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Sammanfattning 

 

Examensarbete, civilekonomprogrammet 

Författare: Adrienn Csiszer och Lina Alvarsson 

Handledare: Natalia Semenova 

Examinator: Fredrik Karlsson 

 

Titel: Vilken information erhåller styrelser? En kvantitativ studie om styrelsens 

information och dess förändring 

 

Bakgrund: För att styrelser ska kunna utföra sina uppgifter är det viktigt att de 

erhåller relevant, korrekt och aktuell information. Traditionellt sett har den 

information styrelser erhåller främst bestått av redovisningsbaserad finansiell 

information. Denna typ av information har dock kritiserats då den är otillräcklig för 

långsiktigt strategiarbete. Detta eftersom den inte beaktar omvärld och framtid. 

Denna kritik har på verksamhetsnivå besvarats genom anpassad information. Detta 

höjer frågan om informationen även på styrelsenivå anpassats, särskilt med tanke på 

styrelsens mer aktiva strategiska roll.   

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva vilken typ av information som 

styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller. Detta för att 

undersöka om och hur den förändrade synen på information för strategisk styrning på 

verksamhetsnivå avspeglats i den typ av information som styrelser i svenska 

medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller. Vidare ämnar studien undersöka 

om styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller den 

information de behöver för att inneha en mer aktiv strategisk roll. 

 

Metod: Denna studie har utgått från en deduktiv ansats där teori om bolagsstyrning, 

ekonomistyrning och information lyfts fram och utgjort en grund för studiens 

hypoteser. Studiens empiriska data baseras på en kvantitativ undersökning i form av 

en enkätundersökning som skickades ut till 1000 styrelseledamöter i svenska 

medelstora icke-börsnoterade aktiebolag.  

 

Resultat: Resultatet av denna studie påvisade att styrelser främst erhåller 

information om strategiska planer men även till stor del traditionell 

prestationsrelaterad information. Studiens resultat har även påvisat förändringar i den 

information styrelser erhåller. Denna förändring tar form av en ökad mängd 

information som beaktar omvärld och framtid. Detta i enlighet med den förändring 

av information som skett på verksamhetsnivå. Utav detta dras slutsatsen att styrelser 

erhåller den information de behöver för att inneha en mer aktiv strategisk roll.   

 

Nyckelord: Styrelsen, verksamhetsstyrning, strategisk information, bolagsstyrning, 

ekonomistyrning, information 
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Abstract 
 

Master Thesis in Business Administration 

Author: Adrienn Csiszer and Lina Alvarsson 

Supervisor: Natalia Semenova 

Examiner: Fredrik Karlsson 

 

Title: Which Information does the Board of Directors receive? A quantitative study 

about the information received by the Board of Directors and its evolution  

 

Background: In order for the Board of Directors to perform their functions it is 

essential that they receive relevant, accurate and timely information. From a 

traditional point of view it has been stated that boards mainly receive accounting 

based financial information. However, this type of information has been criticized 

because it is inadequate for long-term strategy. It is because it does not take an 

external and future-oriented perspective in consideration. The criticism has at 

operational level been answered by adjusted information. This raises the question if 

information at board level also has been adjusted, particularly in view of the Board of 

Directors more active strategic role.  

  

Purpose: The purpose of this study is to describe which type of information Board 

of Directors in Swedish medium-sized not-listed companies receives. This in order to 

examine if and how the change in management accounting have affected the 

information Board of directors in Swedish medium-sized not-listed companies 

receive. Furthermore the study intends to examine if Board of Directors receives the 

information they need in order to fulfill a more strategic role. 

 

Method: This study was based on a deductive approach where theory about 

Corporate Governance, Management Accounting and information has been 

emphasized and formed the basis for the study’s hypotheses. The empirical data was 

based on a quantitative survey that was sent out to 1000 board members in Swedish 

medium-sized  not-listed companies. 

 

Conclusions: The result of this study demonstrated that Boards mainly receive 

information about strategic plans but also a large amount of traditional performance-

related information.  The study results also demonstrated changes in the information 

Boards receive. This change takes the form of an increased amount of information 

that considers an external and future-oriented perspective. This is in accordance with 

the change of information that occurred at operational level. Out of this, it is 

concluded that the boards receive the information they need to hold a more active 

strategic role. 

 

Keywords: Board of Directors, Management Accounting, Corporate Governance, 

Information 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet behandlar bakgrund om styrelser och dess funktion, vikten av 

information samt förändring av synen på styrning med traditionell finansiell 

information. Problemdiskussionen som följer tar upp omvärldsförändringar och dess 

konsekvenser, styrelsers förändrade roll, tidigare forskning samt motivering till varför 

ämnet är av intresse att studera. Detta mynnar slutligen ut i en problemformulering och 

syftet med denna studie samt en disposition av studien. 

