därmed går att argumentera för att det, som ett resultat av bolagsstyrningens 

utveckling, skett en förändring av kompetensen i företags styrelser.  

 

1.3 Syfte 

I denna uppsats syftar vi till att redogöra för sammansättningen av svenska bolagsstyrelser 

under åren 1999, 2008 och 2011 samt att analysera hur denna skiljer sig åt åren emellan. 

Genom att studera valberedningens arbete samt vilka faktorer som ligger till grund för 

styrelsesammansättningen ämnar vi också att diskutera huruvida det skett en förändring av 

kompetensen i företagens styrelser.   

 

1) Vilka kompetensfaktorer kan anses vara viktiga vid sammansättning av styrelser sett till 

relevanta regelverk och teorier?  

2) Skiljer sig sammansättningen av styrelser mellan år 1999, 2008 och 2011 sett till dessa 

faktorer och i så fall, på vilket sätt? Är det utifrån detta möjligt att argumentera för att en 

förändring av kompetensen har skett? 

3) Hur ser valberedningen på kompetens?   
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2. Metod 

I detta avsnitt presenterar och motiverar vi studiens metodologiska utgångspunkter samt vårt 

praktiska tillvägagångssätt. Syftet med detta är att ge läsaren en förståelse för 

tillvägagångssättets inverkan på resultatet samt att stärka studiens tillförlitlighet. Avsnittet 

avslutas med en diskussion kring detta.  

 

2.1 Val av ämne 

Vid en övergripande och inledande litteraturundersökning noterade vi att tidigare studier av 

bolagsstyrning främst har gjorts med hela bolagskoden i fokus samt ur ett revisionsperspektiv. 

Bland annat har Åslund och Yousef (2011) gjort ett försök att förklara bolagskodens faktiska 

betydelse genom att se till om samt varför företag väljer att avvika från koden eller inte. 

Andra studier undersöker vilken effekt som införandet av koden haft på revisorns arbete 

(Boboescu et al 2010). Vi fann det intressant att närmare studera vad bolagsstyrningens 

utveckling, inklusive införandet av bolagskoden, mer specifikt haft för effekt på 

sammansättningen av företagens styrelser. 

 

Vid efterforskningar av studier gjorda inom ovan nämnda områden konstaterade vi att såväl 

styrelsens som valberedningens roll i svensk bolagsstyrning finns omskrivet. I en studie från 

2011 kartläggs styrelsesammansättningen i tre olika börsbolag med fokus på könsfördelning 

och mångfald med förhoppningen att utifrån resultatet kunna värdera bolagskodens 

rekommendationer kring detta (Hjärner och Lavin 2011). Studien omfattar åren 2002 till 2011 

men empiri från respektive företag finns bara insamlad från de år när en förändring av 

styrelsesammansättningen skett. Detta infaller inte samtidigt i samtliga företag och det är 

således inte möjligt att argumentera för generella förändringar mellan olika år. De 

förändringar som noteras i respektive företag är dessutom små vilket kan förklaras med att 

omsättningen på styrelseledamöter inte är hög samt att bolag kan välja att bortse från vissa av 

kodens regler. Således kan resultaten av införandet av koden låta vänta på sig. Av denna 

anledning fann vi att en noggrannare undersökning med mer valida slutsatser kunde göras 

genom att samla empiri från fler företag men från fasta nedslagsår. Bolagsstyrningens regler 

och rekommendationer kring styrelsesammansättningar fokuserar delvis på urvalsfaktorer och 

vårt intresse väcktes för hur det utifrån dessa regelverk går att avgöra vilka som är kompetenta 

nog att ingå i styrelser. Eftersom att begreppet kompetens kan definieras på olika sätt och att 
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det inkluderar olika saker beroende på vem som tillfrågas, väcktes också intresset för att 

redogöra för hur de personer som nominerar styrelseledamöter, det vill säga valberedningar, 

ser på begreppet och vilka faktorer som de beaktar i sitt arbete med detta.  

 

2.2 Val av nedslagsår 

Denna studie bygger på empiri insamlad för åren 1999, 2008 samt 2011. Valet av år 1999 som 

första nedslagsår baseras på vår önskan att studera kompetensförändringen under en längre 

period jämfört med tidigare studier gjorda inom liknande områden. Denna önskan begränsas 

dock av tillgängligheten på material från åren före 1999 och således föll vårt val på 1999 som 

det första nedslagsåret. Vi anser att det är tillräckligt långt tillbaka i tiden för att synen på 

kompetens bör ha hunnit förändras samtidigt som det ändock är möjligt att samla in 

nödvändiga data. Då vi ville ha så pass aktuella uppgifter som möjligt var valet av 2011 som 

sista nedslagsår självklart. För att kunna studera huruvida en eventuell förändring är linjär 

eller ej valde vi att därutöver studera information från ytterligare ett år. Att valet föll på 2008 

grundar sig i att vi närmare önskade undersöka hur införandet av bolagskoden låg bakom 

eventuella förändringar. Bolagskoden infördes visserligen redan 2005 men med hänsyn tagen 

till kodens karaktär, det vill säga följ eller förklara, är det rimligt att anta att det inledningsvis 

inte var så många bolag som valde att följa koden och att förändringarna därmed lät vänta på 

sig. Efter den revidering av koden som gjordes 2008 kom fler bolag att omfattas av koden och 

det är därför rimligt att fler bolag, för att agera i enlighet med en majoritet, valde att följa 

kodens rekommendationer. Även för de företag som valde att följa koden från 2005 kan man 

göra antagandet att eventuella förändringar kan noteras först med viss fördröjning eftersom 

nya styrelseledamöter måste hinna väljas in för att en förändring ska ske. Val av 

styrelseledamöter görs årligen i samband med bolagens årsstämma (Koden 2010) men 

ledamöter tenderar ofta att sitta längre än ett år.  

 

2.3 Kvalitativ forskningsmetod 

Vanligtvis ses en forskningsmetod som antingen kvantitativ eller kvalitativ (Myers 2010). 

Med utgångspunkt i denna rapports syfte och frågeställningar föll valet av forskningsmetod på 

en kvalitativ ansats, detta eftersom att målet snarare var att nå en djupare förståelse för ett 

specifikt område, det vill säga styrelsesammansättningar, än att, likt den kvantitativa, dra 

generella slutsatser utifrån ett stort urval med hjälp av statistiska data. Med syftet att 
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inledningsvis få en allmän uppfattning om det behandlade området valde vi att utgå ifrån en 

dokumentstudie där sekundärdata sammanställdes. För att därefter möjliggöra en djupare 

förståelse för varför och hur ledamöter i valberedningar agerar i vissa situationer valde vi att 

använda oss av intervjuer. (Myers 2010)   

 

2.4 Induktiv ansats 

Relationen mellan teori och insamlad empiri kan förklaras utifrån en deduktiv eller induktiv 

ansats, där en induktiv ansats förespråkas för en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell 

2007). Vårt val av ansats har påverkats av det faktum att det inte finns någon tydlig teori som 

kan anses vara direkt applicerbar på företagens följsamhet av koden och således heller inte på 

styrelsens kompetensutveckling som en följd av denna. Eftersom en deduktiv ansats tar 

utgångspunkt i den befintliga teorin anser vi således att en sådan ansats inte är möjlig (Patel & 

Davidsson 2003). Istället kan vårt praktiska tillvägagångssätt anses vara av induktiv karaktär 

eftersom vi inledningsvis samlade empiri för att därefter studera och välja den teoretiska 

referensramen utifrån insamlad information (Bryman & Bell 2007).  

 

2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 

Information som samlas in till en studie kan vara av det primära eller det sekundära slaget. 

Till sekundärdata räknas information som tidigare sammanställts av andra forskare eller 

institutioner. (Olsson & Sörensen 2011) Denna har således samlats in av en annan anledning 

än att adressera vår studies problem. Primärdata å andra sidan samlas in speciellt för det 

studerade problemet och skapas således under arbetets gång (Myers 2010). Vår studie baseras 

på såväl sekundära som primära källor.  

 

För att hitta vetenskapliga artiklar om de studerade eller närliggande ämnesområdena inleddes 

arbetsprocessen med att en dokumentstudie gjordes via databasen Scopus. Sökord som vi 

använde var; Corporate Governance, Competence, Nomination Committee, Board of 

Directors, Principal-Agent Theory, Stewardship Theory samt Resource Dependency Theory. 

Dokumentstudien omfattade också flertalet läroböcker inom områden för bolagsstyrning, 

styrelsearbete och kompetens samt regleringar i form av aktiebolagslagen, NASDAQ OMXs 

regelverk för emittenter och den svenska koden för bolagsstyrning. Syftet med denna 

dokumentstudie var att bredda vår kunskapsbas inför det fortsatta arbetet. Insamlad 
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information från denna dokumentstudie mynnade ut i en analysmodell vilken vi sedan 

använde vid insamling av empiri från de primära källorna samt vid analys av samtlig empiri. 

     

Nästa steg i arbetsprocessen var att välja kriterier för de företag från vilka sekundärdata skulle 

samlas in. Det främsta kriteriet var att de utvalda företagen skulle vara börsnoterade i Sverige. 

Ett annat krav var att företagen var börsnoterade under samtliga nedslagsår, det vill säga 

1999, 2008 och 2011 samt att data från dessa år fanns tillgängliga. Större företag kan antas 

vara mer stabila över tid och vi ansåg därför att sannolikheten att sådana företag var noterade 

vid samtliga nedslagsår var större. Av denna anledning består vårt urval endast av företag 

listade på Large Cap. Detta val grundar sig även i att den ursprungliga Koden från 2004 

främst riktade sig till företag listade på A-listan samt de större företagen listade på O-listan 

(Koden 2004). Företag listade på A-listan var de största företagen (Nationalencyklopedin 

2012, 2) och kan således jämföras med Large Cap samtidigt som O-listan representerade de 

små och medelstora företagen (Nationalencyklopedin 2012, 3) som idag utgör Mid Cap och 

Small Cap. Med hänsyn tagen till arbetets tidsram valde vi att basera vår studie på 

sekundärdata insamlad från tio företag.  

 

Vid urvalet tog vi inte heller någon hänsyn till branschtillhörighet vilket vi motiverar på två 

sätt. För det första är branscher svårdefinierade och beroende på definition kan ett företag 

således tillhöra olika branscher. Dessutom finns det inte tillräckligt många företag inom en 

och samma bransch för att vi skulle kunna göra en tillräckligt omfattande studie med en sådan 

avgränsning.  

 

Insamlingen av sekundärdata skedde med utgångspunkt i de undersökta företagens 

årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter från de tre nedslagsåren, det vill säga 1999, 

2008 samt 2011. Utifrån denna empiri fick vi kännedom om företagens styrelseledamöter. När 

denna insamling av sekundärdata var gjord sammanställdes informationen i diagram.  

 

Sekundärdata kompletterades därefter med information insamlad från intervjuer med 

representanter från olika bolags valberedningar. Intervjufrågorna sammanställdes utifrån den 

insamlade sekundärdatan, analysmodellen samt teori. För intervjuunderlag, se bilaga 1. 

Intervjuerna genomfördes med förhoppningen att fördjupa förståelsen för behandlade frågor 

samt att pröva sekundärdatas validitet externt. Vi ämnade även få en förståelse för hur 

valberedningens arbete faktiskt går till samt se hur detta påverkat styrelsens sammansättning. 
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Vi valde att intervjua tre personer vilka var valberedningsrepresentanter i fyra av de tio 

företag som vi samlat sekundärdata från. Valet av antal intervjuade personer grundade sig på 

studiens tidsram. Vi anser att tre är en kritisk gräns för vad som kan anses vara minimum men 

med tanke på intervjuobjektens gedigna erfarenhet ansåg vi ändock antalet vara tillräckligt. 

Vid valet av intervjuobjekt kontaktades samtliga representanter i de tio bolagens 

valberedningar via mail och urvalet skedde därefter på basis av vilka av dessa representanter 

som först anmälde sitt intresse för att ställa upp på en intervju. 

 

Inför intervjuerna formulerade vi intervjufrågor utifrån vår teori, analysmodell samt redan 

insamlad sekundärdata. Intervjufrågorna utgjorde därefter basen för våra intervjuer och vi 

försökte att i så stor utsträckning som möjligt hålla oss till dem samt den ordning de stod i. De 

intervjuade fick således samma frågor ställda till sig och dessutom lika lång tid på sig att 

besvara dem. Detta talar för att vi använde oss av en strukturerad intervjumetod. I de fall där 

den intervjuade hade mycket information om en specifik fråga, alternativt redan givit ett svar 

som också omfattade kommande frågor, valde vi att frångå ordningen. Detta talar istället för 

att metoden är mer semi-strukturerad. (Myers 2010) Sammanfattningsvis kan sägas att vår 

intervjumetodik var av semi-strukturerad karaktär men med fler inslag av en strukturerad än 

en ostrukturerad metodik. Vår utgångspunkt vid intervjuerna var år 2011 men vi bad även om 

en reflektion bakåt i tiden.  

 

2.6 Metoddiskussion 

 

2.6.1 Metodkritik 

Vårt teoretiska ramverk består av texter i form av akademiska artiklar och fackböcker. En del 

av vår valda litteratur är främst framtagen i USA och England och det kan diskuteras huruvida 

denna kan anses vara applicerbar även på europeiska, i vårt fall svenska, företag. Vi är av den 

meningen att åsikterna är av generell betydelse och att vi därför kan applicera dem på den 

svenska marknaden.  

 

Då denna rapport har en begränsad tidsram har vi valt att till viss del använda oss av 

sekundärdata, detta på grund av dess tillgänglighet. Vi är dock införstådda med att denna data 

sammanställts i ett annat syfte och att den således kan vara vinklad samt subjektivt framtagen. 

Dessutom kan en jämförelse av denna information i vissa fall anses vara missvisande, 
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eftersom företagen väljer att redovisa informationen om styrelseledamöterna på olika sätt 

samt att den tillgängliga informationen skiljer sig åt mellan företagen. Den tydligaste 

skillnaden vi kunde uppmärksamma var hur företagen väljer att redovisa ledamöternas 

arbetslivserfarenheter samt tidigare och nutida styrelseuppdrag. Vissa företag beskriver dessa 

detaljerat, det vill säga i vilken bransch ledamoten varit verksam samt under vilka år, medan 

andra företag kan anses vara mer selektiva och använder sig av begrepp som “among others”, 

“various” och “in a number of”. Detta innebär att det genomsnittliga antalet övriga 

styrelseuppdrag som ledamöterna har kan antas vara högre än vad som redovisas i denna 

studie. Detta är dock endast fallet i ett fåtal företag och rör vanligen bara en av styrelsens 

ledamöter. Således kan avvikelserna antas vara relativt små. I det företag där sådana uttryck är 

vanligast förekommande används de under samtliga nedslagsår och med anledning av detta 

går det även att argumentera för att de ökningar och minskningar som noteras kan antas vara 

rättvisande. Således anser vi att den bild som förmedlas i uppsatsen är tillräckligt rättvisande.  

 

Insamlad sekundärdata redovisas i form av diagram. Då antalet år mellan de första två 

nedslagsåren är betydligt fler jämfört med det andra och tredje nedslagsåret kan dessa diagram 

ge en felaktig bild för en ouppmärksam läsare.  

 

2.6.2 Etiskt förfarande 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att hänsyn tas till etiska aspekter och för denna 

kvalitativa studie innebär ett etiskt agerande att de personer som studien omfattar respekteras 

och skyddas (Myers 2010). Vid utformandet av intervjuerna tog vi stöd i Myers (2010) för att 

kunna säkerställa ett etiskt tillvägagångssätt. I vår första kontakt med intervjuobjekten 

informerade vi dem om vilken typ av studie vi genomförde samt syftet med denna. Denna 

information upprepade vi vid intervjutillfället då vi även berättade för de intervjuade vilken 

roll intervjuerna hade i studien samt hur vi skulle använda oss av svaren. Innan vi påbörjade 

intervjuerna gav vi även de intervjuade möjligheten att vara anonyma. Dock valde samtliga att 

godkänna att vi refererade tillbaka till dem med fullständigt namn. För att säkerställa att det 

material som intervjuerna resulterade i återgivits på ett så objektivt sätt som möjligt spelades 

intervjuerna in, med de intervjuades godkännande. Efter att ha sammanställt intervjuerna 

skickade vi ut det färdiga materialet så att de intervjuade fick möjlighet att godkänna den 

löpande texten och specifika citat, detta för att ytterligare minimera risken för att ge en 

felaktig bild av vad de sagt. (Myers 2010)  
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2.6.3 Studiens reliabilitet och validitet  

De som är kritiska till att rapporter skrivs med en kvalitativ ansats menar att informationen 

och resultaten påverkas av författarens syn på vad som är signifikant och relevant för studien. 

Detta medför svårigheter med studiens replikerbarhet. (Bryman & Bell 2007) Genom att 

arbeta strukturerat samt att i detta metodavsnitt lämna en detaljerad beskrivning av vår 

arbetsprocess, anser vi att vi ger läsaren en god chans att genomföra en liknande kvalitativ 

studie. Detta förfarande har också påverkat studiens transparens på ett positivt sätt. Det är 

därmed lättare för läsaren att helt förstå de resultat som studien visar, vilket annars är något en 

kvalitativ forskning också kritiseras för. (Bryman & Bell 2007)  

 

En annan kritik som riktas mot kvalitativ forskning är svårigheten med att bedöma huruvida 

författarens tolkning och resultat stämmer överens med verkligheten, det vill säga om studien 

är valid eller ej. Det faktum att vi valde att skicka ut materialet för godkännande, för att få 

verifierat att sammanställningen var korrekt och rättvisande, kan anses stärka studiens 

validitet. (Bryman & Bell 2007) För att säkerställa ett kritiskt förhållningssätt, och således 

ytterligare stärka studiens trovärdighet, har vi under studiens gång kontinuerligt diskuterat 

våra resultat och idéer med vår handledare samt med opponenter i vår seminariegrupp och 

därigenom kunnat bekräfta relevansen i våra resonemang samt av studien i sig. (Bryman & 

Bell 2007) 

 

2.6.4 Studiens generaliserbarhet 

Kvalitativa studiers resultat anses ofta vara begränsade och svåra att generalisera. Argument 

som styrker detta är svårigheten i att motivera hur en viss individs åsikter eller beteende ska 

kunna anses gälla i samtliga fall. Utöver att generalisera mot populationen är det även möjligt 

att generalisera mot teorin. Det är då kvalitén på de teoretiska slutsatser, som den kvalitativa 

insamlingen av data genererar, som bestämmer om en generalisering kan göras eller ej. 

(Bryman & Bell 2007) Olsson och Sörensen (2011) menar att en hög grad av validitet och 

reliabilitet ökar förutsättningarna för att en generalisering ska kunna göras.  Med 

utgångspunkt i vår argumentation kring detta i punkt 2.6.3 ovan samt det faktum att vi 

generaliserar mot teorin och inte mot populationen, anser vi denna studie vara generaliserbar. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Nedan presenteras för styrelser relevanta lagar och regleringar samt de teorier och begrepp 

som ligger till grund för arbetets teoretiska referensram. Vårt syfte är att återge de teorier 

som vi anser vara relevanta för att förklara arbetets bakomliggande problematik och för att 

kunna analysera empirin.  

 

3.1 Information om styrelser 

Denna uppsats sätter styrelsen och dess kompetens i fokus. Nedan ämnar vi därför redogöra 

för information om styrelser som är relevant för uppsatsens ämnesområde. Styrelsens storlek, 

sammansättning och huvudsakliga arbetsuppgifter regleras idag i aktiebolagslagen (ABL) och 

NASDAQ OMX:s regelverk för emittenter men omfattas också av riktlinjerna i svensk kod 

för bolagsstyrning. För ytterligare förståelse har information också hämtats från böcker och 

artiklar, varav främst från Rune Brandingers bok Det nya styrelsearbetet (2011) i vilken hans 

erfarenheter och synpunkter från 15 års styrelsearbete i drygt 70 styrelser finns omskrivna.  

 

I aktiebolagslagen (2005:551) behandlas bland annat grundläggande regler kring bolagens 

organisation och av lagen framgår att det i bolag ska finnas tre beslutsorgan; bolagsstämma 

(ABL 7:1), styrelse (ABL 8:1) och verkställande direktör (ABL 8:50). Dessutom ska det 

finnas ett kontrollorgan i form av en revisor (ABL 9:1). 

 

 

 

Figur 2. Den svenska modellen för bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2012, s.8) 

 

Ägarna har den yttersta beslutsrätten. De fattar sina beslut på bolagsstämman, det högst 

beslutande organet i ett aktiebolag, vilket är ett sammanträde som hålls mellan bolagets 
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aktieägare. (Brandinger 2011) Det faller bland annat på bolagsstämmans lott att utse den 

valberedning som i sin tur ansvarar för att lämna förslag om lämpliga personer för bolagets 

styrelse (Koden 2010). Genom styrelsen kan ägarna förverkliga ägarviljan. Ägarna bör inte 

lägga sig i styrelsens arbete utan kan främst påverka genom att på bolagsstämman besluta 

kring styrelsens sammansättning. (Brandinger 2011) Företagets vd och ledningsgrupp ska 

arbeta för att se till att styrelsens strategiska beslut förverkligas i den operativa verksamheten 

(Koden 2010).  

 

3.1.1 Styrelsens arbetsuppgifter 

Enligt aktiebolagslagens åttonde kapitel ansvarar styrelsen för bolagets organisation och 

förvaltning. Detta inkluderar att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 

säkerställa ett lämpligt utformande av organisationen för att bland annat bokföring och 

förvaltning av medel ska kunna kontrolleras på ett tillförlitligt sätt. (ABL 8:4) Enligt 

bolagskoden ska en styrelse  

 

“...förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse.”  

(Koden 2010, s.16) 

 

Bolagsstyrelsen ska kontrollera ledningen och den löpande verksamheten samt säkerställa att 

den information som lämnar bolaget i form av exempelvis finansiella rapporter är rättvisande 

(Koden 2010). Intresset för denna informations korrekthet och fullständighet kommer inte 

bara från ägarna utan även från övriga intressenter såsom företagets anställda, kunder och 

leverantörer med flera (Expowera 2012, 1). Vidare ansvarar styrelser, enligt koden, bland 

annat för att bestämma mål och strategier för bolaget samt att se till att bolagets verksamhet 

kan kontrolleras på ett effektivt sätt. Till styrelsens uppgifter räknas också att utse och 

utvärdera bolagets vd samt att se till att bolaget följer lagar, regler och etiska riktlinjer. 

(Koden 2010)  

 

Med syftet att förbättra och effektivisera sitt eget arbete måste styrelsen på årsbasis även 

utvärdera sig själva. Detta resultat ska finnas tillgängligt för valberedningen. (Koden 2010) 

Att denna utvärdering äger rum är det styrelsens ordförande som ansvarar för och utöver detta 

finns även ytterligare regler för ordföranden och dennes arbete.  
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”Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som 

anges i 4-7 §§.” (ABL (2005:551) 8:17)  

 

Kodens rekommendationer för ordföranden innefattar att upprätthålla kontakten mellan ägare 

och styrelse, kontrollera verkställandet av styrelsebeslut, säkerställa att styrelsen kontinuerligt 

breddar sin förståelse om bolaget samt möjliggöra att styrelsens arbete till så stor del som 

möjligt kan ske friktionsfritt. (Koden 2010)  

 

”Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat 

och bedrivs effektivt.” (Koden 2010, s. 18) 

 

Med tanke på hur betydande styrelsens och ordförandens arbetsuppgifter är för ett företags 

framgång kan även ledamöterna som väljs in tänkas vara av stor betydelse för denna. Enligt 

aktiebolagslagens åttonde kapitel ska majoriteten av styrelsens ledamöter utses av 

bolagsstämman (ABL 8:47). Enligt bolagskoden ska det i aktiebolag tillsättas en valberedning 

för detta, vars uppgift är att lämna förslag på bolagets revisor samt vilka ledamöter som ska 

ingå i styrelsen. Bolagskoden poängterar att:  

 

“Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, 

strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda 

beslut.” (Koden 2010, s.14) 

 

Vidare måste valberedningen i samband med kallelsen till bolagsstämman publicera 

information om de nominerade ledamöterna (Koden 2010).  

 

3.1.2 Styrelsens storlek 

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) måste en styrelse i ett publikt bolag bestå av minst tre 

ledamöter (ABL 8:46) och dessutom måste lägsta och högsta antal ledamöter anges i 

bolagsordningen (ABL 8:1). I övrigt finns inga konkreta bestämmelser kring styrelsens 

storlek men enligt bolagskoden ska en styrelse ha en storlek som säkerställer dess förmåga att 

handla effektivt då de förvaltar bolagets angelägenheter (Koden 2010). I sitt resonemang 

kring lämplig storlek för styrelsen menar Brandinger (2011) att goda relationer, genomsyrade 

av förtroende, mellan ledamöterna är ett måste för ett väl fungerande styrelsearbete. Att bygga 
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upp dessa relationer tar tid och endast en begränsad mängd tid finns till förfogande. Ju fler 

ledamöter som ingår i styrelsen desto fler relationer måste fungera vilket gör att mindre tid 

kan läggas på varje relation. Detta ökar risken för att styrelsen inte uppnår önskad kvalitet i 

sitt arbete. Figuren nedan visar hur markant antalet relationer ökar om man går från att ha fem 

till sju ledamöter och ger således också en indikation på hur det skulle se ut i en styrelse 

bestående av exempelvis tio ledamöter. (Brandinger 2011)  

 

 

Figur 3. Styrelsens storlek (Brandinger 2011, s.169) 

En liten styrelse är också att föredra sett ur ett praktiskt perspektiv då denna är enkel att 

samla. Ledamöternas ansvarstagande och engagemang är dessutom större om styrelsen består 

av få ledamöter. I en sådan styrelse har alla en chans att göra sin röst hörd och det blir svårare 

för ledamöterna att inte bidra. Alltför få ledamöter är dock inte heller att rekommendera då 

detta förhindrar att styrelsen når önskad kompetens och mångfald. (Brandinger 2011) 

 

3.1.3 Styrelsens sammansättning 

Oavsett antal ledamöter som ingår i bolagets styrelse förväntas valberedningen tillsätta 

ledamöter som besitter relevanta kunskaper och erfarenheter. Detta kräver att valberedningen 

har god förståelse för de arbetsuppgifter som styrelsen ställs inför samt om bolaget och dess 

situation. (Björkmo 2008)  

 

Kravet på styrelsens sammansättning regleras bland annat i NASDAQ OMX:s regelverk för 

emittenter. Det förutsätts inte att samtliga ledamöter har erfarenhet från styrelsearbete men det 

anses vara viktigt att styrelsen som grupp har de nödvändiga kunskaper som krävs. 

(NASDAQ OMX 2012)  
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”2.4.1 Styrelsen ska vara sammansatt på ett sådant sätt att den har tillräcklig kompetens och 

erfarenhet för att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag samt kunna uppfylla de krav 

som ställs på ett sådant bolag.” (NASDAQ OMX 2012, s. 13) 

 

I den nuvarande bolagskoden ges följande riktlinjer: 

 

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

i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de 

bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn 

könsfördelning ska eftersträvas.” (Koden 2010, s.16) 

 

“Styrelsen ska ha en...sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets 

angelägenheter med integritet och effektivitet.” (Koden 2010, s.16) 

 

För att valberedningarna ska vara framgångsrika i uppdraget att söka och nominera nya 

styrelseledamöter menar Brandinger (2011) att de, utifrån befintlig styrelse, kan utforma en 

kravprofil att utgå ifrån. Företagets nuvarande situation samt den förväntade situationen de 

närmaste åren avgör vilken kompetens som krävs i styrelsen. Situationen och framtida 

förändringar kan exempelvis analyseras med hjälp av en SWOT-analys men eftersom det inte 

går att förutspå alla förändringar är det också viktigt att det i styrelsen finns ledamöter med 

erfarenhet av omfattande och oväntade förändringar. (Brandinger 2011)  

 

Vid sammansättning av styrelsen fokuseras ofta utbildning, yrkeserfarenhet och bransch-

kännedom gällande ledamöternas profiler. För att styrelsen ska kunna identifiera och hantera 

förändringar är det viktigt att ledamöterna har skilda personligheter. (Brandinger 2011) 

Brandinger (2011) lyfter fram behovet av analytiker som arbetar strukturerat men även vikten 

av kreativa personer som kan bidra med nya infallsvinklar. Vidare anses också exempelvis 

noggranna personer med känsla för siffror behövas. Utöver en blandning av personligheter 

argumenterar han också för en spridning i styrelsens åldersammansättning. Att en ledamots 

personlighet är betydelsefullt är något som Björkmo (2008) instämmer i. Hon menar att en 

styrelse inte endast utgörs av de sammanlagda kompetenserna utan att även gruppdynamik 

spelar en stor roll för arbetets effektivitet.  
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Homogena styrelser anses ofta vara socialt integrerade vilket gör att de har lätt för att 

kommunicera och således fatta snabba beslut. Det innebär samtidigt att banden ledamöterna 

emellan kommer att stärkas ju längre tiden går och att de därigenom kommer att få delade 

värderingar om såväl allmänheten som företagets situation. Detta kan leda till att relevant 

information sållas bort och att felaktiga beslut tas. För heterogena styrelser blir resultatet 

omvänt. Skillnader i värderingar ökar och leder till att samarbetet inte kan ske helt 

friktionslöst, vilket gör beslutsprocessen mindre effektiv. Samtidigt betyder detta att de är 

öppna för en bredare tolkning av den information de handskas med. (Söderström et al 2003)  

 

Genom att bolagskodens rekommendation kring en jämn könsfördelning följs anses 

mångfalden kunna stärkas ytterligare. Även Brandinger (2011) ser en jämn könsfördelning 

som någonting positivt. Han lyfter bland annat fram att man därigenom får ett ökat antal 

infallsvinklar som argument till detta. Att kvinnor utgör hälften av slutkonsumenterna är ett 

annat argument. Vissa menar att kvinnor kan utöka den kompetensbas som finns i en styrelse 

genom att deras perspektiv att se på saker och ting samt deras erfarenhet och kompetens 

skiljer sig från männens (Sjöstrand & Petrelius 2009). Att endast en kvinna ingår i en styrelse 

anses inte tillräckligt för att nå dessa effekter. En ensam kvinna kan inte ändra den 

gruppdynamik som finns i en grupp bestående av enbart män utan blir snarare objekt för 

fördomar på grund av stereotypt tänkande. Enligt citatet nedan anses tre vara den kritiska 

gränsen för att kvinnor ska kunna göra skillnad i en grupp. (Konrad et al 2008) 

 

„„The stage with one woman is the invisibility phase. The stage with two women is the 

conspiracy phase: if the women sit next to each other, if they go to the ladies room together, 

the guys wonder what the women are up to. Three women are main stream – it 

is normal to have women in the room and those questions go away.‟‟ 

 (Konrad et al 2008, s.146) 

 

De intervjuade i Sjöstrand och Petrelius (2009) studie menar att problemet med för få kvinnor 

på styrelseposter beror på att kvinnor traditionellt sett inte har samma starka utbildnings- och 

arbetslivserfarenhet som många män snarare än att valberedningen inte vill rekommendera 

kvinnor. En förklaring till detta menar de kan bero på att kvinnor började utbilda sig senare än 

män och att de därmed inte innehaft samma poster som eftersträvas samt att de inte varit 

aktiva inom de dominerande industrierna i svenskt näringsliv. (Sjöstrand & Petrelius 2009)  
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3.2 Kompetens  

Vad kompetens är finns beskrivet på flera olika sätt. Keen (2003) går tillbaka till ordets 

ursprung för att utifrån detta härleda grunden till vad hon anser att kompetens är.  

 

“Kompetens är förmåga; att klara en situation, att handla, att se framåt och ana vad 

framtiden kommer att kräva.” (Keen 2003, s.4) 

 

Keen (2003) utvecklar resonemanget kring individuell kompetens genom att göra en liknelse 

med en människas hand. Hon menar att varje individs hand, precis som varje individs 

kompetens, består av samma delar men trots det inte är någon annans lik. En annan författare 

som också använder sig av kompetenshanden är Jörgen Hansson (2003). Han väljer istället att 

uttrycka sig så här om kompetens:  

 

“Kompetens är en förutsättning för att klara av en situation, att genomföra en åtgärd eller att 

uppnå ett önskvärt resultat.” (Hansson, J. 2003, s.69) 

 

Varje finger på kompetenshanden representerar en del av vad begreppet kompetens innebär. 

Det mest grundläggande för en människa, förmågan att kunna utföra och hantera vissa saker, 

representeras av det första fingret som kallas för färdigheter. Kunskaper är det andra fingret, 

vilket definieras som en samling av fakta och metoder. Det är dock först när en person 

praktisk tillämpar sina kunskaper och färdigheter som personen lär sig något. Detta motsvarar 

det tredje fingret och kallas för erfarenheter. Trots att en individ besitter vissa färdigheter, 

kunskaper och erfarenheter så krävs det även att individen har ett visst kontaktnät för att 

kunna få stöd och möjlighet till att påverka. Dessa kontaktnät representeras av det fjärde 

fingret. Det femte och sista fingret står för en individs värderingar. För att en individ ska 

anses kompetent och således ha kontroll över situationen krävs dock att han eller hon har 

energi och kraft att samordna alla fingrar. Denna energi och kraft symboliseras med en 

handflata. (Keen 2003) 
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Figur 4. Kompetenshanden (Keen 2003, s.21)  

 

3.3 Rekryteringsprocessen  

Forskningen kring rekrytering har dominerats av två ansatser; den psykometriska och den 

sociala ansatsen (Bolander 2002). Nedan beskrivs respektive ansats grundläggande 

antaganden och idéer.  

 

3.3.1 Den psykometriska ansatsen 

Kärnan i den psykometriska ansatsen är en informationsinsamling utifrån vilken rekryterarna 

försöker förutspå kandidatens förmåga att klara en viss uppgift eller ett visst arbete (Petrelius 

2004). Som utgångspunkt finns en arbetsbeskrivning med för arbetet specificerade moment. 

Utifrån en analys av dessa moment kan en kravspecifikation för kandidatens profil göras. Med 

hjälp av olika urvalsinstrument, exempelvis en strukturerad intervju, ett intelligenstest eller en 

provanställning, kan därefter förutsägelser om kandidatens framtida prestation göras. 

(Bolander 2002) En förutsättning för den psykometriska ansatsen är att en organisations och 

persons egenskaper är jämna över tiden samt att det är möjligt att mäta och rangordna dem. 

Ansatsen kan anses vara av rationell karaktär och förväntas ge ett resultat som är både 

objektivt och rättvist. (Petrelius 2004) Vilken kandidat som i slutändan väljs beror på vem 
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som i störst utsträckning har de egenskaper som efterfrågas i kravspecifikationen (Bolander 

2002).  

 

Modellens fördel är att den är en god utgångspunkt vid argumentation för samt legitimering 

av beslut vid rekrytering (Bolander 2002). Kritik som riktas mot den psykometriska ansatsen 

gäller främst avvikelser mellan den teoretiska modellen och förfarandet i praktiken. Forskare 

lyfter bland annat fram att det sällan görs en systematisk analys av behovet och därmed inte 

heller en kravspecifikation samt att urvalskriterier ofta är svåra att mäta. Kritik riktas även 

mot att urvalet av kandidater ofta sker informellt då rekryterarna prioriterar personliga 

nätverk. (Petrelius 2004) Utöver detta har de en tendens att fatta kognitiva beslut som är 

felaktiga, exempelvis genom att utgå från stereotyper eller genom att göra relativa 

bedömningar istället för absoluta (Bolander 2002). Rekrytering enligt den psykometriska 

ansatsen menar Petrelius (2004) har bidragit till att samma personer väljs in i styrelser och 

företagsledningar om och om igen och således dominerar svenskt näringsliv. Hon väljer att 

beskriva det så här:  

 

“Old boys‟ network (OBN) är en slängig benämning på föreställningen om ett gäng män i 

övre medelåldern som styr svenskt näringsliv. De arbetar i varandras bolag, rekryterar 

varandra till sina styrelser men umgås också privat.” (Petrelius 2004, s.229) 

 

Anledningen till att detta är möjligt, menar hon, är att de utifrån modellen är bäst lämpade för 

arbetsuppgifterna (Petrelius 2004). 

 

3.3.2 Den sociala ansatsen 

En alternativ ansats vid rekrytering är den sociala ansatsen vilken har vuxit fram ur den kritik 

som riktats mot den psykometriska ansatsen. Ansatsen ser på rekrytering som en social 

process mellan kandidat och organisation vilken leder till etablering av en relation dem 

emellan. (Bolander 2002) Det anses vara lika viktigt att kandidaten väljer organisationen som 

att organisationen väljer kandidaten. Till skillnad från den psykometriska ansatsen, som sätter 

enkelriktad informationsinsamling i fokus, antar denna ansats att information färdas i två 

riktningar.  Genom ett sådant informationsutbyte kan utrymme för diskussion kring 

arbetsmoment och förväntningar skapas. Förutom interaktion står också attityder, identitet och 

förhandling i fokus. Interaktionen aktörerna emellan avgör helt rekryteringens utfall eftersom 
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bedömning och beslutsfattande sker utifrån relationen mellan rekryteraren och kandidaten. 

(Bolander 2002) 

 

I den sociala ansatsen utgår man från att människor och organisationer förändras och att 

förutsättningarna i arbetslivet kan variera exempelvis genom utbildning (Bolander 2002). 

Också för denna ansats är urvalskriterier och utvärderingsresultat avgörande men hänsyn tas 

till urvalsfaktorer som enligt den psykometriska ansatsen inte anses vara väsentliga, 

exempelvis bakgrund, kön, ålder, utseende och social status (Petrelius 2004).  

 

3.4 Agentteori  

Bolagsstyrning har traditionellt sett kopplats samman med den ekonomiska teoribildning som 

fått benämningen agentteori (Grundei 2008, Davis et al 1997). Agentteorin grundar sig i 

uppdelningen av ägande och kontroll. Den refererar till de situationer där en eller flera 

personer (principaler) ger en annan person (agent) rätten att fatta beslut inom ett uppdrag som 

denne utför för principalen. Ett vanligt exempel är aktieägare, principaler, som ger uppdrag 

till ett bolags ledning, agenten, att leda bolaget i principalernas intresse. Inom agentteorin 

görs antagandet att principaler och agenter har motstridiga intressen vilket kan bidra till 

problem i de fall där informationsasymmetri föreligger, till exempel som följd av att agenten 

är mer insatt i verksamheten och därmed har ett informationsövertag gentemot principalen. 

Under agentteorins antagande att båda parterna vill maximera sin nytta kommer agenten 

ibland fatta beslut som gynnar de egna intressena framför principalens. (Jensen & Meckling 

1976) Denna problematik, att aktieägarna inte kan lita på att ledningen faktiskt agerar i deras 

intresse, är det huvudsakliga ägarstyrningsproblem som agentteorin lyfter fram (Muth et al 

1998).  

 

I de kontrakt som sluts mellan principal och agent tydliggörs vad agenten ska göra med 

principalens kapital. Principalen vill säkerställa att denne får sina pengar tillbaka och att 

investeringen genererar avkastning. Under ideala omständigheter omfattar ett sådant kontrakt 

hur agenten ska agera i alla tänkbara situationer men eftersom framtiden är svår att förutspå 

förekommer inte sådana kompletta kontrakt. (Shleifer & Vishny 1997) Principalen måste 

därför skydda sitt intresse och kan exempelvis göra detta genom att kontrollera agenten eller 

införa olika typer av incitament som motiverar agenten att handla i principalens intresse. 

Agentteorin ger således styrelsen en viktig roll då den behövs för att kontrollera 
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företagsledningen vilket exempelvis sker genom att dess beslutsfattande bedöms. (Muth et al 

1998)  

 

Utöver att kontrollera ledningen har styrelsen också som uppgift att fatta beslut kring de 

kompensationspaket i form av lön och andra ersättningar som ska betalas ut till ledningen. 

Genom att utforma dessa på rätt sätt kan styrelsen knyta ihop ledningens intresse med 

aktieägarnas, exempelvis genom att göra ledningens inkomst beroende av företagets 

vinstutveckling. (Grundei 2008)  

 

3.5 Stewardship-teori 

Agentteorins antagande att det finns en konflikt mellan aktieägarnas och ledningens intresse 

ifrågasätts i stewardship-teorin (Davis et al 1997, Muth et al 1998). Även stewardship-teorin 

analyserar relationen dessa emellan men hänvisar till företagsledningen som stewards istället 

för agenter.  Utöver det finansiella egenintresset anses det finnas något mer som driver 

företagsledningen i dess beslutsfattande. Teorin hävdar att icke-finansiella motiv, som till 

exempel uppnåelse och erkännande, egen tillfredsställelse samt respekten för etik och 

auktoritet, också kan ligga till grund för ledningens beteende. (Muth et al 1998). Istället för att 

likt agentteorin fokusera på yttre motivation i form av materiella ting med ett marknadsvärde 

grundas alltså stewardship-teorins antaganden på inre motivation (Davis et al 1997).  