   

 Bakgrund 1.1
En styrelse ska verka i enlighet med aktieägarnas intresse och är aktiebolagets näst 

högsta bolagsorgan efter bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen (ABL, 2005:551). I ett 

aktiebolag har styrelsen enligt Wieberg och Salomonson (2010) två huvuduppgifter, 

kontrollera och styra. Med kontrollera avses att styrelser besitter rollen att verksamt 

arbeta och ansvara för att bolagets ekonomi, risker, kompetens och juridik hanteras på 

ett rättmätigt vis. Med styra avser författarna den utveckling av bolagets affärer och 

verksamhet som styrelser kan medverka till. Författarna hävdar vidare att kontrollera 

innebär att övervaka att företaget “gör saker rätt” medan styra innebär att se till att 

företaget “gör rätt saker”. McAlmon (1981) liknar en styrelse vid en ”svart låda’’ varvid 

input som går in i styrelsen och outputen från styrelsen är möjlig att analysera, vad som 

verkligen sker i styrelserummet är dock svårt för utomstående att få kunskap om. I 

enlighet med vad McAlmon (1981) hävdar har denna studie valt att belysa inputen, det 

vill säga information styrelser erhåller. 

 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) är en 

internationell organisation som verkar för att främja ekonomisk utveckling. OECD:s 

riktlinjer Principles of Corporate Governance menar att det är av yttersta vikt för 

styrelser att få tillgång till korrekt, relevant och aktuell information för att kunna 

fullgöra sina uppgifter. Styrelseledamöter bör få tillgång till sådan information med 

jämna mellanrum för att stödja beslutsfattandet (OECD, 2015). Det har även genom 

tidigare forskning visat sig att information till styrelser spelar en nyckelroll för att 

förbättra styrelsers effektivitet och i synnerhet för att främja styrelseaktivitet (Waldo, 

1984, Kosnik, 1987, Roberts, McNulty och Stiles, 2005, Thomas,  Schrage, Bellin, och 

Marcotte, 2009 ).  
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I en undersökning av styrelser i 161 kanadensiska stora börsnoterade aktiebolag kom 

Roy (2011) fram till att styrelser erhåller mest av information som är 

prestationsrelaterad. Det har även i en svensk studie, genom Johansons (2006, 2008) 

undersökning på ett svenskt stort börsnoterat aktiebolag framkommit att den 

information som styrelser erhåller främst består av traditionell finansiell information så 

som förtjänst och avkastning på investeringar (Johanson, 2008). Dock har 

begränsningarna i denna typ av finansiella information kritiserats av många forskare då 

den tenderar att fokusera på historisk data och inte ger tillräcklig information för att 

kunna fatta långsiktiga beslut (Kaplan och Norton, 1992,  Ittner och Larcker, 2003).  

 

På verksamhetsnivå har en kritisk debatt om styrning med enbart finansiell information 

länge pågått av bland annat Simmonds (1981), Johnson och Kaplan (1987) samt 

Bromwich (1988). Traditionell finansiell information visar historiska händelser vilket 

gör den användbar för att kontrollera de interna händelserna och resultat av tidigare 

utförda handlingar (Simmonds, 1981). Dock är traditionell finansiell information 

bristande för strategiarbete som främjar långsiktighet då den inte beaktar företagets 

externa omvärld så som konkurrenter, kunder och intressenter i styrningen (Johnson och 

Kaplan, 1987, Bromwich 1988). Johnson och Kaplan (1987) menar därav i sin bok 

Relevance Lost - The rise and fall of management accounting att eftersom företagen 

befinner sig i en omvärld som ständigt förändras räcker det inte med att ha intern 

kontroll. Författarna förespråkar därför att företag ska komplettera ett internt fokus med 

ett externt fokus för en mer strategisk och framtidsorienterad styrning. I litteraturen kom 

detta skiftande synsätt på styrning på verksamhetsnivå att benämnas som övergången 

från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning (Lindvall, 2011).  Av 

samma anledning som på verksamhetsnivå hävdar forskare att det är viktigt att även 

styrelser erhåller information som ger insikt i bolagets framtidsutsikter. Detta för att 

kunna styra, genom aktivt deltagande i styrelsens strategiarbete (Anderson, Melanson 

och Maly, 2007, Brauer och Schmidt, 2008, Pugliese, Bezemer, Zattoni, Huse, Van den 

Bosch och Volberda., 2009). 

 

 Problemdiskussion 1.2

Under de senaste decennierna har stora omvärldsförändringar skett (Lindvall, 2011). 

Omvärldsförändringar så som ökad globalisering, vilket innebär större internationell 

konkurrens där kunder inte behöver nöja sig med det näst bästa företaget. Teknologins 
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utveckling som underlättat kommunikationen, vilket i sin tur skapat bättre 

förutsättningar för globalt företagande. Stärkt ägarorientering som sänkt 

transaktionskostnader mellan länder och gjort det lättare för aktieägare att placera om 

sitt kapital vid otillfredsställande avkastning, samt kunskapsarbetets framväxt som gjort 

medarbetarna till en allt viktigare resurs (Lindvall, 2011). Dessa faktorer drev företag 

till att på verksamhetsnivå behöva bredda styrningen med ett externt perspektiv för att 

kunna agera långsiktigt och strategiskt. För att tillgodose ett mer externt perspektiv och 

stärka strategiarbetet behövde även informationen anpassas utefter de nya 

omständigheterna. Då den traditionella informationen enbart innefattade ett internt 

fokus med kontroll över historiska händelser kunde inte väsentliga impulser från 

marknaden tas i beaktning i styrningen (Simmond, 1981, Johnson och Kaplan, 1987). 

För att strategiskt och långsiktigt kunna styra företaget framåt behövde den finansiella 

informationen kompletteras med främst mer icke-finansiell information. Icke-finansiell 

information så som information om kunder, branschen, trender, konkurrenters 

positionering, riskfaktorer samt medarbetartrivsel (Bromwich, 1988, Kaplan och 

Norton, 1992, Merchant och Van Der Stede, 2007). 

 

Enligt tidigare forskning har även styrelsens strategiska roll utvecklats under senare tid 

till följd av omvärldsförändringar och ökade krav på styrelsen (Anderson et al, 2007). 

Styrelsens roll har utvecklats från att mest fungera som en kontrollfunktion för 

aktieägare och andra intressenters räkning vid intressekonflikter mellan främst 

företagsledningen och aktieägare. Detta till att inneha en mer rådgivande roll samt aktivt 

delta i strategiarbete (Adams och Ferreira, 2007, Anderson, D, Melanson, S, och Maly, 

J 2007). Jonnergård och Kärreman (2004) har kunnat urskilja en ökning av 

aktivitetsgraden i svenska styrelser mellan åren 1994 -1999. Denna ökning har uttryckt 

sig i både termer av verksamhetsutveckling och strategisk planering. Ökningen kunde 

inte förklaras av några förändringar i styrelsesammansättningen, det vill säga inga 

förändringar gällande styrelseledamöters kompetens eller andra demografiska och 

sociala faktorer. Det resultatet antydde var att synen på styrelsearbete och 

bolagsstyrning i Sverige generellt har reformerats, så att aktiviteter med fler 

dimensioner än endast kontroll numera prioriteras. Denna förändring skulle betyda att 

styrelsens roll utvecklats från att mest fungera som kontrollfunktion till att numera även 

lägga större fokus på styrning och strategi (Jonnegård och Kärreman, 2004).  Det finns 

även undersökningar som påvisar att styrelser i allt större utsträckning ägnar sig åt 
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långsiktigt strategiarbete och att detta är det arbetsområde flest styrelser vill spendera 

mer tid på (Deloitte and the Economist Intelligence Unit, 2007, McKinsey, 2008, 

Johanson, 2008).  

 

Då styrelser numera anses ägna sig åt mer aktivt strategiarbete, behöver de information 

att grunda strategiarbetet på (Adams och Ferreira, 2007, Anderson et al, 2007). På 

verksamhetsnivå har mer långsiktig styrning och strategiarbete blivit möjlig då de 

kompletterat den redovisningsbaserade finansiella informationen med mer 

omvärldsorienterad och icke-finansiell information (Johnsson och Kaplan 1987, Kaplan 

och Norton 1992, Lindvall, 2011). Resultaten av tidigare forskning påvisar dock att 

styrelser fortfarande till största del erhåller traditionell finansiell information (Johanson, 

2008, Roy, 2011). Detta skulle rimligtvis betyda att samma anpassning av 

informationen som skett för strategiska ändamål på verksamhetsnivå inte skett på 

styrelsenivå. Samtidigt höjer det frågan om styrelser erhåller den information de 

behöver för att inneha en mer aktiv strategisk roll.   

 

Att skönja huruvida förändring av information skett baserat på tidigare forskning är 

dock svårt då forskning om vilken information styrelser erhåller i stor utsträckning 

försummats (Johanson, 2008). I enlighet med vad Lorsch och MacIver (1989) 

förespråkar är detta förvånande eftersom många studier kommit fram till att bristen på 

information till styrelser är en av de variabler som kan orsaka förhinder i styrelsens 

arbete. I synnerhet eftersom tillräcklig information av hög kvalitet ofta kan vara 

avgörande för beslutsfattande och förmågan att upptäcka problem i företag. Oförmågan 

att upptäcka och åtgärda problem i företaget kan i sin tur innebära risk att förlora 

aktieägarnas förtroende (Bushman och Smith, 2001). Det finns dock ett fåtal studier 

som behandlat ämnet. Senare tids forskning kring ämnet är dock utförd i andra länder så 

som Roys (2011) studie, samt att den svenska studien av Johanson (2008) kan anses 

tämligen förlegad då den är utförd mellan åren 1989 - 1999. Dessa studier är även 

utförda på stora börsnoterade företag, vilket denna studie inte ämnar göra då den 

fokuserar på medelstora icke-börsnoterade aktiebolag. Detta bland annat eftersom 

Brunninge och Nordquist (2004) hävdar att forskning kring bolagsstyrning på 

medelstora aktiebolag lämnats i skymundan till förmån för stora börsnoterade 

aktiebolag. De medelstora aktiebolagen i Sverige är även i överlägsen majoritet i 

förhållande till de stora börsnoterade aktiebolagen i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 
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2014). Detta gör denna studie intressant samt ökar studiens bidrag till den empiriska 

forskningen.  