 

Jämfört med agentteorin anses stewardship-teorin sätta en större tilltro till människan 

(Grundei 2008). Principalens och stewardens intressen antas ofta ligga i linje med varandra 

men även i de fall när de inte gör de antas stewarden handla kollektivistiskt istället för 

individualistiskt för att därigenom möta organisationens intresse. Stewarden upplever att 

denne kan nå högre nytta genom att arbeta för organisationens mål än för sitt egenintresse och 

genom att göra detta kan också personliga mål nås. (Davis et al 1997) 

 

“Stewardship theory hold that a manager, when confronted with a course of action seen as 

personally unrewarding, may comply based on a sense of duty and identification with the 

organization.” (Muth et al 1998, s.6) 

 

Grundei (2008) argumenterar för att det inte finns någon direkt anledning att ge 

företagsledningen sanktioner eller incitament utan att det snarare är utmanande uppgifter och 
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ansvar som kommer att tillfredsställa och motivera ledningen. Som en följd av detta 

resonemang lyfter stewardship-teorin fram en annan roll för styrelsen. Eftersom tillit ses som 

en av teorins grundstenar anses bolagsstyrningen kunna utformas därefter. Den övervakande 

rollen anses vara onödig och istället ska styrelsen arbeta för att förstärka företagsledningens 

möjlighet att utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt och rådgivning ses som en av 

styrelsens främsta uppgifter. (Grundei 2008) 

 

3.6 Resursberoendeteori 

En annan teori utifrån vilken bolagsstyrning och styrelsens roll kan diskuteras är 

resursberoendeteorin. Teorin bygger på grundantagandet att organisationer behöver resurser 

för att överleva, exempelvis arbetskraft, kapital och råvaror. För att få tillgång till resurser 

krävs interaktion med de personer som äger resurserna och sett till detta är organisationer 

beroende av sin omgivning. Tillgången till resurserna är sällan självklar utan förvärven kan på 

olika sätt vara problematiska. De som har kontrollen över resurserna kan exempelvis vara 

opålitliga, framförallt om resurstillgången är knapp. Resurser ses enligt denna teori som en 

grund för makt. Organisationer som handlar med andra för att få tillgång till resurser kan 

därför hamna i ett maktunderläge gentemot resursinnehavarna. (Pfeffer & Salancik 2003)  

 

Även enligt denna teori får ett företags styrelse en viktig roll då den kan ses som ett 

instrument för att upprätta länkar till externa aktörer som företaget är beroende av på grund av 

resurstillgången (Muth et al 1998). Pfeffer (1972) menar att en styrelses sammansättning 

delvis kan förklaras utifrån företagets resursbehov och dess externa miljö.  

 

“Organizations that have larger capital requirements will be more likely to have a greater 

percentage of their board of directors composed of representatives from financial 

institutions.” (Pfeffer 1972, s.222) 

 

Genom att utse externa styrelseledamöter eller ha styrelseledamöter som samtidigt sitter med i 

andra styrelser kan företaget upprätta fler länkar till den externa miljön och således kan 

oförutsägbara händelser lättare hanteras. Vidare kan ledamöter som är framgångsrika i sina 

yrken ses som en informationskälla för företagets ledning. (Muth et al 1998)  
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4. Analysmodell  

I detta avsnitt presenterar vi den analysmodell som vi utformat utifrån vårt teoriavsnitt. 

Avsnittet inleds med att analysmodellen beskrivs och därefter presenteras de 

kompetensfaktorer som vi identifierat utifrån denna.  

 

4.1 Sammanställning av analysmodell  

Det saknas en enhetlig mall för hur de som arbetar med att utvärdera och nominera 

styrelseledamöter ska se på kandidaterna. I analysmodellen nedan lyfts bland annat fram att 

aktiebolagslagen (ABL) och NASDAQ OMXs regelverk för emittenter är grundläggande i 

detta arbete. Även bolagskoden med dess riktlinjer representeras. Genom modellen önskar vi 

inte bara illustrera vilka regelverk som kan anses ligga till grund för valet av ledamöter utan 

vi ämnar också att utifrån våra tolkningar av dessa regelverk, redogöra för vilka 

kompetensfaktorer som kan anses vara viktiga. Detta ämnar vi även göra utifrån tre olika 

teorier. 

 

Figur 5. Egen analysmodell - Kompetensfaktorer vid styrelsesammansättning 

 

4.1.1 Aktiebolagslagen 

Aktiebolagslagen behandlar till viss del styrelsens storlek men ej hur sammansättningen av 

styrelsen ska se ut i mån av exempelvis erfarenheter och egenskaper. Däremot behandlar 

aktiebolagslagen styrelsens arbetsuppgifter (se Styrelsens arbetsuppgifter, s.14) och utifrån 

dessa kan det argumenteras för olika faktorer som kan anses krävas för att uppnå detta. Vid 
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bedömning av företagets ekonomiska situation anser vi att det är en fördel om 

styrelseledamöterna har handskats med sådan information tidigare, exempelvis genom andra 

styrelseuppdrag eller relevanta positioner i arbetslivet. Därigenom kan ledamoten ha dragit 

lärdom av hur en annan styrelse hanterat en viss fråga. Sådan lärdom kan också nås genom 

nutida styrelseuppdrag och relevant pågående arbete.  

 

4.1.2 NASDAQ OMX regelverk för emittenter 

Även NASDAQ OMX lyfter fram att relevant erfarenhet och kunskap om arbetet i noterade 

bolag är att föredra vid rekrytering. Detta kan exempelvis, likt ovan, anses komma från 

tidigare eller nutida styrelseuppdrag och relevanta positioner i börsnoterade bolag eller 

motsvarande.  

 

4.1.3 Bolagskoden 

Bolagskodens rekommendationer kring mångsidighet och bredd i ledamöternas bakgrund, 

erfarenhet och kompetens kan anses vara vaga då ingen närmare förklaring av vad som bör 

inkluderas i detta ges.  Bakgrund kan förklaras som  

 

“de väsentliga omständigheterna i någons levnadshistoria, t.ex. uppväxtförhållande, 

utbildning o.d.” (Nationalencyklopedin 2012, 4) 

 

Vi vill därför mena att bakgrund omfattar relevant utbildningsbakgrund. Utöver detta anser vi 

även att nationalitet kan inkluderas då det är en del av en persons etniska bakgrund. Med 

hänsyn tagen till bolagets verksamhet kan nationalitet vara en viktig kompetensfaktor för 

exempelvis internationella bolag. I begreppet erfarenhet har vi valt att inkludera 

arbetslivserfarenhet och tidigare erfarenhet av styrelsearbete. För att nå den bredd och 

mångsidighet som koden förespråkar vill vi också argumentera för att vissa av styrelsens 

ledamöter bör besitta fördjupade kunskaper inom vissa områden, det vill säga 

specialistkunskap. Eftersom att det vid sammansättningen ska tas hänsyn till bolagets 

verksamhet och utvecklingsskede vill vi mena att det är viktigt att ledamöterna har kännedom 

om den aktuella branschen. Därigenom kan de anses ha en bättre förståelse för vilka beslut 

som bör fattas i bolaget samt hur bolagets strategi och affär bör utvecklas.  
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Eftersom koden förespråkar en sammansättning som säkerställer ett effektivt arbete är det 

viktigt att ledamöterna kan arbeta bra tillsammans. Således kan samarbetsförmåga samt tillit 

till de övriga ledamöternas förmågor anses vara viktiga egenskaper. Samarbetet kan påverkas 

av hur många personer som ska arbeta tillsammans och således är också styrelsens storlek av 

betydelse. Utöver detta förespråkar koden integritet.  

 

Enligt koden ansvarar styrelsen dessutom för att utse företagets verkställande direktör och vi 

anser därför att det är fördelaktigt om ledamöterna har stora kontaktnät genom vilka de kan 

söka lämpliga kandidater till vd-posten. Lämpliga kandidater återfinns främst i bolags övre 

skikt och nuvarande styrelseuppdrag eller ledningspositioner kan således underlätta för en 

kontakt med dessa personer. För att säkerställa bolagets förmåga att effektivt förvalta bolagets 

angelägenheter ska en jämn könsfördelning i styrelsesammansättningen eftersträvas.  

 

4.1.4 Agentteori 

Agentteorin lyfter fram övervakning och utformande av incitamentprogram som styrelsens 

främsta uppgifter. Att utforma lämpliga incitamentprogram kräver kunskap om såväl 

branschen och verksamheten som vilka belöningar som är önskvärda. Detta för att möjliggöra 

att rätt prestation kopplas samman med rätt kompensation. Det kan exempelvis antas att 

personer med erfarenhet från ledningsarbete har en uppfattning om önskvärd kompensation.  

 

Styrelsens kontrollerande roll ställer ytterligare krav på bland annat kunskap om branschen 

och verksamheten då ledamöterna, för att kunna bedöma och utvärdera prestationen, måste ha 

en god uppfattning om önskvärt utfall utifrån vad som är möjligt. Tidigare alternativt nutida 

styrelseuppdrag kan också anses vara meriterande i och med att ledamoten därigenom 

handskats med liknande frågor. Den kontrollerande rollen, som också omfattar kontroll av 

bolagets vd, ställer krav på att ledamöterna kan stå upp för sin åsikt och således kan integritet 

anses vara en viktig egenskap.  

 

4.1.5 Stewardship-teori 

Rådgivning är styrelsens främsta uppgift enligt stewardship-teorin. För att styrelsen ska kunna 

ge relevanta råd kan branschkännedom anses vara fördelaktigt. Av samma anledning kan det 

vara bra om vissa av styrelsens ledamöter besitter djupare kunskap inom ett specifikt område. 
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Erfarenhet av att ta emot alternativt ge råd är också meriterande vilket kan antas komma från 

relevanta positioner i arbetslivet eller från styrelseuppdrag. Utöver detta är tillit en av teorins 

grundstenar.  

 

4.1.6 Resursberoendeteori 

Utifrån denna teori kan styrelsesammansättningen anses återspegla företagets resursbehov. Ett 

val av styrelseledamöter med ett brett kontaktnät kan därmed anses viktigt då detta möjliggör 

alternativt underlättar insamling av behövda resurser. Att ledamöter sitter med i andra 

styrelser eller har erfarenhet från tidigare styrelsearbete är således positivt då det indikerar ett 

bredare kontaktnät. Detsamma gäller för arbetslivserfarenhet. Det kan även anses positivt om 

vissa ledamöter är av en annan nationalitet då nätverken kan breddas ytterligare genom detta. 

Slutligen är också styrelsens storlek av betydelse för hur omfattande dess nätverk är.  

 

För att kunna prioritera bland resurser kan god kännedom om branschen och verksamheten 

anses vara nödvändig samtidigt som det, inom branscher där det finns få personer med 

spetskunskap, går att argumentera för att specifik kunskap kan betraktas som en resurs.  

 

4.2 Sammanställning av kompetenstabell  

Utifrån modellen och dess analys har tabellen nedan sammanställts. Tabellens tre första 

kolumner omfattar de regelverk och rekommendationer som företagen påverkas av och de 

kompetensfaktorer som kan anses viktiga utifrån dessa har markerats. I tabellens nästa tre 

kolumner sammanställs vilka kompetensfaktorer som bör finnas representerade för att 

styrelsesammansättningen ska kunna anses ligga i linje med en eller flera teorier. 

Kompetensfaktorerna har med stöd i Keens kompetenshand från 2003 delats in i kategorierna 

kunskap, erfarenheter, mångfald och person. En kort motivering till indelningen följer efter 

tabellen.  
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ABL 

NASDAQ 
OMX 

BOLAGS- 
KODEN 

AGENT- 
TEORIN 

STEWARDSHIP- 
TEORIN 

RESURS- 
BEROENDE 

KUNSKAPER       
Branschkännedom 
Specialistkunskap 
Utbildning 

  X 
X 
X 

X X 
X 

X 
X 

ERFARENHETER       
Arbetslivserfarenhet 
Tidigare styrelseuppdrag 
Nuvarande uppdrag 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

MÅNGFALD       
Kön 
Nationalitet 
Styrelsens storlek 

 
 

X 

 X 
X 
X 

  
 
 

 
X 
X 

PERSON       
Kontaktnät 
Tillit 
Samarbetsförmåga 
Integritet 

  X 
X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
X 

X 

 

Tabell 1- Kompetenstabell  

 

4.2.1 Kunskap 

Kunskap beskrivs som att veta fakta och kunna metoder och vi menar att detta kan nås genom 

branschkännedom, specialistkunskap och utbildning.  

 

4.2.2 Erfarenheter 

Enligt Keen får en individ erfarenheter genom att lära av misstag och framgång. Vi menar att 

detta kan komma dels från andra arbeten men också från andra styrelseuppdrag.  

 

4.2.3 Person 

De två sista kategorierna i Keens (2003) kompetenshand är kontakter och värderingar. De 

kompetensfaktorer som är hänförliga till dessa kategorier kan kopplas till en individs 

personlighet. Vi valde därför att sammanföra dessa kategorier i den nya kategorin person.  

 

Den personliga egenskapen integritet har ett nära samband med en persons värderingar. Till 

kontakter räknas nätverk och förmågan att kunna bygga och underhålla relationer och vi anser 

att personligheten är av betydelse även för detta. Ytterligare personlighetsfaktorer som vi 

identifierat genom vår analysmodell är tillit och samarbetsförmåga.  
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4.2.4 Mångfald 

Keens kompetenshand ser till individen. Styrelsens kompetens är dock ett resultat av gruppens 

sammanlagda kompetens och därför anser vi det vara viktigt att addera kategorin mångfald. 

Den sammanlagda kompetensen är dels ett resultat av styrelsens storlek men vi anser också att 

en spridning inom de andra faktorerna i denna kategori, kön och nationalitet, kan bredda 

gruppens kompetens.  

 

4.3 Analysmodellens användningsområde  

Vår analysmodell fångar upp de kompetensfaktorer som utifrån vår teoretiska referensram kan 

anses vara viktiga för styrelseledamöter. Analysmodellen är en viktig del för vårt fortsatta 

arbete i såväl empirikapitlet som i analysen. I empirikapitlet används analysmodellen för att 

illustrera skillnaden mellan vad som är kompetens enligt teori och empiri. Dessutom har 

modellen använts som utgångspunkt för empiridelens intervjukapitel. Störst fokus får 

modellen i analysen där såväl sekundärdata som primärdata analyseras med hjälp av denna. 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in för denna studie. Kapitlet inleds med att 

de sekundärdata som samlats in för våra tio utvalda företag redovisas i diagram samt att en 

beskrivning av dessa diagram ges. Som ett nästa steg följer primärdata inhämtad från 

intervjuer med valberedningsledamöter i företagen Ericsson, NCC, Scania och Swedish 

Match. 

 

5.1 Sekundärdata 

Den första empiriinsamlingen grundar sig på de sekundärdata som de facto finns tillgängliga 

för aktieägarna och är oberoende av de kompetensfaktorer vi identifierat i analysmodellen.  

 

För att kunna sammanställa diagrammen i detta avsnitt har vi för vardera företag samlat in 

information från företagens bolagsstyrningsrapporter och årsredovisningar. Den information 

som samlats in omfattar för vardera styrelse; antalet ledamöter samt deras kön, nationaliteter, 

ålder, antal år i styrelsen och övriga uppdrag. Eftersom vårt fokus är att presentera och 

diskutera eventuella förändringar inom respektive kompetensfaktor, snarare än att jämföra de 

olika kompetensfaktorerna inom ett visst företag, har vi valt att sammanställa ett diagram för 

respektive kompetensfaktor. Förhoppningen med detta är att ge en god överblick. Längst till 

höger i varje diagram presenteras de tio företagens genomsnittliga värde.  
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5.1.1 Antal ledamöter  

 
 

Det genomsnittliga antalet ledamöter i företagen har stigit marginellt mellan de tre 

nedslagsåren. År 1999 var det i genomsnitt 8,2 ledamöter i varje styrelse och de följande två 

nedslagsåren bestod den genomsnittliga styrelsen av 8,5 respektive 8,6 ledamöter. I de olika 

företagen kan såväl ökningar som minskningar noteras. Vanligast är en ökning eller 

minskning med en person men det förekommer också större förändringar. Den största 

förändringen mellan två nedslagsår kan noteras i NCC mellan år 1999 och år 2008 där 

styrelsens storlek minskade med tre, från nio till sex ledamöter. NCCs styrelser år 2008 och 

2011 samt Sandviks styrelse år 2011 hade sex ledamöter vilket är det lägsta antalet ledamöter 

som noteras under nedslagsåren. Det högsta antalet ledamöter hade Ericsson år 2011 vars 

styrelse då bestod av tolv ledamöter. H&M är det enda företaget där såväl en ökning som en 

minskning av antalet ledamöter kan noteras. I en jämförelse mellan det första och det sista 

nedslagsåret har fem av tio bolag ökat antalet ledamöter i sina styrelser samtidigt som tre 

bolag har minskat storleken på sina styrelser. Två bolag har samma antal styrelseledamöter 

under samtliga nedslagsår. 
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5.1.2 Könsfördelning 

 

 

Det genomsnittliga antalet kvinnliga styrelseledamöter var 0,6 år 1999. Genomsnittet ökade 

därefter till 2 respektive 2,2 år 2008 och 2011. I de tio företagen har det således skett en 

genomsnittlig ökning av antalet kvinnor. Vid det första nedslagsåret hade sex av bolagen en 

kvinnlig styrelserepresentant medan fyra av bolagen helt saknade kvinnliga representanter. 

Jämfört med 1999 redovisar nio av de tio bolagen en ökning av antalet kvinnor redan vid det 

andra nedslagsåret. Mellan det andra och tredje nedslagsåret är det bara tre företag som 

ytterligare ökar antalet kvinnor. I sex utav bolagen skedde ingen förändring mellan dessa år 

och ett bolag, Swedish Match, minskade antalet kvinnor mellan dessa år. Det högsta antalet 

kvinnliga styrelserepresentanter kan noteras i Electrolux styrelse 2011. I Scania är antalet 

kvinnor i styrelsen konstant över samtliga nedslagsår. 

 

 ELECTROLUX SKANSKA SCANIA H&M SWEDISH MATCH 

 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

1999 89 % 11 % 100 % 0 % 89 % 11 % 86 % 14 % 86 % 14 % 

2008 67 % 33 % 87,5% 12,5% 90 % 10 % 67 % 33 % 57 % 43 % 

2011 56 % 44 % 78 % 22 % 90 % 10 % 62,5% 37,5,% 67 % 33 % 

Tabell 2 – Andel kvinnor (1) 

 SANDVIK NCC VOLVO ATLAS COPCO ERICSSON GENOMSNITT 

 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

1999 100 % 0 % 89 % 11 % 100 % 0 % 90 % 10 % 100 % 0 % 82,7% 7,3 % 

2008 87,5% 12,5% 67 % 33 % 89 % 11 % 67 % 33 % 80 % 20 % 76,5% 23,5% 

2011 87,5% 12,5% 67 % 33 % 78 % 22 % 67 % 33 % 83 % 17 % 74,4% 25,6% 

Tabell 3 – Andel kvinnor (2) 
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Totalt sett ökade andelen kvinnor i de tio företagen mellan samtliga nedslagsår, från 7,3 % 

1999 till 23,5 % 2008 och slutligen till 25,6 % 2011. I nio av de tio företagen skedde en 

ökning av andelen kvinnor mellan de två första nedslagsåren. I endast ett av företagen, Scania, 

kan en minskning av andelen kvinnor noteras under samma period. Mellan de båda senare 

nedslagsåren skedde en ytterligare ökning av andelen kvinnor i fyra av bolagen. I fyra av 

bolagen stagnerade andelen kvinnor och i två av bolagen kan till och med en minskning av 

andelen kvinnor noteras. Electrolux är det bolag som nådde upp till den högsta andelen 

kvinnor under nedslagsåren, detta skedde år 2011 när bolagets styrelse till 44 % bestod av 

kvinnor.  