 

Det som ändock talar för att en liknande förändring av informationen som skett på 

verksamhetsnivå skulle nått styrelsen är undersökningar utförda av bland andra 

McKinsey (2008). Undersökningarna tyder på att styrelser numera, i linje med 

styrelsens ökade strategiska aktivitet efterfrågar mer information av icke-finansiell 

karaktär än tidigare. Icke-finansiell information så som till exempel trendanalyser, 

kundnöjdhet och konkurrensrapporter som komplement till den traditionella finansiella 

informationen. Dock visar undersökningarna även att styrelser inte erhåller denna typ av 

information i den utsträckningen de behöver (Deloitte and the Economist Intelligence 

Unit, 2007, McKinsey, 2008). Detta gör denna studie intressant eftersom den belyser ett 

tämligen outforskat område inom bolagsstyrning då information till styrelser har en 

betydande roll för styrelsens arbete (Kosnik, 1987; Roberts et al., 2005; Thomas et al., 

2009; Waldo, 1984). 

 

 Problemformulering 1.3
Vilken typ av information erhåller styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade 

aktiebolag? Har svenska styrelseledamöter upplevt någon förändring av den 

information de erhåller under de två senaste decennierna? Erhåller styrelser i svenska 

medelstora icke-börsnoterade aktiebolag den information de behöver för att inneha en 

mer aktiv strategisk roll?  

 

 Syfte 1.4
Syftet med denna studie är att beskriva vilken typ av information som styrelser i 

svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller. Detta för att undersöka om 

och hur den förändrade synen på information för strategisk styrning på verksamhetsnivå 

avspeglats den typ av information som styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade 

aktiebolag erhåller. Vidare ämnar studien undersöka om styrelser i svenska medelstora 

icke-börsnoterade aktiebolag erhåller den information de behöver för att inneha en mer 

aktiv strategisk roll. 
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 Disposition 1.5
Denna studie är uppdelad åtta kapitel, nedan följer en kort beskrivning om vad vardera 

kapitel ämnar behandla 

 

Kapitel 1. Inledning 

Inledningskapitlet behandlar först bakgrunden om styrelser och information, följt av en 

problemdiskussion kring ämnet och dess relevans. Avslutningsvis presenteras studiens 

problemformulering och syfte. 

   

Kapitel 2. Metod 

Metodkapitlet inleds med studiens teoretiska utgångspunkt och forskningsansats. Vidare 

presenteras motiveringar för teorival samt källkritiska aspekter för den teoretiska 

referensramen. 

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av styrelser och dess 

funktioner samt vilken information en styrelse behöver. Sedan beskrivs strategisk 

information utifrån ett verksamhetsstyrningsperspektiv. Detta mynnar sedan ut i 

studiens teoretiska modell.    

 

Kapitel 4. Studiens hypotesmotiveringar och hypotesformuleringar 

I kapitlet motiveras och formuleras de åtta hypoteser som testas för att uppnå syftet med 

denna studie. Detta med argument sammanställda utifrån den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 5. Empirisk metod 

Kapitlet för empirisk metod beskriver ingående tillvägagångssättet för denna studies 

kvantitativa insamling av empirisk data genom en enkätundersökning. Vidare 

presenteras de variabler som undersökningen består av samt hur analys av dessa 

kommer genomföras. Kapitlet avslutas med en bortfallsanalys och etiska överväganden.   

 

Kapitel 6. Empiriskt resultat 

I detta kapitel redogörs för studiens insamlade empiriska data med hjälp av tabeller. 

Sedan beskrivs de statistiska tester som utgjort den empiriska grund som analysen 

bygger på. 
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Kapitel 7. Analys 

Í analyskapitlet sker hypotesprövningar samt analys och diskussion av 

hypotesprövningarnas resultat.   

 

Kapitel 8. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras de resultat och slutsatser som framkommit genom 

denna studie givet dess syfte. Detta följt av implikationer samt förslag till framtida 

forskning.  
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2 Metod 
Detta kapitel ämnar skapa förståelse för denna studies teoretiska utgångspunkt och 

deduktiva forskningsansats följt av en motivering till informationsinsamling, teorival 

samt källkritik för denna studie. 

 

 Teoretisk utgångspunkt och Forskningsansats 2.1
Genom att beskriva vilken information som styrelser erhåller och undersöka eventuell 

upplevd förändring av informationen bidrar denna studie till den empiriska forskningen 

gällande information till styrelsen. För att uppnå studiens syfte kombinerades teorier 

kring bolagsstyrning, ekonomistyrning och information för styrning och kontroll för att 

kunna utforma studies teoretiska modell samt härledning av hypoteser.  

 

Denna studies teoretiska modell är utformad utifrån befintliga teorier och tidigare 

forskning rörande styrelsens funktioner, informationen som krävs för att fylla dessa 

funktioner samt styrelsens förändrade roll. Vidare utgår även den teoretiska 

referensramen från teori om information från ett ekonomistyrningsperspektiv för att 

undersöka om förändringar i den information som skett på verksamhetsnivå även skett 

på styrelsenivå. Denna studie utgår således från en deduktiv ansats. Detta innebär att 

teorier som redan existerar testas empiriskt (Bryman och Bell, 2005). Dessa teorier och 

tidigare forskning användes sedan för härledningen av studiens hypoteser som testades 

empiriskt, samt avslutningsvis förkastades eller ej.  

 

Alternativet till en deduktiv ansats kunde varit en induktiv ansats, då forskaren utgår 

från empirisk data för att utforma teorier (Bryman och Bell, 2005). Vid en induktiv 

ansats hade styrelser och den information de erhåller behövt observeras. Möjligheten att 

observera en styrelse och dess information är dock väldigt begränsad på grund av de 

svårigheter som föreligger att få tillgång till styrelsens information. Detta beroende på 

att denna typ av information ofta är konfidentiell och känslig för styrelsen, och hela 

företaget. Därför uteslöts en induktiv ansats. En deduktiv ansats främjar enligt Bryman 

och Bell (2005) även objektiviteten i studien till skillnad från en induktiv ansats som 

blir mer subjektiv då forskaren utgår från empirisk data för att utforma teorier. 

Induktion föll även bort då betydande teorier om styrelser som även kan appliceras på 



  
 

16 

dess information redan existerar. Att använda dessa väletablerade teorier, som använts 

för att förklara likartade situationer skapar en större trovärdighet för studien.  

 

 Informationsinsamling och teorival 2.2

I första hand användes tidigare forskning angående vilken information styrelsen 

erhåller. Dessa användes för att utforska området, få en fördjupad förståelse för den 

forskning som genomförts samt för att finna ytterligare referenser för ökad kunskap. 

Den tidigare forskningen inom detta område visade sig vara bristfällig, i så väl svensk 

som utländsk litteratur. Dock har två liknande studier studerat förhållande likt denna 

studies. Den ena studien (Johanson, 2006, 2008) som undersökte vilken information 

styrelsen erhåller var dock endast utförd på en styrelse i ett svenskt stort börsnoterat 

aktiebolag. Dessutom genomfördes Johansons (2006, 2008) studie mellan år 1989 - 

1999 vilket är relativt länge sedan i relation till de omvärldsförändringar som skett 

sedan dess. Den andra studien (Roy, 2011) undersökte vilken information som 161 

styrelser i kanadensiska stora börsnoterade aktiebolag erhåller. Kontexten i Roys (2011) 

studie skiljer sig dock från denna studie. Detta då den även undersöker skillnaden 

mellan mängden av information av olika kategorier en styrelse erhåller beroende på 

andel externa styrelseledamöter respektive styrelsens expertis. Trots skillnaderna mellan 

denna studies syfte och de ovan nämnda studiernas syfte har de ändock bidragit med 

betydande resonemang och antaganden som utgjort en grund för denna studie.    

 

För att förstå styrelsens funktioner och i synnerhet dess mer aktiva strategifunktion samt 

vilken information som krävs för respektive funktion togs utgångspunkt framför allt i 

grundläggande teorier om bolagsstyrning. Bolagsstyrningsteorier så som agentteorin 

som förklarar styrelsens kontrollfunktion och strategifunktionen, resursberoendeteorin 

som förklarar styrelsens servicefunktion samt stewardshipteorin som förklarar 

styrelsens strategifunktion ur en annan synvinkel. 

 

För att förklara vilken information styrelsen kan behöva för att fylla en mer aktiv 

strategifunktion användes teori baserad på förändringen av information på 

verksamhetsnivå. Därför används till stor del litteratur baserad på debatten kring The 

relevance lost - The Rise and Fall of Managemet Accounting av Johnson och Kaplan 

(1987). Detta eftersom debatten utgår från kritik riktad mot på den traditionella 
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finansiella informationens otillräcklighet att styra företag med långsiktiga strategier 

vilket även kan vara applicerbart på styrelsens mer aktiva strategifunktion.   

 

Källor till denna studie har valts med kritiska ögon och har i största möjliga mån utgått 

från välkända förlag och webbplatser. I många fall har de förlag vars litteratur använts i 

denna studie publicerat kurslitteratur, vilket kan anses förstärka förlagets trovärdighet. 

Gällande de artiklar som använts i studien har de i största möjliga mån varit peer 

reviewed artiklar, vilket betyder att det är en säkerställd vetenskaplig artikel som blivit 

granskad av erfarna forskare inom ämnet. För att ytterligare stärka tillförlitligheten har 

originalkällor använts i största möjliga utsträckning i de fall när författare baserat sin 

litteratur på tidigare forskning. Dock har ofrånkomligt nog viss tolkning av de använda 

källorna gjorts av författarna till denna studie, vilket gör att något i materialet kan ha 

misstolkats omedvetet. Vilka sökord som använts för att finna passande litteratur för 

studien återfinns i bilaga 1. 

 

En del av de artiklar som använts i denna studie har grundats på forskning utförd i andra 

länder än Sverige, då främst i Kanada och USA. Detta innebär att det inte är direkt 

implementerbart på svenska styrelser eftersom det finns vissa regleringar och normer 

som skiljer sig åt länder emellan (Styrelsekollegiet, 2016). Därför har tidigare forskning 

utförd på svenska styrelser prioriterats i denna studie men i och med bristen av tidigare 

forskning var denna möjlighet begränsad. Sammanfattningsvis anses ändock den 

insamlade teorin vara nog trovärdig och relevant för denna studie efter överväganden 

gjorda med kritiska ögon.  
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3 Teoretisk referensram 
I kapitlet teoretisk referensram behandlas inledningsvis olika teorier kring styrelsen, 

dess funktioner samt vilken information en styrelse är i behov av för att fylla sina 

funktioner. Detta följt av en teoretiskt förankrad beskrivning av strategisk information 

utifrån ett verksamhetsstyrningsperspektiv. Kapitlet mynnar slutligen ut i studiens 

teoretiska modell. 