 

5.1.3 Antal nationaliteter 

 

 

I 2008 och 2011 års styrelser fanns i genomsnitt 2,9 respektive 3,3 nationaliteter 

representerade vilket motsvarade en ökning jämfört med år 1999 då det genomsnittliga antalet 

nationaliteter var 2,1 stycken. Mellan det första och det sista nedslagsåret ökade antalet 

nationaliteter i styrelsen i sex av de tio företagen. I tre utav företagen skedde tvärtemot en 

minskning av antalet nationaliteter. Scania är det enda företaget vars antal nationaliteter är 

konstant över tiden. Mest utmärkande är Volvo vars styrelseledamöter hade en och samma 

nationalitet 1999. 2008 hade bolaget fem nationaliteter representerade i sin styrelse och 2011 

hade den utökats med ytterligare en nationalitet. Noterbart är också att alla de styrelser som 

har ökat antalet nationaliteter hade få nationaliteter representerade vid det första nedslagsåret; 

fem av sex hade enbart en nationalitet medan ett företag, Skanska, hade två. Vid det sista 
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nedslagsåret var H&M det enda bolaget som enbart hade en nationalitet representerad i sin 

styrelse. 

 

5.1.4 Medelålder 

 

 

För det mesta varierar medelåldern bara med ett eller två år mellan de olika nedslagsåren. Det 

främsta undantaget är H&M som mellan åren 1999 och 2008 noterade en ökning på sju år. 

2011 hade dock medelåldern sjunkit med fem år igen. Också Atlas Copco och NCC har en 

mer ojämn medelålder om man jämför de tre nedslagsåren. Under de tre nedslagsåren är den 

lägsta noterade medelåldern i bolagens styrelser 53 år och den högsta 61 år. Sett till samtliga 

bolag var medelåldern som högst vid det sista nedslagsåret då den genomsnittliga åldern 

uppgick till 57,3 år. 1999 och 2008 var den genomsnittliga åldern 56,1 år respektive 57,2 år. 

En stegvis ökning kan således noteras.  
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5.1.5 Äldsta ledamot 

 

 

Sett till samtliga bolag har det skett en successiv ökning av den äldsta ledamotens ålder. 

Också i de enskilda bolagen kan ökningar noteras, framförallt i en jämförelse mellan det 

första och sista nedslagsåret. I Ericssons styrelse från 1999 noteras den lägsta åldern, 61 år 

medan den högsta åldern, 74 år, noteras i Scanias styrelse 2011. Mellan det andra och sista 

nedslagsåret har den äldsta ledamotens ålder ökat med tre år i sex av de tio företagen. I dessa 

företag beror inte ökningen på att en nyrekrytering av en äldre ledamot har gjorts utan att den 

äldsta ledamoten från 2008 sitter kvar. 

 

5.1.6 Yngsta ledamot 
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Den genomsnittliga åldern för den yngsta ledamoten är relativt konstant. I de enskilda bolagen 

varierar den desto mer och inga generella konstateranden kan egentligen göras. Den yngsta 

ledamoten som noteras var 33 år och satt med i H&Ms styrelse 2008. H&M står också för de 

mest markanta skillnaderna åren emellan. Den högsta åldern, 53 år, noteras i Skanskas 

styrelse från 1999. 

 

5.1.7 Åldersspann 

 

 

Den minsta åldersspridningen noteras i Electrolux 2008 och är 13 år. Som störst är spannet i 

H&M samma år då det uppgår till 35 år. Den största skillnaden mellan två nedslagsår är 14 år 

och noteras i H&M mellan de två första nedslagsåren. I åtta av de tio företagen är 

åldersspridningen större år 2011 än år 1999, i NCC och Swedish Match kan däremot små 

minskningar noteras. I genomsnitt har spannet mellan den yngsta och äldsta ledamoten ökat 

med åren. År 1999 var åldersspannet 20,1 år medan det var 22,6 år respektive 24,4 år de två 

sista nedslagsåren. 
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5.1.8 Antal år i styrelsen  

 

 

Antalet år som ledamöterna suttit i respektive styrelse var vid det första nedslagsåret 4 år i 

genomsnitt. För de båda senare nedslagsåren hade genomsnittet ökat till 5,4 respektive 5,6 år. 

En jämförelse mellan det första och sista nedslagsåret visar att antalet år har stigit i sju av 

bolagen. I Electrolux och Skanska år 1999 noteras det lägsta genomsnittet medan det högsta 

genomsnittet, vilket uppgick till tio år, noteras i H&Ms styrelse 2008. 

 

5.1.9 Parallella styrelseuppdrag  
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Detta diagram illustrerar hur många övriga styrelseuppdrag varje ledamot hade i genomsnitt 

vid varje nedslagsår. I kategorin inkluderas andra styrelseuppdrag som ordförande eller 

ledamot. I en jämförelse mellan det första och det sista nedslagsåret har det i sju av de tio 

företagen skett en minskning av det genomsnittliga antalet övriga uppdrag. I Electrolux, 

H&M och Atlas Copco kan dock ökningar noteras mellan samma år. Som lägst var antalet 

uppdrag 2008 i Swedish Match vars styrelse hade drygt två övriga uppdrag i genomsnitt. Det 

högst noterade antalet övriga uppdrag står Scanias styrelse från 1999 för som i genomsnitt 

hade 6,9 övriga uppdrag. Genomsnittet för samtliga styrelser uppgick år 1999 till 5,0 uppdrag. 

2008 och 2011 var genomsnittet 4,6 respektive 4,2 uppdrag. Den största ökningen kan noteras 

i H&M mellan åren 1999 och 2008 där genomsnittet nästan fördubblades då det ökade från 

2,7 uppdrag till 5,0 uppdrag. 

 

5.1.10 Parallella ordförandeuppdrag  

 

 

Det genomsnittliga antalet ordförandeuppdrag för samtliga bolag har minskat i två relativt 

små steg. För de enskilda bolagen kan dock större svängningar noteras i flertalet fall. I fem av 

bolagen har det skett en minskning mellan det första och sista året medan det för ett bolag inte 

skett någon förändring under samma period. De resterande fyra företagen visade istället på en 

ökning av antalet ordförandeposter. De största förändringarna kan noteras i Sandvik mellan 

åren 1999 och 2008 samt i Volvo mellan åren 2008 och 2011. Det lägsta genomsnittliga 

antalet ordförandeuppdrag kan noteras i Swedish Match år 1999 medan Volvo står för den 

högsta noteringen, också de under år 1999.  
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5.1.11 Parallella ledamotsuppdrag  

 

 

Det genomsnittliga antalet ledamotsuppdrag har sjunkit med åren, från 3,4 uppdrag år 1999 

till 3,2 uppdrag år 2008 och slutligen 2,9 uppdrag år 2011. Den största förändringen kan 

noteras i Volvo mellan år 1999 och 2008 då antalet ledamotsuppdrag halverades. Det lägsta 

genomsnittliga antalet ledamotsuppdrag kan noteras i H&M år 1999 medan Scania står för 

den högsta noteringen på 4,9 uppdrag år 1999 och 2008.  

 

5.1.12 Sammanfattning 

Den data som finns redovisad i diagrammen baseras på den information som finns tillgänglig 

för aktieägarna, vilken de således måste basera sin uppfattning om styrelsens kompetens på. 

Denna information omfattar inte alla de kompetensfaktorer som vi identifierat med hjälp av 

vår analysmodell. Med syftet att illustrera denna skillnad har vi lagt till en kolumn i den tabell 

vi sammanställt utifrån vår analysmodell, se tabell 4 nedan. Denna kolumn finns 

representerad längst till höger i tabellen. Av tabellen framkommer att information finns 

tillgänglig för ungefär hälften av kompetensfaktorerna som vi identifierat utifrån 

analysmodellen. Trots att utbildning och arbetslivserfarenhet finns markerade i kolumnen 

finns sådan information inte presenterad i några diagram i detta avsnitt. Anledningen till detta 

är att företagen är allt för inkonsekventa i sin redovisning av dessa uppgifter och att en 

rättvisande framställning ej kan göras. Däremot finner vi både utbildning och 

arbetslivserfarenhet intressant sett ur ett kompetensperspektiv och vi har således valt att 

inkludera dessa faktorer i intervjuavsnittet.  
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 ABL NASDAQ 
OMX 

BOLAGS- 
KODEN 

AGENT- 
TEORIN 

STEWARDSHIP
- TEORIN 

RESURS- 
BEROENDE 

TILLGÄNGLIG 
INFORMATION 

KUNSKAPER        
Branschkännedom 
Specialistkunskap 
Utbildning 

  X 
X 
X 

X X 
X 

X 
X 

 
 

X 

ERFARENHETER        
Arbetslivserfarenhet 
Tidigare styrelseuppdrag 
Nuvarande uppdrag 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

 
X 
X 

X 
 

X 

MÅNGFALD        
Kön 
Nationalitet 
Styrelsens storlek 

 
 

X 

 X 
X 
X 

   
X 
X 

X 
X 
X 

PERSON        
Kontaktnät 
Tillit 
Samarbetsförmåga 
Integritet 

  X 
X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
X 

X  
 
 
 

Tabell 4 – Utökad analystabell (1) 

 

Information kring ledamöternas ålder samt hur länge respektive ledamot har suttit med i 

styrelsen finns också tillgänglig i sekundärkällorna. Trots att dessa faktorer inte identifierats 

som kompetensfaktorer utifrån vår analysmodell har vi valt att presentera sådan information i 

detta avsnitt. Anledningen till detta är att vi i vår analys vill analysera all information som 

finns tillgänglig för aktieägarna som kan kopplas till kompetensen.  

 

Vidare finns också information kring huruvida ledamöterna kan anses vara beroende i 

förhållande till bolagets stora aktieägare och ledning eller ej. Inte heller denna information 

redovisas konsekvent och vi vill dessutom mena att det är irrelevant att diskutera beroende ur 

ett kompetensperspektiv eftersom beroende är kopplat till ägande snarare än person. Med 

anledning av detta behandlas inte beroende i denna studie.   

 

5.2 Intervjuer 

I detta avsnitt presenteras den primärdata som erhållits genom intervjuer med tre olika 

valberedningsledamöter. De intervjuade personerna är Thomas Ehlin, Björn Lind och 

Caroline af Ugglas. 

 

Thomas Ehlin är ägarstyrningsansvarig för Nordea Fonder och har erfarenhet från 

valberedningsarbete sedan 1999. Han sitter idag med som ledamot i NCCs valberedning. 
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Björn Lind arbetar som fondförvaltare på AMF och hans erfarenhet från valberedningsarbete 

sträcker sig tillbaka till millenniumskiftet. Av de företag från vilka vi samlat data är Björn 

Lind valberedningsledamot i Swedish Match. Caroline af Ugglas arbetar som aktiechef på 

Skandia Liv. Hon har erfarenhet från valberedningsarbete sedan 1999 och är idag 

valberedningsledamot i Scania samt Ericsson.    

 

5.2.1 Arbetet i valberedningar 

Varje bolag är unikt och eftersom valberedningen arbetar därefter varierar dess arbete från fall 

till fall. 

 

”Hur valberedningsarbete bedrivs och vad egentligen resultat är, är oerhört beroende av det 

enskilda bolaget och de enskilda omständigheterna så det är svårt att säga att det finns vissa 

faktorer som mer eller mindre styr att arbetet ser ut på ett visst sätt.” (Thomas Ehlin) 

 

”… det finns ju tydliga gemensamma nämnare i valberedningsarbete och krav på 

styrelseledamöter och arbetsprocesser och funderingar och sånt där men sen får man aldrig 

glömma bort att varje företag är unikt…” (Björn Lind) 

 

Enligt Björn Lind träffas en valberedning normalt två till sex gånger per år men i väldigt 

speciella fall kan det röra sig om uppemot 20 gånger. Den stora spridningen beror på huruvida 

företaget står inför mindre förändringar eller om det rör sig om ett bolag i kris. Vidare menar 

han att den mest intensiva perioden för valberedningen är under det fjärde och första kvartalet. 

De flesta bolagsstämmor äger nämligen rum under det andra kvartalet inför vilka 

valberedningens arbete redan ska vara färdigt. Det tredje kvartalet fungerar lite som en 

mjukstart. (Lind) 

 

Även Caroline af Ugglas anger att valberedningsprocessen startar i kvartal tre då många 

valberedningar väljer att ha ett fysiskt förmöte. Frågor som tas upp rör till exempel den 

befintliga styrelsen, vilka profiler valberedningen vill komplettera styrelsen med, hur bolagets 

strategi ser ut på lång sikt samt om denna styrks utav de ledamöter som redan sitter i 

styrelsen. I det andra steget görs en personsökning inför nästa möte. Det är då upp till 

samtliga ledamöter i valberedningen att se över vilka kandidater som är av intresse. Vid nästa 

möte argumenterar varje ledamot för sin sak och i de flesta fall menar Caroline af Ugglas, att 
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valberedningen relativt snabbt kommer överens om vilken eller vilka kandidater som är mest 

aktuella. Björn Lind är av samma mening och menar att rätt kandidat oftast växer fram 

naturligt men han poängterar samtidigt att det händer att valberedningen måste “räkna röster” 

eftersom de har olika idéer om vem som är mest lämplig. Nästa steg i processen är att de mest 

lämpade kandidaterna intervjuas för att se om de passar. Caroline af Ugglas menar att 

valberedningens arbete ska bidra till högre avkastning. 

 

”…jag är aktiechef och därmed ägarstyrningsansvarig så jag ansvarar för portföljen…det vi 

gör i valberedningen är att vi utgår från vår investering och vårt huvudhopp är att 

investeringen ska utvecklas, det är väldigt affärsorienterat.” (Caroline af Ugglas) 

 

5.2.2 Utvärdering och val av styrelseledamöter 

Utvärderingen av en styrelse har ofta sin utgångspunkt i en intern utvärdering utförd av 

styrelsen själv. Denna utvärderings huvudsakliga syfte är, enligt Thomas Ehlin, att förbättra 

själva styrelsearbetet och inte att utvärdera den enskilde ledamotens prestation. I 

utvärderingen utgår styrelsen oftast från standardfrågor (samtliga). Hur ofta ledamöterna 

utvärderas skiljer sig åt. Björn Lind menar att det i de flesta bolag görs utvärderingar varje år. 

Eftersom interna utvärderingar sammanställs tillsammans med styrelsens ordförande väljer 

valberedningar ibland att genomföra egna intervjuer med ledamöterna. Syftet med dessa är att 

ta bort ledamöternas eventuella känsla av att vara i beroendeställning till ordförande då detta 

riskerar att eventuell kritik uteblir. Valberedningsledamöterna är dock eniga om att sådana 

intervjuer bör genomföras med styrelsens interna utvärdering som utgångspunkt. 

(samtliga) Ytterligare ett tillvägagångssätt är att låta en extern konsult stå för utvärderingen 

(Lind). 

 

Vidare menar Björn Lind att valberedningen genom intervjuerna försöker få en uppfattning 

om hur arbetet i styrelserummet fungerar och om den kompetens som behövs finns 

representerad. Detta är något som valberedningen normalt sett får information om via 

styrelsens ordförande. Han anser därför att intervjuerna ökar valberedningens chans till att 

bilda sig en egen uppfattning som inte färgats av ordföranden. Exempelvis behandlas frågor 

som berör huruvida en person levererar samt om den har tillräckligt med tid, kompetens och 

engagemang. Dessutom måste problematiken med jävsituationer beaktas. (Ehlin, Lind) Björn 

Lind lyfter även fram att kompletterande frågor brukar ställas kring vilka områden som 
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styrelsen valt att behandla: diskuteras till exempel bolagets strategi, finansfrågor eller frågor 

relaterade till human relations?   

 

Utifrån utvärderingen och eventuella intervjuer samt i samspråk med styrelsens ordförande, 

försöker valberedningen sedan identifiera det behov som styrelsen har och vilken profil som 

motsvarar det behovet. Om det har hänt någonting i bolaget ser valberedningen oftast över 

hela styrelsen för att bestämma vilka som ska få sitta kvar och vilka som tvingas avgå. Det 

hör dock inte till vanligheterna att företagen står på näsan utan oftast utgår valberedningen 

från den befintliga styrelsen och den förändring som bolaget möter. Huruvida valberedningen 

behöver hitta en eller flera nya ledamöter eller ej kan bero på att bolagets strategi ändrats och 

att kompetensbehovet skiftat som följd av det, att någon väljer att avgå eller att en eller flera 

ledamöter inte utfört arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. (samtliga) Den vanligaste 

anledningen till att en ledamot byts ut är enligt Caroline af Ugglas att just bolagets kravprofil 

ändras.  

 

”…det är inte någon sorts Robinsonhistoria som ska vara “du ska ut, du ska in” utan man 

utgår från bolagets strategi, vart man vill hän och sen ser man vilka personer man har som 

passar bäst in i det…” (Caroline af Ugglas) 

 

Vid nyrekrytering av ledamöter finns det främst två olika tillvägagångssätt. Antingen letar 

valberedningens ledamöter i sina egna nätverk eller så anlitar de rekryterings- eller 

headhuntingfirmor. Det senare är vanligare när valberedningen letar efter en väldigt specifik 

profil. (Ehlin, Lind) Björn Lind tror att en utvärdering som gjorts av en headhunter ofta är mer 

professionell och strukturerad än en utvärdering som gjorts av en valberedning. Utöver dessa 

tillvägagångssätt har valberedningen även tillgång till vissa namnbanker där intresserade 

personer kan lägga in en profil i vilken de förklarar vilken typ av uppdrag de är intresserade 

av (Lind).   

 

Vidare menar Björn Lind att det finns någon form av oskriven praxis att en person som är 

nyvald får några år på sig att komma in i styrelserummet så länge denna inte totalt gör bort sig 

vid något tillfälle. Har ledamoten runt år två eller tre inte fullt levererat vad valberedningen 

hoppats på, byts denna normalt sett ut. Om ledamoten däremot uppfyller förväntningarna är 

det ovanligt att det sker någon förändring på ytterligare ett par år, utan det är först senare som 

delar av det institutionella Sverige börjar höja rösten för ett byte.   
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Thomas Ehlin poängterar att det inte är vanligt att en ledamot tvingas gå för att den har 

misskött sig. Istället betonar han att även om en ledamot tvingas avgå, så kan denna 

fortfarande vara aktuell för andra bolag som befinner sig i andra situationer. 

 

”Det här systemet med valberedningar, att man faktiskt utvärderar gör att det är mindre 

dramatik i de här frågorna. Det är inget hedersuppdrag att sitta i en styrelse utan man 

förväntar sig att man ska ta ansvar och prestera.” (Thomas Ehlin) 

 

5.2.3 Valberedningens syn på begreppet kompetens 

De intervjuade är överens om att kompetens kan ses såväl som något smalt som något brett 

och att det inte finns något enhetligt svar på vad som ska inkluderas i begreppet. Anledningen 

till detta är att varje enskilt bolag är unikt. 

 

”Kompetens är ju utifrån det specifika bolaget och vad det behöver.” (Caroline af Ugglas) 

 

”Det är väldigt svårt att ställa upp krav på kompetens, det måste göras en individuell 

bedömning.” (Thomas Ehlin) 

 

Även Björn Lind argumenterar för detta och menar att vad som kan inkluderas i kompetens 

sett från ett styrelseperspektiv är helt avhängigt av situationen. Vid bedömning om vad som 

behövs i ett bolag utgår man från var det står just nu och vart det ska (af Ugglas). Thomas 

Ehlin menar att exempelvis arbetslivserfarenhet och utbildning kan ses som delar av 

kompetens eftersom det formar karaktären på en person. Samtidigt lyfter han dock fram att 

kompetens inte bara är kunskap utan att det är någonting mer. 

 

”Kompetens är inte bara utbildning och karriär utan det är någon slags allmän erfarenhet 

som kommer in i det här och i viss mån någon form utav personliga egenskaper också.” 

(Thomas Ehlin) 

 

I ett försök att lista vad som kan inkluderas i en styrelseledamots kompetens anger Björn Lind 

att det är en form av klokhet och att ledamoten bör ha ett brett kunnande om företagets frågor 

i största allmänhet så att denne därigenom kan bidra på allehanda områden. Utöver detta bör 

ledamoten ha något område inom vilket han eller hon har fördjupad kunskap och detta bör 
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vara relevant för företaget. Förmågan att balansera olika intressen och förstå olika 

intressekonflikter som kan uppstå på kort och lång sikt, exempelvis mellan aktieägare och 

löntagare eller kund och bolag, är också av stor vikt. (Lind) Caroline af Ugglas betonar vikten 

av att varje ledamot måste förstå hur värde byggs i ett bolag, det vill säga hur man utvecklar 

en affär. Som exempel anger hon att kunna utveckla ett företag mot en ny marknad eller 

bransch eller göra turnarounds.  