 

 Styrelsen 3.1
 

Formellt sett måste alla aktiebolag enligt Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap. (2005:551) ha 

en styrelse bestående av en eller flera ledamöter, om det är ett publikt aktiebolag måste 

det finnas minst tre ledamöter. Styrelsen är aktiebolagets näst högsta beslutande organ 

efter bolagsstämman, samt bär huvudansvaret för bolagets verksamhet inför 

aktieägarna. Under styrelsen verkar VD:n som sköter den dagliga verksamheten, på 

initiativ av styrelsens riktlinjer (Gustafsson, 2010). I privata aktiebolag kan det dock 

vara så att det inte finns någon utsedd VD, och i ägarledda företag kan ägaren i många 

fall även inneha en position som både VD och styrelseledamot (Gustafsson, 2010).   

 

Enligt 8 kap. 4 § ABL (2005:551) innefattar styrelsens huvuduppgifter att: 

● “Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. 

● Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en 

koncern, koncernens ekonomiska situation. 

● Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 

på ett betryggande sätt. 

● Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till 

andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om 

delegationen kan upprätthållas.” 

 

Utöver detta innehåller inte ABL (2005:551) några detaljregleringar av styrelsens 

arbetsuppgifter. Avsaknaden av detaljregleringar innebär att styrelserna får ett stort 

ansvar att själva anpassa sitt arbete efter företagets inre och yttre svårigheter och 

rådande situation på marknaden (Arlebäck, 1999). Det är utöver dessa basala lagkrav 
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som styrelsers strategiska arbetsuppgifter så som att bedöma och fastslå företagets mål, 

förändringsberedskap, affärsstrategier och risktagande tillkommer. Det är dessa 

arbetsuppgifter som genererar de långsiktiga ekonomiska värdeskapandet (Hjelmqvist, 

2010).    

 

Enligt svensk lag besitter styrelsen ett stort ansvar då styrelseledamöterna enligt ABL 

(2005:551) kan bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder, skatt och 

underlåtenhet att inge årsredovisning. De besitter även ett straffansvar samt kan bli 

skadeståndsskyldiga till såväl bolaget som tredje man om bolaget sköts felaktigt. Därför 

behöver styrelser få tillgång till relevant information så att bolaget kan skötas på ett 

sådant sätt att dessa konsekvenser kan undvikas (Lorsch och MacIver, 1989). Enligt 

ABL (2005:551) kapitel 8 § 5 är det styrelsens ansvar att skriftligt meddela instruktioner 

om när och vilken information som ska samlas in och lämnas till styrelsen för att de ska 

kunna “... svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter” 

(ABL, 2005:551 kap. 8 § 4). Däremot behöver instruktionerna inte meddelas om de med 

avseende till bolagets begränsade storlek och verksamhet inte skulle vara betydande för 

rapporteringen till styrelsen (ABL, 2005:551, kap 8 § 4).  

 

En styrelse kan bestå av interna och externa styrelseledamöter. Interna 

styrelseledamöter avser de personer som är anställda i företaget, och således avser 

externa styrelseledamöter de personer som ej är anställda i företaget (Blom, Kärreman 

och Svensson, 2012). De interna styrelseledamöterna, där även VD:n kan ingå kan i och 

med sin anställning i företaget ha stor insikt i den dagliga verksamheten. 

Styrelseledamoten kan på så vis även förses med information om företaget i andra 

befattningar än i sin roll som styrelseledamot. En extern styrelseledamot bidrar med ett 

externt perspektiv, men har däremot ingen koppling till den dagliga verksamheten 

(Johansson, 2008).  

 

 Styrelsers funktioner och teoretisk bakgrund 3.2
Styrelsens funktion är ett omdiskuterat ämne inom bolagsstyrning och åsikterna skiljer 

sig åt mellan olika teoretiska perspektiv (Zahra och Pearce, 1989, Daily C, Dalton, D, 

och Cannella, A 2003). Ett flertal teoretiker hävdar att en styrelse har tre primära 

huvudfunktioner; kontrollfunktionen som innefattar övervakning, servicefunktionen som 

innefattar stöd samt strategifunktionen som innefattar strategiarbete (Zahra och Pearce, 
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1989, Huse, 2005). Blom, Kärreman och Svensson (2012) hävdar att styrelsen antas 

fylla alla ovanstående funktioner, i hög eller mindre hög utsträckning. Olika teorier och 

perspektiv på styrelsearbete ligger till grund för de olika funktionerna, för att få en 

komplett förståelse för styrelsens uppdrag bör funktionerna därför ses som 

kompletterande snarare än ömsesidigt uteslutande. Författarna hävdar även att det ur 

teoretisk synpunkt inte finns någon framtagen optimal kombination av styrelsens 

funktioner. Gustafsson (2010) förespråkar dock vikten av att balansera 

kontrollfunktionen, som riktar uppmärksamhet till det som redan skett och de övriga 

funktionerna som avser uppmärksamhet för framtid. Författaren hävdar till och med att 

en styrelse bör disponera sin tid enligt följande för att uppnå en rimlig balans: 25 

procent av tiden bör riktas till historik, 25 nutid samt 50 procent framtid. 

 

Det bör även finnas i åtanke att även om ABL (2005:551) tillämpas av alla aktiebolag 

finns det stora skillnader gällande styrelsearbete, och således deras funktion i olika typer 

av aktiebolag. Vid en jämförelse av stora, börsnoterade aktiebolag samt små, icke-

börsnoterade och familjeägda aktiebolag har exempelvis ägarkretsens spridning stor 

påverkan på styrelsearbetet (Blom, Kärreman och Svensson, 2012). Styrelsens funktion 

kan även variera beroende på företagets storlek, komplexitet, bransch, 

marknadsförhållanden, ägarstruktur med mera. Styrelsearbetet kan även variera över tid 

samt i ett företags olika utvecklingsfaser (Blom, Kärreman och Svensson, 2012).  

 

3.2.1 Kontrollfunktionen och agentteorin  

Kontrollfunktionen är relaterad till agentteorin. En agent-principal relation föreligger 

när en eller flera individer (principal(er)) anställer en annan individ (agent) för att utföra 

en uppgift i deras vägnar (Jensen och Meckling, 1976). Agentteorin utgår från att alla 

individer agerar i enlighet med sitt egenintresse, och det finns därför anledning att tro att 

agenten inte alltid kommer att agera enligt bästa intresse för principalen (Jensen och 

Meckling, 1976).  Inom bolagsstyrning innebär detta risken att ett företag inte styrs i 

enlighet med ägarnas intresse. Detta dilemma kan uppstå till följd av att ägarna inte har 

tillgång till fullständig information om vad som händer i företaget, för att förebygga 

detta utses en styrelse. Ett av styrelsens uppdrag blir således att reducera 

informationsasymmetrin samt att tillgodose ägarnas intresse (Jensen och Meckling, 

1976, Fama och Jensen, 1983). Enligt Jensen och Meckling (1976) är 

kontrollfunktionen styrelsens främsta åliggande och baseras på att företagsledningen 

(agenten) ska övervakas för att verka för ägarnas (principalens) intresse. Detta är även 



  
 

21 

det synsätt som avspeglas i 8 kap. 4 § ABL (2005:551), som främst är inriktad på 

styrelsers kontrollfunktion då styrelser i enlighet med lagen ska “svara för bolagets 

organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter” samt “ fortlöpande bedöma 

bolagets ekonomiska situation”.  Kontrollfunktionen handlar således om att övervaka 

företaget och dess ledning (Baysinger och Hoskinsson, 1990).  

 

Kontrollfunktionens omfattning beror till stor del på företagets storlek. I mindre 

aktiebolag kan styrelsens kontrollfunktion ses som en kontrollfunktion för hela 

företaget, snarare än företagsledningen. Vilket innebär att styrelser försäkrar att det 

finns en välgrundad ekonomisk planering och övervakning genom exempelvis budgetar, 

så att ägare, styrelse och ledning alltid har det ekonomiska läget och utvecklingen av ett 

företag under kontroll (Moberg och Svensson, 2008).  

 

Beroende på bakgrund och teoretiskt perspektiv skiljer sig forskares åsikter sig åt 

gällande strukturen på styrelsens aktiviteter (Johansson, 2008). Enligt bland annat 

Tricker (1984) tillhör aktiviteten övervakning styrelsens kontrollfunktion. Övervakning 

innefattar att utvärdera företagsledningens prestationer samt att vidta åtgärder för att 

förbättra prestationer (Tricker, 1984). Övervakning i denna mening är även starkt 

förknippad med agentteorins syn på övervakning då konceptet syftar till att observera 

och mäta agentens agerande, samt vidta åtgärder för att förbättra agerandet (Fama och 

Jensen, 1983). Övervakning sker främst genom att följa upp företagets historiska 

prestationer med hjälp av redovisning och kontrollsystem men även genom 

belöningssystem och rätten att tillsätta/avsätta företagsledning (Morck, R., Shleifer, A. 

and Vishny, R. W. , 1989, Hillman och Dalziel, 2003).      

 

3.2.2 Servicefunktionen och resursberoendeteorin 

Ett grundläggande antagande inom servicefunktionen är att överlevnad och framgång 

för företag är beroende av vilken framgång de har gällande tillgång till värdeskapande 

resurser. Detta är antagande som görs utifrån resursberoendeteorin, som utgår från ett 

företags behov av att skapa och bibehålla relationer utanför företaget (Pfeffer och 

Salancik, 2003). Därför måste företag utifrån resursberoendeteorin kartlägga de 

viktigaste resurserna för företaget samt förvissa sig om att dessa resurser är disponibla 

(Pfeffer och Salancik, 1978). Enligt Hillman och Dalziel (2003) kan även en styrelse 

betraktas som en resurs genom bland annat styrelseledamöters erfarenhet, humankapital 
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samt expertis. Dessa faktorer kan i sin tur påverka företagets prestationer samt bidra till 

ökad möjlighet till överlevnad för företaget.   