 

De intervjuade är dock eniga om att alla styrelsens ledamöter inte behöver ha samma typ av 

kompetens utan att man ser till gruppens samlade kompetens. Caroline af Ugglas anser sig 

inte kunna beskriva hur varje enskild ledamot bidrar till styrelsearbetet vilket hon menar är 

bra eftersom hon tror att det är direkt skadligt om ledamöterna delar upp frågorna mellan sig. 

Istället menar hon att det ska vara kollektivets beslut och hon anser att grunden i en styrelse är 

just styrelsen som ett kollektiv. Thomas Ehlin å andra sidan vill gärna ha en bild av hur 

respektive ledamot bidrar och agerar i styrelsen. Det vanligaste tillvägagångssättet är att han 

ber ledamöterna recensera sina kollegor när han intervjuar dem för att utifrån detta bilda sig 

en egen uppfattning om vad respektive person bidrar med. Bland annat går de igenom vilken 

kompetens respektive ledamot står för, vilket bidrag varje ledamot ger, om de är aktiva eller 

passiva samt hur dynamiken fungerar.  

 

”Syftet är att skapa en grupp som kan ta det ansvar och ha den kompetens som krävs för att 

kunna möta de utmaningar som bolaget står inför och gruppen bygger ju på ett antal olika 

individer.” (Thomas Ehlin) 

 

Caroline af Ugglas anser att större bolag har kommit längre i insikten kring behovet av 

mångfald och bredd i kompetens. Många mindre bolag plockar ofta in styrelseledamöter av 

samma sort. I sådana lägen blir det enligt henne en pedagogisk uppgift att få övriga 

representanter i valberedningen att förstå vikten av att rekrytera en ledamot med kunskap från 

en annan bransch. Hon anser att det är en mognadsfråga att inse att bolaget skulle kunna 

komma längre om det hade en större bredd och att det i slutändan handlar om att våga. Det går 

dock inte bara att bredda kompetensen genom att utöka styrelsens storlek. Caroline af Ugglas 

ställer sig negativ till allt för stora styrelser och hävdar exempelvis att styrelserna i Scania och 

Ericsson, med 10 respektive 12 ledamöter, är för stora.   
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“Är man fem personer är man verkligen uppe på tårna allihopa. Är man tolv är man ganska 

säker på att det är någon annan som ändå har fångat upp den där frågan.”  

(Caroline af Ugglas) 

 

5.2.4 Arbete utifrån en kravprofil 

På frågan huruvida det finns en kravprofil utifrån vilken valberedningen alltid utgår 

poängterar de intervjuade än en gång att varje bolags situation och behov är unikt och att en 

sådan profil således inte förekommer. Däremot görs oftast en profil för den kompetens som 

söks från fall till fall. Björn Lind menar att de kravprofiler som görs kan vara allt ifrån lite 

diffusa till mer tydliga men att det blir extra viktigt att profilen är tydlig när en extern 

rekryterare eller headhunter kopplas in. Vidare menar de intervjuade att de endast använder 

kravprofilen som en utgångspunkt. Detta eftersom det inte finns en människa som till fullo 

kan leva upp till den. Dessutom förekommer det att valberedningen helt bortser från 

kravprofilen (af Ugglas). 

 

“Plötsligt är någon tillgänglig som man verkligen tror kan göra skillnad på ytterligare ett 

plan. Då smäller man ju alla profiler paff. Även storleken på styrelsen vilket jag inte tycker är 

bra.” (Caroline af Ugglas) 

 

Kravprofilens innehåll varierar. Björn Lind framhäver tre punkter som han anser bör finnas 

med i alla kravprofiler. Det är att den potentiella ledamoten måste ha tid att åta sig uppdraget, 

att den faktiskt vill det och att den inte befinner sig i en jävsituation gentemot bolaget. 

Caroline af Ugglas poängterar vikten av att få in människor som har en förmåga att förstå hur 

en marknad byggs och hur vd:n kan hjälpas på bästa sätt. 

 

”Det vanliga är inte att man tänker på att man ska vara jurist, civilingenjör eller ekonom 

utan det är mer - vad har jag gjort?” (Caroline af Ugglas) 

 

Caroline af Ugglas väljer att kalla utbildning för en hygienfaktor. Det är alltså inget 

valberedningen specifikt tittar på utan snarare en förutsättning för att kandidaterna ens ska 

vara tänkbara. Inte heller Thomas Ehlin ser utbildning som någonting viktigt utan menar 

istället att en viss typ av egenskap kan vara att föredra men att vilken denna är, är beroende av 

situationen. Samtidigt menar han dock att det är en persons samlade kompetens som är det 
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viktiga. Björn Lind uppger att han aldrig har varit med om att en kandidat förkastats för att 

denne inte haft tillräcklig utbildning. Istället ser han det som någonting positivt om sådan 

bakgrund finns. 

 

”Utbildning och erfarenhet är självklart också viktiga faktorer och på något sätt så skulle du 

ju aldrig komma ifråga om du inte hade en utbildning eller en erfarenhet som gjorde dig 

intressant. Men däremot så behöver ju inte det betyda att du har gått på skola A, B eller C 

eller haft erfarenhet A, B eller C.” (Björn Lind) 

 

”Styrelseledamöter har ju ofta gjort en hel del karriär innan de blir aktuella för 

styrelserummet och den utbildning som de har skaffat sig har delvis redan sett till att de har 

kommit dit de är.” (Björn Lind) 

  

5.2.5 Specialistkunskap 

Björn Lind menar att valberedningen ibland söker efter personer med väldigt specifik 

kompetens. Som exempel anger han att bolag kan söka en person som kan öppna dörrar i Kina 

och som är bekant med det kinesiska sättet att göra affärer. Han hänvisar till detta som en 

form av specialkompetens. Andra typer av specialkompetenser som han lyfter fram är 

exempelvis extra bra logistikkunnande för att möjliggöra effektivisering likt IKEA och 

finansiell specialkompetens vilken kan underlätta vid företagets affärer. För att personer med 

specialistkunskap ska vara aktuella för styrelsearbete måste de också ha en förståelse för 

andra styrelsefrågor. Utan sådan förståelse kan de inte tillföra någonting utöver sin 

specialistkunskap och således kan externa experter lika gärna hyras in när frågor inom det 

specifika området ska diskuteras. (Lind) 

 

”Är du en person med specialistkunskap så måste du ändå vara tillräckligt bred i ditt 

allmänna intresse och ditt allmänna kunnande så att du även kan ställa någon kontrollfråga 

och sådär runt andra saker.” (Björn Lind) 

 

Caroline af Ugglas är inne på samma spår och menar att även om valberedningen ibland söker 

en person med en viss kompetens så är det ändå viktigt att personen i fråga har ett holistiskt 

perspektiv och kan röra sig inom alla frågor. Vidare menar hon att det är vanligare att mindre 

bolag får ett tillskott av en ledamot med mer specifika kunskaper eftersom att sannolikheten 
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är större att den kunskapen inte redan finns representerad i bolaget. Annars menar hon likt 

Björn Lind att det är vanligare att företagen hyr in specialistkunskap på ledningsnivå om det 

är nödvändigt.  

 

5.2.6 Tidigare vd-position 

De intervjuade anser att erfarenheten från en tidigare vd-position är meriterande och 

argumenterar för att det i sig är en kompetensfaktor. Vid utvärderingen av ledamöter har 

Thomas Ehlin stött på synpunkten att vissa ledamöter inte kan fatta kritiska beslut baserade på 

det underlag som finns. Han anser att det är en erfarenhet som till stor del ligger i vd-skapet 

eftersom den rollen kräver att man kontinuerligt fattar beslut på begränsat underlag.   

 

”Det är ju också en sorts kompetens. Det finns inget betyg på det eller en kurs man kan gå 

utan det handlar mer om en bred professionell erfarenhet att veta hur gör jag för att fatta ett 

riskfyllt beslut.” (Thomas Ehlin) 

 

Vidare anses det vara positivt att man genom vd-positionen har upplevt kontakten med 

styrelsen ur det omvända perspektivet (samtliga). Björn Lind lyfter fram flera dimensioner. 

Dels har personen jobbat i gränssnittet mellan styrelsen och företagsledningen och har således 

en uppfattning om vad som händer i bolaget när styrelsen agerar och vice versa. Dels vet 

personen hur styrelsearbete fungerar och har arbetat med frågor såväl på bredden som på 

djupet. Men även om tidigare vd-positioner vanligen kan ses som en indikation på att 

personen är en lämplig styrelsekandidat poängterar Björn Lind att undantag finns. 

 

”Det finns exempel på personer som inte alls har funkat i styrelserummet som har varit 

utomordentliga vd:ar. Men grundregeln är att det funkar.” (Björn Lind) 

 

5.2.7 Tidigare styrelseuppdrag 

För att vara aktuell som ledamot i ett börsnoterat bolag, poängterar Caroline af Ugglas, att en 

person måste ha suttit i en dotterbolagsstyrelse eller ha rapporterat till en styrelse så att 

personen är införstådd i hur arbetet i en styrelse går till. Hon menar att de flesta som inte har 

erfarenhet av styrelsearbete tenderar att vara för operativa till sin läggning vilket hon inte 

anser vara positivt. Thomas Ehlin anser att det är en fördel att ha tidigare erfarenhet från 
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styrelsearbete men säger samtidigt att någon gång måste vara den första. Han anser att det är 

lättare att ta in en ledamot utan tidigare erfarenhet om den har en specifik kunskap i sin profil 

som bolaget är i behov av. Inte heller Björn Lind ser tidigare styrelseuppdrag som ett krav. 

Däremot argumenterar han för att det upplevs som ett mindre risktagande om den 

erfarenheten finns. 

 

5.2.8 Parallella styrelseuppdrag 

Caroline af Ugglas menar att så länge det inte finns risk för jäv eller tidsbrist så bör parallella 

styrelseuppdrag enbart ses som någonting positivt eftersom det underlättar för en 

kunskapsspridning. 

 

”Jag tror att det befruktar styrelsearbetet som sådant om det är några stycken som sitter i ett 

antal styrelser och också gärna i olika branscher.” (Caroline af Ugglas) 

 

Thomas Ehlin och Björn Lind ställer sig indifferenta till huruvida ledamöterna har parallella 

styrelseuppdrag. Samtidigt är de noga med att poängtera att tillräckligt med tid måste finnas. 

 

5.2.9 Nätverk 

De intervjuade uppger att ledamöternas nätverk inte heller är något som de tittar på i första 

hand. Det förekommer exempelvis att valberedningen vill få in en forskare i styrelsen och att 

denne inte har ett nätverk utanför en väldigt begränsad krets (af Ugglas). 

 

”Vissa människor är vansinnigt duktiga utan det och är nästan asociala och passar ändå bra 

i styrelsesammanhang.” (Caroline af Ugglas) 

 

Björn Lind argumenterar för att en persons nätverk ofta är en subjektiv bedömning och att det 

därför finns vissa svårigheter med att ta hänsyn till en sådan faktor i valberedningsarbetet. 

Han spekulerar dock kring att ett nätverk kan vara av större betydelse när det rör sig om en 

utländsk ledamot. Många gånger kan man utifrån personens erfarenhet anta att ett brett 

nätverk finns (Ehlin). 
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”Vanligtvis är det så att de personer som är aktuella för styrelsearbete är så pass seniora så 

att man har ett rejält nätverk ändå och på något sätt är det givet att en sådan person också 

ska ha en utblick i näringslivet som är relevant och då följer väl ett nätverk med kan man 

säga.” (Thomas Ehlin) 

 

Men även om den enskilda ledamotens nätverk inte är av betydelse menar samtliga att 

styrelsen som ett kollektiv måste ha ett nätverk. Nätverk anses exempelvis vara bra att ha 

inom branschen och politiken samt gentemot finansiärer och internationella aktörer men i de 

flesta fall går det inte att veta i förväg vilka kontakter som kan anses viktiga (af Ugglas). Åter 

igen är det situationen som avgör enligt Thomas Ehlin. 

 

5.2.10 Personlighet 

”Det är oerhört viktigt att kunna stå upp för sina åsikter och våga agera.” (Thomas Ehlin) 

 

När det gäller en potentiell ledamots personlighet lyfter intervjuobjekten fram integritet och 

omdöme som viktiga faktorer men samtidigt är de överens om att personligheten är svår att 

säkerställa. Denna svårighet kan förklara varför ledamöter i valberedningen tenderar att ha 

nätverk som är koncentrerade kring andra noterade bolag där de har sett folk agera samt 

varför personer väljs ur just dessa nätverk (Ehlin). 

 

“Det krävs ju en löpande erfarenhet från en annan människa för att kunna ha nån slags 

uppfattning om personliga egenskaper så det är väl kanske det som gör att det finns en viss 

tröghet i det här systemet, att man tenderar att välja personer som man känner som man ser 

en låg risk i.” (Thomas Ehlin) 

 

För ett bolag som är på dekis och har tappat marknadsförtroende behövs personer som har ett 

sådant förtroende och således kan införa det på nytt i bolaget. I sådana situationer är tillit en 

viktig egenskap som eftersöks. Tilliten är viktig inom gruppen och gentemot ägarna men det 

är även viktigt att ett lugn kan skapas gentemot personalen efter en stormig period. (af 

Ugglas) Såväl Caroline af Ugglas som Thomas Ehlin poängterar att det inte är nödvändigt att 

det är frid och fröjd i styrelserummet utan att det tvärtom kan vara positivt om det är lite 

stormigt. Även om det självklart är viktigt att det inte är en otrevlig stämning i styrelserummet 

poängterar Caroline af Ugglas att styrelsen normalt inte träffas mer än 6-10 gånger per år och 
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att det således är mindre skadligt om personer som av andra ses som “svinpälsar” sitter med i 

styrelsen. 

 

“Man bygger inte team på det sättet att man måste känna att man ska kunna luta sig mot 

varandra, utan man sitter där i kraft av sin egen styrka. Sen blir man ett kollektiv med de 

andra. Det är alltså omvänt, det är inte det här att först måste vi känna varandra utan man är 

beslutsför direkt. Det är inte lika känsligt.” (Caroline af Ugglas) 

 

Thomas Ehlin har stött på situationer där en ledamot har ansetts stökig och problematisk av 

övriga ledamöter. Han menar att det då är väldigt svårt att få en konkret uppfattning om 

personen i fråga verkligen är besvärlig eller inte och om den genom detta bidrar till styrelsens 

arbete.  

 

5.2.11 Könsfördelning 

Thomas Ehlin anser att en valberedning egentligen aldrig kan vara nöjd förrän 

könsfördelningen i en styrelse är mer jämlik än vad den generellt är i dagsläget. Han är noga 

med att poängtera att det inte är tillräckligt med en kvinna i en styrelse utan tror istället att en 

jämnare könsfördelning kan bidra till en bättre gruppdynamik. Caroline af Ugglas menar att 

dagens könsfördelning visserligen är bättre än vad den var för cirka tio år sedan men ställer 

sig samtidigt kritisk till att antalet kvinnor än idag oftast inte överstiger två till tre per styrelse. 

Hon anser inte att det är svårt att hitta lämpliga kvinnliga kandidater, utan argumenterar för att 

problemet oftast ligger i det motstånd som finns hos många huvudägare. 

 

Valberedningarnas strävan efter att öka antalet kvinnor är en fråga om jämställdhet. Att 

kvinnor besitter någon annan form av kompetens än män tror ingen av de intervjuade på. 

Enda gången som en kvinna kan anses vara mer lämpad är då bolagets produkter eller tjänster 

är mer inriktade mot kvinnor (Lind). 

 

“Jag tror vi är inne på en farlig väg om man skulle se det som att vi måste ha si och så många 

kvinnor i en styrelse för då gör man avkall på kompetensen. Ur bolagets perspektiv.” 

(Thomas Ehlin) 
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Han poängterar dock att det är viktigt att det inte sker en undermedveten eller medveten 

diskriminering mot kvinnor. 

 

5.2.12 Nationaliteter 

De intervjuade anser att det är meriterande att ha kunskap om andra marknader om bolaget 

vill in på dessa marknader och Caroline af Ugglas påpekar att sådan kunskap är något som de 

riktigt stora och globala företagen ofta söker. Hon poängterar dock att börsstyrelser inte är en 

politisk plattform och att själva etniciteten endast kommer att ha betydelse den dagen då bolag 

tror att de kan tjäna pengar på att ha en etnisk mix. 

 

”Etnicitet är inte viktigt. Däremot kunskap om olika marknader, sen kan ju det bo i vilken 

kropp som helst.” (Caroline af Ugglas) 

 

Björn Lind och Thomas Ehlin instämmer i att det inte är etniciteten utan själva erfarenheten 

från den internationella marknaden som är relevant. Utöver detta argumenterar de för att det 

snarare är lättare att använda sig av en svensk än en utländsk person om erfarenheterna är 

desamma. Detta eftersom den eventuella problematiken med att byta från svenska till ett annat 

språk kan undvikas. Björn Lind betonar även vikten av att det i en styrelse inte bör vara en 

ensam utländsk ledamot utan att två bör ses som ett minimum. Detta för att den utländska 

ledamoten inte ska känna sig isolerad och för att förhindra att diskussionen fortsätter på 

svenska då han eller hon lämnar rummet.  

 

5.2.13 Ålderssammansättning 

Ingen av de intervjuade anser att styrelsens medelålder är relevant. Däremot finner de 

ålderssammansättningen intressant. 

 

”Min tro i varje fall är att styrelsen är bättre om man har lite spridning på tänket.” 

(Caroline af Ugglas) 

 

De intervjuade är dock också överens om att det är viktigt att det inte fokuseras för mycket på 

ålder. Det är trots allt ledamoten i sig och dennes kunskap som är intressant och inte 

ledamotens ålder. Ålderssammansättningen beror, enligt Björn Lind, delvis på bolaget och 
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han lyfter fram styrelsen i CDON som ett exempel. Han menar att ett sådant bolag kan tänkas 

nå ett bättre resultat med en yngre styrelse medan åldersammansättningen i exempelvis ett 

skogsbolag inte är lika viktig. 

 

Caroline af Ugglas anser att valberedningen och de stora institutioner som finns 

representerade i den har underlättat omsättningen av styrelseledamöter. Tidigare har det varit 

känsligt för en huvudägare att be en ledamot som gjort ett bra arbete under flera år att lämna 

styrelsen, detta även om huvudägaren ansåg att bolaget skulle gynnas av ett skifte. Men tack 

vare att institutionella företrädare har tagit på sig att driva igenom förändringar tror hon att 

medelåldern har sjunkit lite. 

 

5.2.14 Ytterligare krav för styrelsens ordförande  

Kompetenskraven för styrelsens ordförande skiljer sig från de övriga ledamöternas men även 

för ordföranden gäller att kraven beror mycket på bolagets situation (samtliga). Bolagets 

ägarstruktur och övrig styrelsesammansättning är exempel på vad som kan ligga till grund för 

dessa krav. Även vd:ns situation kan vara betydande. Om en vd behöver mer stöd från sin 

styrelse är det vanligtvis ordföranden som tar det ansvaret. (Ehlin) Ordföranden måste kunna 

motivera vd:n och fungera som dennes chef. En fungerande relation dem emellan är således 

viktig och den sociala förmågan kan anses vara viktigare hos ordföranden än hos styrelsens 

övriga ledamöter. (af Ugglas) Thomas Ehlin poängterar att integritet och andra personliga 

egenskaper som anses väsentliga för samtliga ledamöter också är av stor vikt för ordföranden. 

Utöver detta lyfter han fram förmågan att ta ett helhetsansvar. 

 

Björn Lind hävdar att ordföranderollen skiljer sig mycket från rollen som ledamot och att den 

senare är mycket mer krävande, framförallt tidsmässigt. Dessutom poängterar han att det 

krävs mer kompetens för att vara ordförande och att inte alla klarar av att axla den rollen. 

Samtliga intervjuade lyfter fram förmågan att leda som den viktigaste faktorn för en 

ordförande. Det är också viktigt att ordföranden kan få med hela gruppen i arbetet och dra 

kontentan ur vad alla säger. Ordföranden bör således vara en god lyssnare. (af Ugglas) 

 

”En ordförande ska ha förmågan att summera ett ganska yvigt samtal, som det kan vara, till 

någonting som man kan enas kring. Och det är en specialkompetens faktiskt.” (Caroline af 

Ugglas) 
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För att bli påtänkt som ordförande måste en person på något sätt vara dokumenterat prövad i 

en ledarroll (Ehlin). Utöver ledaregenskaperna krävs också att personen tidigare suttit i ett 

styrelserum och har fått goda vitsord som styrelseledamot (Lind). Thomas Ehlin och Caroline 

af Ugglas argumenterar för att valberedningen helst ser att en ordförande för ett noterat bolag 

har tidigare erfarenhet från börsen, detta eftersom det krävs en kunskap om börsens många 

specifika regler. 

 

”Till ordförande för ett stort bolag väljer man inte bara någon som inte har haft en liknande 

roll innan. Man experimenterar inte.” (Caroline af Ugglas) 

 

För att kunna leda diskussionen i och utanför styrelserummet är det viktigt att ordföranden är 

välformulerad och klok vilket valberedningen ofta kunnat uppmärksamma hos personen i 

dennes tidigare agerande. Bolagets storlek ligger också till grund för vad som efterfrågas. För 

mindre exponerade bolag är ofta ett framskjutande affärsmannaskap viktigt men för att kunna 

axla en ordföranderoll i ett världsledande bolag ställs ytterligare krav. Om ordföranden ska 

hjälpa till att sälja in företaget mot en annan stat är det exempelvis viktigt med en 

statsmannamässig pondus och att personen i fråga har erfarenhet av att röra sig i det 

internationella rummet. (af Ugglas)  

 

5.2.15 Är kandidatbasen tillräcklig? 

De intervjuade är överrens om att kandidatbasen är tillräcklig. Det är oerhört sällan de 

upplever att de inte hittar en lämplig kandidat. Björn Lind menar att det finns faktorer som 

sätter begränsningar men att kandidatbasen generellt sett är tillräckligt stor. En begränsning 

kan vara att valberedningen söker en person med en väldigt specifik profil. Inom mindre 

branscher är risken dessutom stor för att den mest lämpade kandidaten redan sitter i någon av 

konkurrenternas styrelse. Det finns alltså en viss jävproblematik. (Ehlin, Lind) Dessa 

begränsningar blir tydligare när valberedningen ställer kravet att de vill tillsätta en kvinna. 

 

”Jag tror att ju mer specifika kompetenskrav man ställer desto svårare blir det att hitta 

kvinnliga kandidater. Det tror jag är en problematik.” (Thomas Ehlin) 

 

”Det är lättare att hitta män därför att det finns fler män i företagsledningar.”   

(Thomas Ehlin) 
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Thomas Ehlin och Björn Lind anser dock fortfarande att basen är tillräckligt stor för att lösa 

det allmänna kompetensbehovet som finns i styrelserummet, detta gäller även för den 

kvinnliga basen. De påpekar att det finns många kvinnor med en stor generalistkompetens 

men att de däremot kan vara underrepresenterade inom vissa specialistområden.    

 

“Men om man sätter ett mål att jag vill ha 50 % tjejer i styrelsen, då kanske det under en 

övergångsperiod skulle vara lite knepigt att hitta så många personer.” (Björn Lind) 

 

Även om samtliga generellt är nöjda med kandidatbasen påpekar Caroline af Ugglas att den 

hela tiden är i behov av utveckling. Vidare menar hon att valberedningar blir allt aktivare med 

att leta fram nya kandidater, både genom att prata med personer i börsnoterade bolags 

ledningar och genom att försöka fånga upp de som inte varit kända genom tidigare 

styrelseuppdrag. Personligen tittar hon specifikt på personer som varit affärsområdeschefer 

eller landschefer utomlands. Detta eftersom hon anser att den erfarenheten, med det 

internationella perspektivet samt ansvaret under komplexa och svåra förhållanden, är bra en 

träning för framtida styrelsearbete. 

 

5.2.16 Bolagskodens påverkan på styrelsearbetet  

Valberedningar var ovanliga i slutet av 90-talet och i de som faktiskt fanns var arbetet 

informellt. Under början 2000-talet blev valberedningar vanligare. Då saknades ännu en 

juridisk ram vilket kom till i och med att bolagskoden infördes 2005. (Ehlin) De intervjuade 

poängterar dock att sättet att arbeta fanns redan innan koden kom till och att det är viktigt att 

komma ihåg att koden skrevs utifrån den samlade kunskapen vid den tidpunkten. Koden 

kodifierade således en befintlig modell som hade vuxit fram bara några år innan.  

 

”Den är ju ingenting som har styrt hur arbetet är utan snarare har skrivits som en 

formulering om hur arbetet brukar vara.” (Caroline af Ugglas) 

 

Vad bolagskoden däremot har hjälpt till med är att ge modellen en större spridning. Tack vare 

koden har modellen blivit mer etablerad i fler bolag och de intervjuade anser därför att 

utvecklingen har varit positiv. 
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De intervjuades erfarenhet från valberedningsarbete sträcker sig tillbaka till slutet av 90-talet 

och millenniumskiftet. Samtliga upplever att det sedan dess har skett en förändring kring hur 

valberedningen arbetar och i vad som eftersöks. Den främsta skillnaden som de lyfter fram är 

att arbetsprocessen är mer strukturerad idag än för 10-12 år sedan. Denna processförändring 

omfattar bland annat kravet på utvärderingar som därefter kan användas som bas för 

utformande av kompetensprofiler (Ehlin). Björn Lind menar att det har blivit lättare att bara 

bocka av formaliafrågor, som exempelvis omfattar vad man ska prata om, sedan koden kom 

på plats. 

 

”Min syn är den att strukturerat valberedningsarbete och ordentliga utvärderingar har lett 

till att vi har en mycket tydligare syn på vad är det för kompetens vi behöver och det tror jag 

har lett till att vi har en mer ändamålsenlig sammansättning av svenska börsbolags styrelser 

idag än vad det var för tio år sedan och ett starkare fokus på kompetensfrågor. Vad är det för 

typ av kompetens vi behöver?” (Thomas Ehlin) 

 

De intervjuade argumenterar också för att de kompetensprofiler som eftersöks har blivit 

annorlunda. Caroline af Ugglas menar att det för ett antal år sedan var vanligare att 

pensionerade vd:ar tog sig an styrelseuppdrag och delvis betraktade detta som ett ”samhälligt 

hedersuppdrag”. På den tiden var det dessutom känsligare att intervjua en kandidat som sedan 

inte blev vald. Björn Lind tror att snittantalet styrelseuppdrag som en person hade för femton 

år sedan var högre än dagens snittantal. Idag är mixen av ledamöter och kompetenser 

betydligt större och Caroline af Ugglas anser att det stora institutionella kapitalet har haft en 

viktig roll i förändringen. Institutionerna har letat efter oberoende ledamöter som har 

styrelsearbetet som profession och som kan företräda den dolda majoritetens intressen. Detta 

har fått till följd att det idag är fler personer i styrelser som är i en ålder före pensionering och 

således fortfarande är aktivt verksamma i bolag. Tidigare kunde ledamöternas närvaro vara 

bristande och de var heller inte alltid pålästa men numera är det ovanligt att en 

styrelseledamot inte klarar sitt uppdrag. Utifrån den ökade andelen professionella ledamöter, 

som har en god välutvecklad kompetens kring hur man driver bolag samt hur man får dessa 

lönsamma, argumenterar hon för en kvalitetsförbättring i styrelsen.  

 

”Jag skulle argumentera för att det har blivit mer professionellt med tydligare utvärderingar 

och en ökad transparens. En ökad transparens, ökad professionalism och en ökad mångfald i 

arbetet är nog ändå rätt så bra.” (Björn Lind) 
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När det gäller mångfalden i arbetet argumenterar Björn Lind för att det skett en förändring 

gällande exempelvis andelen kvinnor i styrelserummet samt att man i större utsträckning 

insett fördelarna med internationella ledamöter. Men även om kvinnoandelen har ökat så har 

den inte ökat så mycket och han antyder därigenom en långsam förändring. Trots att samtliga 

intervjuobjekt argumenterar för att en förändring har skett är de dock tydliga med att 

poängtera att den många gånger gått väldigt trögt. Caroline af Ugglas påpekar att det från 

början var svårt för valberedningen att överhuvudtaget få komma in och hjälpa till med 

nomineringen så länge bolaget i fråga inte var i kris.  

 

5.2.17 Sammanfattning 

I kolumnen längst till höger, i den utökade analystabellen nedan, redovisas vad 

valberedningen anser vara kompetens. Dessa omfattar alla faktorer identifierade utifrån vår 

analysmodell bortsett från kön, nationalitet och samarbetsförmåga. Denna tabell kommer i 

analysen delas upp i respektive kategori för en närmare analys. Dessa tabeller namnges inte.  

 ABL 
NASDA
Q OMX 

BOLAGS- 
KODEN 

AGENT- 
TEORIN 

STEWARDSHIP- 
TEORIN 

RESURS- 
BEROENDE 

TILLGÄNGLIG 
INFORMATION 

INTERVJU 

KUNSKAPER         
Branschkännedom 
Specialistkunskap 
Utbildning 

  X 
X 
X 

X X 
X 

X 
X 

 
 

X 

X 
X 

(X) 

ERFARENHETER         
Arbetslivserfarenhet 
Tidigare styrelseuppdrag 
Nuvarande uppdrag 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
 

X 

X 
X 
X 

MÅNGFALD         
Kön 
Nationalitet 
Styrelsens storlek 

 
 

X 

 X 
X 
X 

   X 
X 
X 

 
 

X 

PERSON         
Kontaktnät 
Tillit 
Samarbetsförmåga 
Integritet 

  X 
X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
X 

X  (X) 
X 
 

X 

Tabell 5 – Utökad analystabell (2)  
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6. Analys  
 

I detta avsnitt diskuteras insamlad empiri utifrån analysmodellen samt arbetets teorietiska 

referensram. Analysen syftar till att leda fram till studiens slutsats. 

 

6.1 Inledning  

Det kan argumenteras för att en kompetensförändring i bolagsstyrelser är av intresse för de 

aktieägare som har investerat eller överväger att investera i bolagen, detta eftersom styrelsens 

kompetens har en indirekt påverkan på investeringen. Vad som ligger till grund för vilka som 

väljs in i bolagsstyrelser och hur arbetet i styrelserummet därefter fortlöper är dock något som 

de flesta aktieägare är och förblir ovetande om. Av detta följer att det för den stora dolda 

majoriteten av aktieägare är svårt, ibland näst intill omöjligt, att lägga märke till om en 

kompetensförändring överhuvudtaget sker i styrelsen samt huruvida en eventuell förändring 

är till det bättre eller till det sämre för aktieägana i fråga.  

 

På bolagsstämman har aktieägarna möjligheten att påverka styrelsesammansättningen, och 

därmed också kompetensen i styrelsen. Det är därmed viktigt för aktieägarna att den 

information som lyfts fram kring de nominerade ledamöternas kompetens är relevant. Den 

enskilde aktieägaren kan inte finna tillgänglig information kring alla de kompetensfaktorer 

som listas i den tabell som följer av vår analysmodell. De faktorer som den enskilde 

aktieägaren faktiskt kan ta del av är de som finns representerade i diagrammen i 

empiriavsnittet, det vill säga information om styrelsens storlek, ledamöternas kön, ålder, 

nationalitet och övriga styrelseuppdrag samt hur länge ledamöterna suttit med i styrelsen. 

Utöver detta finns också information kring utbildning och arbetslivserfarenhet.  

 

6.2 Kunskaper  

Av de faktorer som delats in under vår första kategori, kunskaper, är det endast för utbildning 

som det finns tillgänglig information som aktieägarna och allmänheten kan ta del av. 

Utbildning anses dock bara vara en relevant kompetensfaktor enligt bolagskoden. De övriga 

faktorerna i denna kategori, branschkännedom och specialistkunskap, kan däremot ses som 

kompetensfaktorer enligt såväl teorier som de intervjuade men för dessa faktorer saknas alltså 

tillgänglig information för den enskilde aktieägaren. 



60 
 

KUNSKAPER ABL 
NASDA
Q OMX 

BOLAGS- 
KODEN 

AGENT- 
TEORIN 

STEWARDSHIP- 
TEORIN 

RESURS- 
BEROENDE 

TILLGÄNGLIG 
INFORMATION 

INTERVJU 

Branschkännedom 
Specialistkunskap 
Utbildning 

  X 
X 
X 

X X 
X 

X 
X 

 
 

X 

X 
X 

(X) 

 

6.2.1 Utbildning   

Samtidigt som de intervjuade uppger att utbildning är en del av en persons kompetens påpekar 

de att det inte är något som de specifikt tittar på vid valet av ledamöter. Detta skulle kunna 

förklaras med att bolaget söker unik kompetens till sina styrelser och att utbildning i stor 

utsträckning är generell. Eftersom utbildning inte är avgörande vid rekrytering är det utifrån 

intervjuerna inte möjligt att argumentera för huruvida en eventuell kompetensförändring skett.  

 

6.2.2 Branschkännedom 

Vår identifiering av branschkännedom som en kompetensfaktor stöds av intervjuerna. 

Däremot går det inte att argumentera för att kunskap om en specifik bransch är viktigare än 

kunskap om en annan, utan vilken kunskap som eftertraktas är beroende av det enskilda 

bolaget och dess situation.  

 

Eftersom denna kompetensfaktor är så pass unik för det enskilda bolaget är det svårt att 

argumentera för huruvida en kompetensförändring har skett. De stora bolagen har, enligt 

Caroline af Ugglas, insett vikten av att ha ledamöter med olika branschkunskap representerad 

i sina styrelser. Detta talar för att en viss förändring redan har skett. Då hon dessutom aktivt 

förespråkar ledamöter från olika branscher kan det argumenteras för att en ytterligare 

förändring kan komma att ske. Det är svårt att veta om fler valberedningsledamöter delar 

hennes mening kring detta eller inte men med tanke på hennes gedigna erfarenhet kan en viss 

tyngd antas i hennes resonemang, vilket tyder på att en förändring av kompetensen kan vara 

möjlig.  

 

Parallella styrelseuppdrag kan till en viss gräns antas ha ett samband med branschkännedom 

eftersom det gör det möjligt för ledamöterna att nå kunskap om en annan bransch. Det faktum 

att det genomsnittliga antalet parallella styrelseuppdrag har minskat tyder, under detta 

antagande, på att även branschkännedomen minskat. Eftersom antalet branscher är begränsat 
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och minskningen av parallella styrelseuppdrag är marginell bör dock denna förändring inte ha 

en märkbar inverkan på den sammanlagda branschkännedomen i styrelsen.  

 

6.2.3 Specialistkunskap  

Att specialistkunskap kan betraktas som kompetens finner vi stöd för i såväl teorier som 

genom våra intervjuer. Men eftersom kompetensbehovet beror på det enskilda bolaget och 

dess situation är det svårt att argumentera för om det skett en förändring av kompetensen i 

bolagens styrelser sett till specialistkunskap. Med tanke på att valberedningens 

tillvägagångssätt blivit allt mer strukturerat kan det dock argumenteras för att de har lättare att 

hitta personer som besitter den specialistkunskap som bolaget eftertraktar. Detta skulle kunna 

indikera en förändring av kompetensen.  

 

Caroline af Ugglas menar att små bolag oftare tillsätter styrelseledamöter med 

specialistkunskap på grund av avsaknaden av sådan kunskap i bolagens ledningar. Det 

omvända kan antas för ett stort bolag, det vill säga att den specialistkunskap som efterfrågas 

redan finns representerad i bolagets ledning vilket medför ett minskat behov av sådan kunskap 

i styrelsen. Samtidigt kan dock behovet av specialistkunskaper antas vara större i stora företag 

vilket minskar sannolikheten för att all den specialistkunskap som önskas finns representerad. 

Utifrån denna argumentation går det inte att säga huruvida det har skett en förändring i 

bolagen då bolagets unika situation är avgörande för detta. Utöver detta måste företagens 

föränderliga miljö också tas i beaktande och den specialistkunskap som behövs kan 

därigenom antas ändras med tiden.   

 

6.3 Erfarenheter  

De kompetensfaktorer som är viktigast, sett till hur ofta de förespråkas utifrån 

analysmodellen, är arbetslivserfarenhet, tidigare styrelseuppdrag och nuvarande uppdrag. Alla 

dessa hör hemma under kategorin erfarenheter. Kategorin är utmärkande då dess 

kompetensfaktorer är de enda, bortsett från styrelsens storlek, som kan anses vara viktiga 

utifrån de regleringar som analysmodellen omfattar. 

ERFARENHETER ABL 
NASDA
Q OMX 

BOLAGS- 
KODEN 

AGENT- 
TEORIN 

STEWARDSHIP- 
TEORIN 

RESURS- 
BEROENDE 

TILLGÄNGLIG 
INFORMATION 

INTERVJU 

Arbetslivserfarenhet 
Tidigare styrelseuppdrag 
Nuvarande uppdrag 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
 

X 

X 
X 
X 
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6.3.1 Arbetslivserfarenhet 

Såväl vår analysmodell som den empiri vi samlat in från intervjuerna visar att 

arbetslivserfarenheten är av betydelse för en ledamots kompetens. Arbetslivserfarenhet är en 

bred kategori som kan tänkas inkludera erfarenhet från en viss yrkesroll, bolagsform, 

marknad, bransch samt från bolagets storlek. Vilken typ av arbetslivserfarenhet som är 

relevant beror dock på det enskilda bolaget vilket gör att det också inom denna kategori är 

svårt att analysera huruvida en kompetensförändring har skett.  

 

Olika yrkesroller ställer olika krav på personliga egenskaper. En viss arbetslivserfarenhet kan 

således ses som en indikation på att ledamoten i fråga besitter en specifik egenskap. Detta 

resonemang stärks av de intervjuades syn på vd-rollen som en kompetensfaktor. Genom att 

hitta personer som tidigare arbetat som vd kan valberedningen i viss mån anta att lämpliga 

egenskaper finns representerade i styrelsen. Detta kan framförallt anses gälla för den 

personliga egenskapen integritet som eftersöks hos ledamöterna. Som vd har en person 

definitivt fått lära sig att stå upp för sin åsikt. Vi anser således att svårigheten i att identifiera 

de personliga egenskaper som efterfrågas till viss del kan förklara betydelsen av 

arbetslivserfarenhet som kompetensfaktor.  

 

Något som ytterligare talar för erfarenhet från vd-rollen som en kompetensfaktor är att 

personen därigenom haft kontakt med styrelsen ur det omvända perspektivet. Detta kan anses 

vara extra viktigt sett utifrån stewardship-teorin som förespråkar ett närmare samarbete 

mellan styrelsen och ledningen än exempelvis agentteorin. En ledamot med sådan erfarenhet 

kan förväntas veta hur styrelsen på bästa sätt ska ta sig an den rådgivande funktionen som 

teorin förespråkar.  

 

6.3.2 Parallella styrelseuppdrag  

Parallella styrelseuppdrag anses också betydande för kompetensen. Så länge tillräckligt med 

tid finns anses parallella styrelseuppdrag inte orsaka något problem. Detta indikerar att 

parallella styrelseuppdrag endast kan öka kompetensen i en styrelse till en viss gräns. 

Eftersom tid är en av de faktorer som enligt Thomas Ehlin bör vara viktigast i en kravprofil, 

kan det antas att valberedningen, vid intervjuandet av kandidater, säkerställer att ingen 

problematik kan uppstå på grund av tidsbrist. Således bör de parallella styrelseuppdrag som 

en styrelse de facto har anses bidra till kompetensen.  
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Vidare kan parallella styrelseuppdrag anses bidra till kompetensen då de möjliggör en 

spridning av kunskap mellan olika branscher. År 2011 bestod den genomsnittliga styrelsen av 

drygt åtta ledamöter (se diagram 1) och dessa hade i genomsnitt drygt fyra övriga 

styrelseuppdrag (se diagram 9). Således har den genomsnittliga styrelsens ledamöter 

sammanlagt trettiotvå övriga styrelseuppdrag, vilket tyder på en spridning av uppdrag inom 

flertalet branscher. Detta talar för att en förbättring av styrelsearbetet kan äga rum som följd 

av en kunskapsspridning mellan olika branscher.  

 

Vår datainsamling visar en minskning av antalet parallella uppdrag vilket å ena sidan 

indikerar en ökning av styrelsens sammanlagda tillgång till tid. Å andra sidan skulle 

minskningen kunna förklaras med att allt fler ledamöter fortfarande är arbetsverksamma och 

att deras positioner i arbetslivet är tidskrävande. Detta innebär att en ökning av tillgången på 

tid kan ifrågasättas. Sett ur ett tidsperspektiv går det således inte att argumentera för att det 

skett en förändring inom denna kompetensfaktor.  

 

Vår datainsamling visar även en genomsnittlig minskning av antalet styrelseledamöter med 

ordförandepositioner i andra styrelser (se diagram 10). Eftersom de intervjuade lyfter fram att 

ordföranden har en annan typ av kompetens än ledamöterna tyder minskningen å ena sidan på 

en minskning av ordförandespecifik kompetens. Å andra sidan kan det argumenteras för att 

effektivt styrelsearbete bara kräver att den typen av kompetens finns representerad till en viss 

nivå och att det således inte är viktigt att alla, eller ens hälften av, ledamöterna har den typen 

av erfarenhet. Så länge det i en styrelse finns ett par ledamöter med ordförandekompetens bör 

minskningen således inte påverka arbetet negativt. Om man ser till Björn Linds åsikt att 

ordförandeskapet är extra tidskrävande kan minskningen tvärtom anses indikera en 

kvalitetsökning. Detta som följd av att den genomsnittlige ledamoten nu har möjlighet att 

lägga mer tid på sitt arbete i styrelsen. Att tillgången på tid har ökat kan dock ifrågasättas då 

det är möjligt att ledamoten ersatt ordförandeuppdraget med andra tidskrävande uppdrag. 

Diskussionen i detta stycke visar att det är svårt att bestämma huruvida den förändring som 

noterats påverkar styrelsen och dess arbete.  

 

I en styrelse där många ledamöter har ordförandekompetens kan sammansättningen anses vara 

mindre riskabel inför framtiden. I en händelse av att den nuvarande ordföranden skulle vilja 

avgå, eller att det av någon anledning finns skäl att byta ut honom, finns ersättare nära att 

tillgå. Sett till den oskrivna praxis som Björn Lind nämner tar det en viss tid att komma in i 
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styrelsearbetet i ett bolag. Av denna anledning kan företaget tjäna på att utse en ordförande 

från den befintliga gruppen ledamöter då denne, i jämförelse med en ny utomstående 

ordförande, har ett försprång när det gäller styrelsearbetet i det specifika bolaget. 

Minskningen av antalet ledamöter med ordförandeuppdrag kan därför innebära en sämre 

utgångspunkt inför oförutsägbara händelser i framtiden.  

 

Den minskning som skett av såväl övriga ordförandeuppdrag som övriga ledamotsuppdrag (se 

diagram 10-11) kan förklaras med att valberedningen allt mer aktivt letar nya kandidater som 

inte är kända från tidigare styrelseuppdrag. Detta förfarande kan förklaras utifrån 

valberedningens önskan att bredda rekryteringsbasen och kan dessutom antas minska 

allmänhetens missnöje med en allt för snäv rekryteringsbas.  

 

6.3.3 Tidigare styrelseuppdrag 

Likt parallella styrelseuppdrag kan tidigare styrelseuppdrag anses öka en ledamots kompetens. 

Oavsett bransch och företag kan vanan från att ha arbetat i en styrelse anses berikande då 

ledamoten därigenom är insatt i hur styrelsearbete går till. Utöver en mer generell vana från 

styrelsearbete kan det utifrån Keen (2003) argumenteras för att ledamoten tar med sig någon 

mer specifik erfarenhet, antingen från ett misstag eller en framgång, från varje uppdrag denne 

haft. Oavsett om det rör sig om en idé, ett sätt att arbeta eller någonting annat bidrar det till 

ledamotens prestation i styrelsen. 

 

Att valberedningarna mer aktivt letar efter nya ledamöter som inte är kända sedan tidigare 

talar för en minskning av antalet ledamöter med erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag. 

Detta indikerar en försämring av kompetensen sett till denna faktor. Samtidigt är det dock 

rimligt att anta att dessa nya personer har andra meriter som är viktiga för företaget och det är 

således inte möjligt att säga hur den totala kompetensen påverkas.  

 

6.4 Mångfald  

Samtliga kompetensfaktorer som listas under kategorin mångfald är viktiga vid 

styrelsesammansättningen sett till bolagskodens rekommendationer. I övrigt kan bara 

aktiebolagslagen samt resursberoendeteorin kopplas till någon av kategorins 

kompetensfaktorer. 
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Att information finns tillgänglig kring just dessa tre faktorer anser vi inte vara någon slump. 

Det är enkel och kortfattad information som finns tillgänglig för alla styrelseledamöter och 

dessutom finns det ingen risk att dessa faktorer blir feltolkade. Denna speglar dock inte 

valberedningarnas syn på kompetens då dessa faktorer inte är av stor betydelse vid valet av 

styrelseledamöter.  

MÅNGFALD ABL 
NASDA
Q OMX 

BOLAGS- 
KODEN 

AGENT- 
TEORIN 

STEWARDSHIP- 
TEORIN 

RESURS- 
BEROENDE 

TILLGÄNGLIG 
INFORMATION 

INTERVJU 

Kön 
Nationalitet 
Styrelsens storlek 

 
 

X 

 X 
X 
X 

   
X 
X 

X 
X 
X 

 
 

X 

 

6.4.1 Kön 

Vår analysmodell lyfter fram att styrelsens könsfördelning bara är en relevant 

kompetensfaktor enligt bolagskoden. Det framgår dock inte av bolagskoden vad som ska 

anses vara en jämn könsfördelning. I en styrelse som består av ett ojämnt antal ledamöter 

kommer könsfördelningen aldrig kunna vara helt jämn. I en sådan styrelse bör 

könsfördelningen anses vara jämn även om antalet ledamöter av det ena könet överstiger 

antalet ledamöter av det andra könet med en person. Vi vill mena att detta bör gälla som krav 

för huruvida könsfördelningen kan anses vara jämn eller ej. Även om såväl antalet som 

andelen kvinnor har stigit i de flesta fallen så är det bara ett av företagen, Electrolux, som vid 

vårt sista nedslagsår kan anses ha uppnått en jämn könsfördelning sett till ett sådant krav (se 

diagram 1-2 och tabell 2). I samtliga företag under alla nedslagsår förekommer detta bara vid 

ytterligare ett tillfälle, nämligen i Swedish Match styrelse 2008. En förändring i form av en 

ökning har visserligen skett men den är liten och bolagskodens krav kan således inte anses 

vara uppnått.  

 

Det genomsnittliga antalet kvinnor har ökat i de undersökta bolagen, men trots att nio av de 

tio bolagen redovisar en ökning är det dock bara tre av dessa som når upp till den, enligt 

Konrad et als (2008), kritiska gränsen på tre kvinnor. Det kan således ifrågasättas huruvida 

det, trots ökningen, skett en förändring av kompetensen i de övriga bolagen.  

 

Utifrån Brandinger (2011) samt Sjöstrand och Petrelius (2009) kan det argumenteras för att 

den ökade andelen kvinnor möjliggjort fler infallsvinklar eftersom de har ett annat sätt att se 

på saker, vilket indikerar ett förbättrat styrelsearbete. I tre av företagen har det gjorts plats för 

fler kvinnor genom en ökning av det totala antalet ledamöter. Eftersom detta innebär en 



66 
 

ökning av antalet relationer som måste hanteras skulle Brandinger (2011) samtidigt 

argumentera för ett försämrat arbete som följd av hanteringen av fler relationer. Av denna 

anledning går det inte att fastställa att en kompetensförändring faktiskt ägt rum trots ökningen 

av kvinnliga styrelserepresentanter.  

 

Den ökning av antalet kvinnor som har skett kan inte anses tillfredställande. Huruvida denna 

ökning är tillfredsställande eller ej är dock inte av betydelse sett ur valberedningens 

kompetensperspektiv. Detta eftersom de intervjuade anser att en ledamots kompetens är 

oberoende av dennes kön.  

 

Den relativt stora ökningen av antalet kvinnor mellan de två första nedslagsåren kan förklaras 

med att få kvinnor fanns representerade 1999 och att en ökning således ej var svår att få till 

stånd. Mellan de båda andra nedslagsåren är ökningen desto mindre. En tänkbar förklaring till 

detta är att huvudägare representerade i valberedningen kan ha ansett att styrelsen var mättad 

på antalet kvinnor och således motsatte sig en ytterligare ökning. Vidare kan det ha varit svårt 

att hitta lämpliga kvinnliga kandidater om företagets kompetenskrav var väldigt specifika. 

Visserligen uttrycker valberedningen en strävan mot en jämnare könsfördelning men kön 

betraktas, till skillnad från specialistkunskap, inte som en kompetensfaktor. Att ökningen av 

antalet kvinnor inte är mer markant kan därför förklaras med att valberedningen inte vill göra 

avkall på kompetensen till förmån för könsfördelningen.  

 

Vidare kan styrelserummet anses spegla samhällsbilden i stort vilket förklarar den långsamma 

ökningen av antalet kvinnor med styrelsepositioner. Arbetslivserfarenhet är en viktig 

kompetensfaktor och eftersom ledningspositioner främst innehas av män är sannolikheten 

större att en man har det som efterfrågas. Denna argumentation stärks av Sjöstrand och 

Petrelius (2009) studie. Med tanke på att antalet kvinnliga styrelseledamöter varit lågt väldigt 

länge är det heller inte konstigt att fler män har erfarenhet av styrelseuppdrag.  

 

6.4.2 Nationalitet 

I den genomsnittliga styrelsen har det skett en ökning av antalet nationaliteter (se diagram 3). 

Under förutsättningen att nationalitet är en kompetensfaktor kan det således argumenteras för 

att det skett en positiv förändring av kompetensen som finns representerad i bolagens 

styrelser. Utifrån våra intervjuer kan dock ökningen anses vara irrelevant så länge 
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ledamöterna av andra nationaliteter inte besitter kompetenser som överensstämmer med ett 

företagsspecifikt behov sett till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Eftersom de 

intervjuade nämner att språkproblematik kan minskas genom att svenska personer väljs, och 

således föredrar en svensk framför en utländsk om erfarenheterna är desamma, är det rimligt 

att anta att de styrelseledamöter av annan nationalitet som har valts in besitter en kompetens 

som tillfredställer just företagsspecifika behov. Under detta antagande kan det argumenteras 

för en ökning av kompetensen som följd av det ökade antalet nationaliteter. Det är dock 

viktigt att poängtera att en sådan kompetensutveckling inte beror på ledamotens nationalitet 

utan att det är dennes erfarenhet som är av betydelse.  

 

Huruvida ökningen av antalet nationaliteter är positiv eller inte kan också diskuteras utifrån 

Björn Linds resonemang kring antalet utländska styrelseledamöter, i vilket han hävdar att en 

ensam utländsk ledamot inte är att föredra. Med hänsyn tagen till detta kan det argumenteras 

för att ökningen från två till drygt tre nationaliteter bidragit till att utanförskap i större 

utsträckning kunnat undvikas. Detta anser vi bör kunna påverka styrelsearbetet positivt. 

Nationaliteterna i styrelsen kan också diskuteras utifrån Konrad et als (2008) argumentation 

som lyfter fram att antalet kvinnor i en grupp påverkar i vilken utsträckning de accepteras. Vi 

anser att detta också kan appliceras på antalet nationaliteter i en styrelse och att det stödjer 

vårt resonemang om utanförskap ovan.  

 

Resonemanget kring utanförskap blir intressant i NCCs fall som vid de första två nedslagsåren 

endast hade svenska ledamöter i sin styrelse men som till år 2011 hade utökat antalet 

nationaliteter till två. Även om den ledamot som tillkommit kan antas ha infört kompetenser 

som företaget behövde så är det möjligt att anta att denna ledamot inte kommer till sin fulla 

rätt och att kompetensen således inte förändrats i den mån den hade kunnat. För H&M var 

situationen den omvända. Företaget minskade antalet nationaliteter och eliminerade därmed 

eventuell problematik med en ensam utländsk ledamot. Med hänsyn tagen till de tio bolagens 

internationella ställning förefaller det å ena sidan konstigt att H&M endast har en nationalitet 

representerad i sin styrelse. Å andra sidan är det möjligt att de personer som finns 

representerade i styrelsen har tillräckligt med internationell erfarenhet trots deras svenska 

bakgrund vilket i så fall styrker de intervjuades resonemang kring att nationalitet inte är av 

betydelse för en styrelses kompetens. 
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6.4.3 Styrelsens storlek 

Analysmodellen visar att styrelsens storlek kan anses vara en kompetensfaktor utifrån 

aktiebolagslagen, bolagskoden och resursberoendeteorin. Detta stöds av de intervjuade som 

menar att de främst ser till gruppens kompetens och att denna kan påverkas negativt om 

styrelsen är för stor eller för liten.  

 

Trots att styrelsens storlek kan anses påverka styrelsens kompetens är det svårt att 

argumentera för huruvida en förändring av kompetensen har skett. Det genomsnittliga antalet 

ledamöter i de studerade bolagen har bara förändrats marginellt, vilket tyder på att ingen 

förändring har skett (se diagram 1). Desto större ökningar och minskningar kan dock noteras i 

de enskilda bolagen. I tre av de tio företagen har det skett en minskning av antalet ledamöter. 

Med utgångspunkt i resursberoendeteorin kan det argumenteras för att styrelsens kompetens 

försämrats i dessa företag. Minskningen av antalet ledamöter minskar nämligen företagets 

möjlighet att, via styrelsen, få tag på de resurser bolaget är i behov av. Enligt Brandinger 

(2011) kan minskningen istället anses vara positivt för styrelsens arbete. Eftersom de 

intervjuade nämner ledamöternas begränsade tid vid flertalet tillfällen, är det rimligt att anta 

att styrelsearbetet gynnats av att mindre tid har lagts på att bygga och vårda relationer.  

 

Hälften av de tio företagen har dock ökat antalet styrelseledamöter vilket utifrån Brandingers 

resonemang skulle innebära en försämring av styrelsearbetets kvalitet. I Ericssons fall har till 

exempel antalet relationer som måste byggas och hanteras näst intill fördubblats mellan det 

första och sista nedslagsåret, från 36 till 66 stycken. Denna ökning kan dock anses vara 

mindre oroande om man likt Caroline af Ugglas anser att styrelsearbetet inte är fullt så 

beroende av relationer byggs utan att en ledamot är beslutsför från dag ett. Med detta inte sagt 

att hon ställer sig indifferent till styrelsens storlek. Om styrelsen är för stor anser hon att det 

finns risk för att ledamöterna till för stor del förlitar sig på varandra. Med stöd i detta vill vi 

mena att hela den kompetens som egentligen finns representerad i en styrelse inte kommer 

fram i en sådan situation. 

 

I argumentationen kring hur styrelsens storlek påverkar dess kompetens kan det ej bortses från 

det enskilda bolagets unika situation. Det unika får betydelse för huruvida en ökning eller 

minskning av antalet ledamöter kan anses påverka styrelsens kompetens. Det går exempelvis 

att spekulera kring situationer när bolaget står inför en etablering på en ny marknad och 
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således behöver välja in personer med specialistkunskap från denna samtidigt som samtliga 

ledamöter i den befintliga styrelsen anses nödvändiga. Kanske är detta fallet för Ericsson.  

 

6.5 Person 

Samtliga kompetensfaktorer som listas under kategorin person är viktiga vid 

styrelsesammansättningen sett utifrån bolagskodens rekommendationer. Utöver detta stöds 

faktorerna till viss del av de tre teorierna. Av intervjuerna följer att samtliga faktorer bortsett 

från samarbetsförmåga beaktas i valet av ledamöter. Information kring dessa 

kompetensfaktorer finns inte tillgänglig för aktieägarna och det är också svårt för 

valberedningen att bilda sig en uppfattning kring dem. Detta kan förklaras med att faktorer 

kopplade till en ledamots person varken är lätta att observera eller att redovisa. 

PERSON ABL 
NASDA
Q OMX 

BOLAGS- 
KODEN 

AGENT- 
TEORIN 

STEWARDSHIP- 
TEORIN 

RESURS- 
BEROENDE 

TILLGÄNGLIG 
INFORMATION 

INTERVJU 

Kontaktnät 
Tillit 
Samarbetsförmåga 
Integritet 

  X 
X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
X 

X  (X) 
X 
 

X 

 

6.5.1 Nätverk 

Att nätverk kan ses som en kompetens stöds delvis av vår analysmodell. Det är dock inte 

möjligt att finna sekundärdata kring ledamöternas nätverk och dessutom lyfter de intervjuade 

fram nätverken som en relativt irrelevant kompetensfaktor i valberedningsarbetet. Vår 

empiriinsamling omfattar således inte information som direkt kan anses stödja huruvida det 

skett en förändring av styrelseledamöternas nätverk. Däremot kan andra kompetensfaktorer, 

till exempel ledamöternas nationalitet och erfarenhet samt styrelsens storlek, ses som 

indikationer på att ett nätverk finns och utifrån dessa kan en eventuell förändring diskuteras.  

 

Styrelsens totala nätverk beror på antalet ledamöter i styrelsen och eftersom det 

genomsnittliga antalet styrelseledamöter är relativt konstant kan det argumenteras för att det 

inte skett någon förändring sett till denna kompetensfaktor. Samtidigt har det skett en ökning 

av antalet nationaliteter i de studerade bolagen vilket gör att en breddning av nätverken 

gentemot internationella aktörer kan antas. Detta är en kunskap som eftertraktas vilket talar 

för att en förändring av kompetensen har skett. Att dagens styrelse, enligt Caroline af Ugglas, 

består av fler aktivt verksamma personer, indikerar att det sker en mer kontinuerlig 
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uppdatering av personerna i styrelseledamöternas omgivning och därmed också deras nätverk. 

Vi vill mena att också detta indikerar en positiv förändring av kompetensen.  

 

6.5.2 Tillit, samarbetsförmåga och integritet 

Vi finner visst stöd för att tillit är något som valberedningar har i åtanke när de gör sina val 

men mindre stöd för att hänsyn tas till kandidaternas samarbetsförmåga. De intervjuade lyfter 

fram att tillit är extra viktigt när ett bolag är i kris. Vid sådana tillfällen träffas styrelsen också 

mer frekvent och måste jobba närmare inpå varandra. Vi vill därför mena att även behovet av 

samarbetsförmåga kan anses öka i kris. Viktigt att poängtera är dock att detta inte är något 

som valberedningarna ser till och att det således inte är en kompetensfaktor i den meningen. 

Även integritet identifieras som en kompetensfaktor av analysmodellen och lyfts dessutom 

fram som en av de viktigaste egenskaperna för en ledamot av de intervjuade. Ett bolags 

framgång kan anses vara nära kopplat till styrelsens förmåga att snabbt fatta beslut. Problemet 

med att vissa ledamöter brister när det kommer till att fatta riskfyllda beslut, baserade på ett 

ofullständigt underlag, bör kunna motverkas genom att personer med hög integritet väljs in i 

styrelsen.  

 

Svårigheten i att identifiera huruvida personer besitter egenskaper likt integritet gör att 

valberedningen ofta ser till det egna nätverket vid valet av ledamöter, vilket kan förklara 

varför detta används mer frekvent än till exempel rekryteringsfirmor. Med tanke på att 

integritet värdesätts högt är det troligt att detta kommer att vara det normala 

tillvägagångssättet så länge inte en så pass specifik kompetens efterfrågas, att valberedningen 

måste vända sig till en extern part för att hitta den. Detta tillvägagångssätt indikerar att det kan 

komma att ske en ökning av antalet ledamöter som anses ha egenskapen integritet i styrelsen 

förutsatt att en sådan inte redan har skett. Dock kan tillvägagångssättet också leda till att 

lämpliga kandidater omedvetet diskrimineras mot då de försvinner i bortfallet. 

 

6.6 Ytterligare kompetensfaktorer 

Som tidigare nämnts fångar analysmodellen inte upp ledamöternas ålder samt hur länge de 

suttit med i styrelsen som kompetensfaktorer men trots detta väljer vi att nedan föra en 

argumentation kring dessa och dess påverkan på styrelsekompetensen. 
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6.6.1 Antal år i styrelsen 

Att antalet år som den genomsnittliga ledamoten suttit i styrelsen har ökat, talar för en ökad 

möjlighet för ledamöterna att fördjupa relationerna till varandra. Genom att arbeta länge 

tillsammans kan styrelseledamöter få delade värderingar vilket bör kunna underlätta 

samarbetet ledamöterna emellan och därmed styrelsens prestation. Enligt Söderström et al 

(2003) är detta dock bara möjligt i en homogen styrelse. Det faktum att vår empiriska 

sammanställning visar en ökning av antalet kvinnor och antalet nationaliteter samt en större 

åldersspridning talar dock för att styrelsen blivit mer heterogen. Utifrån detta antagande kan 

det argumenteras för att en kompetensförändring inte har skett som följd av ledamöternas 

antal år i styrelsen.  

 

Ju längre en ledamot suttit med i en styrelse, desto mer tid har den haft att samla på sig 

erfarenhet om styrelsearbete. Eftersom styrelseuppdrag har identifierats som en 

kompetensfaktor bör det också kunna argumenteras för att en ledamots antal år i en styrelse 

kan ses som kompetens. Vikten av denna kompetensfaktor kan dock ifrågasättas med hänsyn 

tagen till den föränderliga omvärld som de flesta bolag är verksamma i. Denna talar för en 

hög omsättning av ledamöter som följd av att kravprofilen ständigt ändras. På grund av 

bolagets unika situation kan förändringar i kravprofilen antas få högsta prioritet och således 

går dessa före den erfarenhet som en ledamot får genom dennes antal år i styrelsen. 

 

6.6.2 Ålder 

Vilken betydelse den åldermässiga strukturen har för kompetensen i bolagen måste analyseras 

utifrån vilken typ av verksamhet bolaget ägnar sig åt, något som ligger utanför denna studies 

ram. Generellt kan en hög ålder antas indikera att ledamoten haft tid på sig att samla på sig 

erfarenhet. Utifrån detta antagande går det också att argumentera för att aktieägaren, oavsett 

bransch, ser fördelar om det i styrelsen finns ledamöter som inte är alltför unga. En yngre 

ledamot kan dock också anses bredda kompetensen då den kan antas se på saker på ett annat 

sätt. Den genomsnittliga åldern på styrelsens yngste ledamot är relativt konstant medan den 

äldsta ledamoten i genomsnitt blivit äldre. Eftersom att medelåldern samtidigt är relativt 

konstant kan det argumenteras för att ålderssammansättningen har ändrats och således även 

kompetensen. 
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6.7 Unik kompetens i bolag 

Fram till nu har denna analys fokuserat de enskilda kompetensfaktorerna och vi har diskuterat 

huruvida förändringar inom dessa kan anses ha skett. Kompetensfaktorerna är visserligen inte 

unika i sig men när de finns representerade i ett bolag kan de anses vara unika. Varje bolag 

har således en unik kompetensbas och vilken ytterligare kompetens som behövs kan 

bestämmas utifrån denna bas samt bolagets unika situation. De data som sammanställts i 

diagrammen kan visserligen användas i diskussioner kring kompetens men förändringar inom 

kompetensfaktorerna måste analyseras utifrån varje enskilt bolags behov. Vi vill därför mena 

att det, utifrån denna data, inte är möjligt att argumentera för en generell förändring av 

kompetensen. De resultat som diagrammen visar kan således förkastas. Med anledning av 

detta går det inte heller, att utifrån dessa diagram, argumentera för huruvida bolagskodens 

införande ligger bakom förändringarna.  

 

Vidare visar vår empiriska insamling att den information som finns tillgänglig för aktieägare 

inte fångar upp valberedningarnas syn på kompetens. Detsamma gäller för aktiebolagslagen, 

NASDAQ OMX:s regelverk för emittenter samt de teorier som analysmodellen omfattar. 

Däremot kan bolagskoden anses omfatta alla de kompetensfaktorer som 

valberedningsledamöterna anser vara relevanta samt några utöver dessa. Detta kan förklaras 

med att bolagskoden är en kodifiering av gällande praxis vid tidpunkten för dess införande. 

Inledningsvis ifrågasatte vi bolagskodens inverkan på styrelsekompetensen på grund av dess 

tvetydighet. Eftersom varje bolag är unikt kan det dock argumenteras för att denna tvetydighet 

kan ses som någonting positivt eftersom den gör det möjligt för företagen att anpassa 

rekommendationerna till sin unika situation. Detta i sig kan anses tala för en förbättring av 

styrelsekompetensen.  

 

Som en följd av att bolagen är unika varierar valberedningens arbete från fall till fall. Trots 

detta kan dock antagandet göras att valberedningarnas tillvägagångssätt inte enbart beror av 

det specifika bolaget. Av denna anledning har vi valt, att i ett nästa steg, analysera huruvida 

valberedningens arbete har förändrats och vilken inverkan detta i så fall har haft på 

kompetensen.  
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6.8 Utveckling av tillvägagångssättet 

Trots att bolagskoden endast återger den praxis som fanns vid dess införande kan den anses ha 

främjat kompetensutvecklingen i och med att denna praxis fått en större spridning i och med 

kodifieringen. Det kan argumenteras för att bolagskoden haft en positiv inverkan på hur 

valberedningar väljer att strukturera sitt arbete samt vilka som väljs in i bolagens styrelser och 

således även på kompetensen i styrelserna. Att arbetet blivit mer strukturerat gör att 

valberedningen inte behöver lägga ner onödig tid på att enas om tillvägagångssätt och 

formalia utan de kan istället fokusera på det viktiga, det vill säga att hitta lämpliga kandidater. 

I och med införandet av bolagskoden har bland annat transparensen kring valberedningens 

arbete ökat vilket gör det lättare för gemene man att ifrågasätta valberedningens handlingar. 

Detta kan i sig anses vara en kompetenssäkring då det indikerar att valberedningen gör ett 

bättre jobb att hitta lämpliga, det vill säga kompetenta, styrelseledamöter.  

 

Att ledamotsrollen, tack vare bolagskoden och de stora institutionella ägarna, har vuxit fram 

som en profession har gjort att förståelsen för urvalsprocessen och blandningen av ledamöter 

och deras kompetenser har ökat. Synen på styrelseposten som ett riktigt arbete förstärker 

behovet av en stark kravprofil, vilket kan anses tala för en positiv utveckling av kompetensen 

i styrelser. Arbetet med kravprofiler innebär också att valberedningen till viss del frångått den 

kritik som Petrelius (2004) riktat mot styrelsens sammansättning som hon refererar till som 

Old Boys Network.  

 

En förändring av kravprofilen är den mest frekventa anledningen till att en ledamot byts ut. 

Det är alltså inte längre upp till ledamoten eller huvudägaren att bestämma när det är dags att 

avgå eller ta in en ny ledamot, utan det görs numera allt mer frekvent utifrån bolagets behov. 

Detta tyder på att styrelseledamöterna utvärderas allt oftare för att det ska kunna försäkras att 

rätt kompetens finns representerad. Valberedningarnas arbete med kravprofiler kan således 

anses ha förbättrat kompetensen i styrelser. Något annat som talar för att valberedningarna 

hjälpt kompetensen i styrelser framåt, är att de allt mer aktivt letar efter nya ledamöter utanför 

den normala sfären. Detta bidrar till att den urvalsgrupp som ligger till grund för rekryteringen 

blir allt bredare, inte bara sett till antalet personer utan också till ledamöternas bakgrund. 

Även detta kan ses som ett steg från den styrelsesammansättning som Petrelius (2004) 

kritiserar. 
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6.9 Tillvägagångssättets påverkan på kompetensen 

Vid rekrytering av styrelseledamöter anser vi att valberedningen använder sig av en 

psykometrisk ansats. Denna åsikt grundar vi främst på att de i sitt arbete använder sig av en 

kravprofil samt på vilka urvalskriterier som anses viktiga. Av intervjuerna framkom att det är 

vanligt att valberedningen endast använder kravprofilen inledningsvis, detta eftersom det 

många gånger kan vara svårt att helt matcha en profil med en person. Detta förfarande styrker 

den kritik som riktats mot den psykometriska ansatsen gällande skillnaderna i 

rekryteringsmodellen och praxis. Av denna anledning kan det argumenteras för att det val av 

ledamot som den  psykometriska ansatsen i sådana fall leder fram till, inte är optimalt. 

Ytterligare kritik som riktas mot den psykometriska metoden är att rekrytering ofta sker i en 

alltför snäv rekryteringsbas. Denna kritik kan dock väntas minska eftersom de intervjuade 

uppger att valberedningarna arbetar för att kandidatbasen skall bli bredare och att 

omsättningen av ledamöterna ska ske på basis av bolagets behov.  

 

Det faktum att den psykometriska ansatsen kräver att organisationen och personens 

egenskaper är jämna över tid gör att ansatsen kan ifrågasättas för noterade bolag vars situation 

kan anses föränderlig. I sådana situationer anses den sociala ansatsen mer lämplig enligt 

teorin. Som en av de tre viktigaste punkterna vid utformandet av en kravprofil lyfter Björn 

Lind fram att den påtänkte ledamoten måste vilja ta sig an uppdraget. Detta ligger i linje med 

åsikten inom den sociala ansatsen, att det är lika viktigt att kandidaten väljer organisationen 

som vice versa. Denna typ av tvåvägskommunikation kan antas leda till att ledamoten är mer 

införstådd i de arbetsuppgifter denne tar på sig vilket i sin tur indikerar att den mest lämpade 

kandidaten väljs ut. De urvalskriterier som lyfts fram som viktiga enligt den sociala ansatsen 

är dock av liten, eller i vissa fall ingen, betydelse vid valberedningens urval enligt de 

intervjuade.  

 

Trots sina brister anser vi det vara positivt att valberedningen använder sig av en 

psykometrisk ansats eftersom fördelarna överstiger nackdelarna. Kritiken gällande att praxis 

inte alltid överrensstämmer med teorin kan, enligt exemplet vi argumenterat för ovan, anses 

överflödig. Detta eftersom att möjligheten att frångå den bestämda kravprofilen möjliggör för 

valberedningen att i så stor utsträckning som möjligt anpassa kandidaten efter eventuella 

förändringar sett till bolagets situation.   
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Valberedningens möjlighet att anpassa sitt arbete är vitalt för att dess tillvägagångssätt ska 

främja kompetensen i bolagens styrelser i bästa möjlig mån. Detta eftersom att de i sitt arbete 

måste betrakta det unika med varje bolag och dess situation. Det unika betonas såväl i 

valberedningens tillvägagångssätt som i diskussionen kring kompetensfaktorerna. Vi vill 

därför mena att allt som denna studie berör, kretsar kring det unika i varje bolag.    

 

”… det finns ju tydliga gemensamma nämnare i valberedningsarbete och krav på 

styrelseledamöter och arbetsprocesser och funderingar och sånt där men sen får man aldrig 

glömma bort att varje företag är unikt…” (Björn Lind) 
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7. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser. Slutsatserna är formulerade utifrån studiens 

syfte samt den frågeställning vi presenterar i det första kapitlet. Avslutningsvis i detta avsnitt 

lämnar vi också våra rekommendationer kring fortsatta studier.   

 

1) Vilka kompetensfaktorer kan anses vara viktiga vid sammansättning av styrelser sett 

till relevanta regelverk och teorier?  

Vi ser att kompetensfaktorer kopplade till såväl kunskaper och erfarenheter som mångfald och 

person kan anses vara viktiga vid styrelsesammansättningen sett till relevanta regelverk och 

teorier. Relevansen av dessa skiljer sig dock åt beroende på till vilket regelverk eller vilken 

teori man ser. Vi ser att de kompetensfaktorer som hör till kategorin erfarenhet, det vill säga 

arbetslivserfarenhet, parallella styrelseuppdrag samt tidigare styrelseuppdrag, är viktigast 

utifrån hur ofta de förespråkas enligt vår analysmodell. Vi argumenterar för att vikten av 

dessa kompetensfaktorer delvis beror på att de indirekt indikerar att andra kompetensfaktorer 

som är svåra att uppmärksamma, exempelvis integritet, finns representerade hos ledamoten i 

fråga. Vidare ser vi att trots att kompetensfaktorerna under kategorin mångfald, det vill säga 

kön, nationalitet och styrelsens storlek, inte anses lika viktiga, så är de vanligt förekommande 

i bolagens presentationer av sina styrelser och således något som aktieägarna kan basera sin 

uppfattning om styrelsens kompetens på. Vi argumenterar för att tillgängligheten på denna 

information delvis kan förklaras med att den är lätt att sammanställa utan risk för 

subjektivitet. Vidare argumenterar vi för att de kompetensfaktorer som kan anses vara 

kopplade till en ledamots person, det vill säga nätverk, tillit, samarbetsförmåga och integritet, 

kan vara svåra att observera och att detta kan förklara varför de inte heller redovisas för 

aktieägarna. Inom kategorin kunskaper, vilken omfattar branschkännedom, specialistkunskap 

och utbildning, ser vi att utbildning är den minst relevanta kompetensfaktorn sett till hur ofta 

den förespråkas enligt vår analysmodell. Samtidigt visar studien att utbildning är den enda av 

kategorins faktorer för vilken information finns tillgänglig för aktieägare. 
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2) Skiljer sig sammansättningen av styrelser mellan år 1999, 2008 och 2011 sett till dessa 

faktorer och i så fall, på vilket sätt? Är det utifrån detta möjligt att argumentera för att 

en förändring av kompetensen har skett? 

 

Vi ser att styrelsernas sammansättning har förändrats sett till vissa av de studerade 

kompetensfaktorerna. Studiens empiriska insamling samt vår sammanställning av denna visar 

en ökning av antalet och andelen kvinnor samt av antalet representerade nationaliteter. 

Samtidigt visar studien att antalet ledamöter med övriga styrelseuppdrag, såväl ordförande 

som ledamot, minskar och att styrelsens storlek är relativt oförändrad. När de gäller de andra 

kompetensfaktorerna som analysmodellen identifierar finner vi att vi inte kan visa om en 

förändring av sammansättningen skett på grund av avsaknad av data.  

 

Vidare finner vi att en bolagsstyrelses kompetens beror på det unika bolaget och dess 

specifika situation och att en argumentation kring huruvida en kompetensförändring har skett 

därmed inte kan göras utan att ta detta i beaktande. Av denna anledning finner vi att det inte 

kan argumenteras för eller emot en kompetensförändring utifrån de empiriska data som 

samlats in från årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. Denna data förkastas således 

sett till huruvida det skett en kompetensförändring.  

 

Vi ser också att valberedningens sätt att arbeta har förändrats under den studerade perioden 

och att rekryteringsprocessen för styrelseledamöterna har blivit mer strukturerad. 

Valberedningen arbetar mer aktivt för att matcha styrelsesammansättningen med företagens 

unika behov, detta främst genom att göra kravprofiler. Eftersom att dessa uppdateras frekvent 

drar vi slutsatsen, att de förändringar av sammansättningen som görs i bolagen innebär en 

kompetensförbättring i bolagen. Vi finner således att det förändrade sättet att arbeta, till 

skillnad från de enskilda kompetensfaktorerna, talar för en förändring av kompetensen.  

 

3) Hur ser valberedningen på kompetens?  

Vi ser att valberedningens syn på kompetens omfattar de flesta av de kompetensfaktorer som 

analysmodellen identifierar men att information kring alla dessa inte finns tillgänglig för 

aktieägarna. Vidare ser vi att det endast är bolagskoden som fångar upp alla de 

kompetensfaktorer som valberedningen anser vara viktiga. Vi finner att detta kan förklaras 

med att bolagskoden är en kodifiering av gällande praxis vid tidpunkten för dess införande.  



78 
 

Vi finner att valberedningen endast i en liten utsträckning ser till mångfald vid rekryteringen 

av ledamöter men att den personliga egenskapen integritet är desto viktigare. Vidare ser vi att 

valberedningens arbete försvåras av att vissa av de kompetensfaktorer som anses viktiga, inte 

går att mäta. Vi argumenterar för att detta kan förklara preferenser för andra 

kompetensfaktorer som indirekt indikerar att personen i fråga besitter de kompetensfaktorer 

som är svåra att identifiera.  

 

Valberedningen identifierar flertalet kompetensfaktorer men valberedningens syn på 

kompetens beror av det specifika bolaget och dess situation och valberedningen arbetar 

dessutom därefter. Vi ser således att dessa kompetensfaktorer inte är unika i sig men att de 

kan anses unika när de finns representerade i ett bolag.  

 

7.1 Förslag till vidare studier 

 Under denna studie har vi identifierat flertalet kompetensfaktorer vars eventuella 

förändring vi har diskuterat och analyserat. Det höga antalet kompetensfaktorer har 

inneburit att vi har varit tvungna att begränsa empiriinsamlingen för respektive 

kompetensfaktor. Vi finner att det vore intressant att fokusera en eller ett fåtal av dessa 

faktorer och studera dessa på ett djupare plan. Detta kan exempelvis möjliggöra en 

djupare analys av anledningen till eventuella förändringar.  

 

 Denna studie fokuserar bolag noterade på Large Cap. Vi finner att det skulle vara 

intressant att göra en liknande studie för mindre bolag. 
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Bilaga 1 

Intervju med valberedningsledamöter  

 

Frågor kring valberedningen 
-Hur ofta träffas ni? 

-Hur ser arbetsprocessen ut under året?  

 

Frågor kring omval och nyval av styrelseledamöter 
-Vad avgör om befintliga ledamöter väljs om eller inte? 

-Hur går det till när det är dags att nominera nya styrelseledamöter? 

-Var och hur hittar ni potentiella kandidater? 

-Vilken typ av urvalsinstrument används? 

-Upplever ni att kandidatbasen är tillräcklig? 

 

Frågor kring krav på styrelseledamöter 
-Arbetar ni utifrån en fastställd kravprofil? 

  -Hur tas en sådan fram? 

  -Vad innehåller en sådan?  

  -Utformas sådan med hänsyn tagen till de befintliga ledamöterna och 

arbetstagarrepresentanterna? 

 

-Eftersträvas en särskild utbildning/utbildningsnivå? 

-Varför anses utbildning vara viktigt? 

     

-Eftersträvas en viss specialistkunskap? 

 

-Vilken arbetslivserfarenhet eftersträvas sett till exempelvis bransch och position? 

-Varför anses just detta relevant? 

 

-Eftersträvas en tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag? 

-Hur ställer ni er till att en (potentiell) ledamot även innehar andra styrelseposter? 

 

Just nu sitter XX kvinnor och XX män i er styrelse. 

-Är fördelningen ett medvetet beslut? 

 

Just nu har ni XX antal nationaliteter i er styrelse. 

-Är detta ett medvetet beslut? 

-Eftersträvar ni en speciell blandning alternativt ingen blandning? 

 

Just nu är medelåldern i er styrelse XX. 

-Spelar den enskilde ledamotens ålder någon roll? 

-Eftersträvar ni en viss ålderssammansättning? 

 

Är det viktigt att ledamoten har ett stort nätverk? Motivera 

-Inom vilka områden? 
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Frågor kring styrelsens ordförande 
- Har er styrelseordförande en annan typ av kompetens än övriga ledamöter? 

- Har ni en speciell kravprofil för ordförandeposten? 

 

Frågor kring regleringar 
-Varför följer ni de regleringar ni gör? 

 

Bolagskoden förespråkar en sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende 

ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. 

 

-Vad inkluderar ni i begreppet kompetens? 

     -individens? 

 -gruppens? 

 

-Hur säkerställer ni att rätt kompetens finns? 

 

-Vad inkluderar ni i begreppet mångsidighet? 

-Ser ni till varje individs mångsidighet och/eller styrelsens?     

     

-Hur ser ni på beroende/oberoende ledamöter? Vad eftersträvar ni? 

 

Koden menar att styrelsen ska jobba i företaget och aktieägarnas intresse.  

-Anser ni att intressenter inkluderas här och i så fall, har dessa någon påverkan på typen av 

kompetens man söker? 

 

Övriga frågor 
-Skulle du kunna beskriva hur varje styrelseledamot bidrar i styrelsearbetet? (kompetens, 

erfarenhet etc) 

 

-Vad är det viktigaste ni ser till i valet av styrelsemedlemmar? 

 

-Tycker du att dagens styrelse är ändamålsenligt sammansatt? 

 

-Hur många års erfarenhet av valberedningsarbete har du? 

 

-Upplever du att det under dessa år skett en förändring i vad man söker, hur man arbetar etc? 

 