 

Genom servicefunktion betraktas styrelser inte endast som en enskild resurs utan även 

som bidragande till viktigt resursskapande. Detta med hjälp av deras nätverk och länkar 

till kontakter, kompetenser samt andra resurser så som kapital (finansiärer) eller 

kunskap (experter) som är väsentliga för företaget (Blom, Kärreman och Svensson, 

2012). I motsats till kontrollfunktionen, som syftar till interna situationer i företaget 

fokuserar styrelsers serviceroll snarare på att skapa och bevara förbindelser med 

företagets externa miljö och intressenter. Enligt Pfeffer och Salancik (1978) finns det 

framförallt fyra fördelar med styrelser som fungerar som länkar till omvärlden. För det 

första så kan styrelsen då förse företagsledningen med expertis och goda råd från ett 

externt perspektiv. För det andra så kan styrelsen då skapa kommunikationskanaler till 

externa organisationer. Den tredje fördelen innefattar styrelsens möjlighet till insatser 

och stöd utanför företaget, samt att den externa relationen gynnar företagets legitimitet.  

 

Servicefunktionen handlar även om att bistå med det stöd och bidrag som företaget 

efterfrågar eller behöver (Blom, Kärreman och Svensson, 2012). Det är således de 

individuella styrelseledamöters kompetens som sätts i fokus i styrelsens servicefunktion 

(Huse, 2005). De enskilda styrelseledamöterna kan även påverka företagets rykte och 

öka företagets legitimitet. En hög legitimitetsgrad i företag är viktigt eftersom det 

skapar ökade chanser att locka intressenter så som banker, investerare, leverantörer samt 

kunder till företaget (Huse, 1998). Aktiviteter i servicefunktionen innefattar således att 

säkra tillgång till viktiga resurser för företaget samt att bidra med erfarenhet, kunskap 

och råd till företagsledningen (Blom, Kärreman och Svensson, 2012). 

 

3.2.3 Strategifunktionen och stewardshipteorin 

Enligt Fama och Jensen (1983) och det traditionella synsättet på styrelsens 

strategifunktion, som går i linje med agentteorin så innefattar styrelsens roll i 

strategiarbetet att granska och godkänna företagsledningens strategi. Enligt författarna 

innefattar även strategifunktionen att fastslå mål samt uppföljning av strategierna. Enligt 

Huse (2005) kallas denna del av styrelsens strategiska funktion Strategisk kontroll. 

 

Enligt Huse (2005) finns det ytterligare en del av styrelsens strategifunktion, benämnd 

deltagande i strategiprocess där ett modernare synsätt innehas.  Där betraktas 
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funktionen som mer aktivt arbetande med företagets strategi genom att initiera och 

implementera strategi (Huse, 2005, Blom, Kärreman och Svensson 2012). Detta 

modernare synsätt har sin utgångspunkt i stewardshipteorin. Enligt stewardshipteorin 

görs grundantagandet att styrelse och företagsledning har ett gemensamt intresse för 

företagets framgång (Donaldson och Davis, 1991). Enligt stewardshipteorin i relation 

till styrelsens strategiska funktion, bör styrelser proaktivt arbeta för att generera värde 

för företaget. Detta innebär att styrelsen aktivt deltar i strategiarbetet samt agerar som 

rådgivare för företagsledningen vid implementering av fattade beslut (Huse, 2005). I 

enlighet med denna teori ämnar styrelser generera värde genom en aktiv strategiroll, 

istället för att i efterhand anmärka fel och brister av företagsledningen (Donaldson och 

Davis, 1991) 

 

Aktiviteter i strategifunktionen beror således till stor del på om styrelsen endast innehar 

strategisk kontroll eller om det även finns inslag av deltagande i strategiprocessen. 

Enligt McNulty och Pettigrew (1999) kan strategifunktionens aktiviteter därmed variera 

mellan att fastslå mål och direktiv för utveckling av företaget, godkänna 

företagsledningen strategiarbete samt aktivt delta i strategiformulering och uppföljning 

av strategin.    

 

Figur 1 nedan visar en sammanfattning av de teoretiska perspektiven, 

styrelsefunktionerna, styrelseaktiviteterna samt uppgifterna för respektive funktion.  

 

Teoretiskt 

perspektiv 

Agentteorin Resursberoendeteorin Stewardshipteorin 

Styrelsefunktion Kontroll Service Strategi 

Styrelseaktivitet Övervakning Stöd Styra 

Uppgifter - Utvärdering 

- Korrigerande 

handlingar 

- Godkännande 

- Säkra tillgång till 

resurser 

- Förse med erfarenheter, 

kunskap och råd 

- Fastslå mål 

- Generera, utvärdera 

och implementera 

strategi 

 

Figur 1. Sammanfattande figur för styrelsens funktioner 

(Från: Johanson, 2006, s. 25) 
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 Styrelsens informationsflöde 3.3
Även om en styrelse är uppbyggd av styrelseledamöter med olika bakgrund, kompetens, 

kunskap och erfarenhet kan de inte fylla sina funktioner om de inte får tillgång till 

information om företaget. Informationen som styrelsen förses med från 

företagsledningen kan enligt Johanson (2008) delas upp i två kategorier. Den första 

kategorin är information som består av ett företags externa finansiella rapporter, det vill 

säga information som ska rapporteras till utomstående intressenter. Trots att det är 

ledningens uppgift att framställa dessa rapporter är det styrelsens uppgift att granska 

dem och godkänna dem. Den andra kategorin innefattar information för beslutsfattande 

och kontroll på olika hierarkiska nivåer i ett företag (Johanson, 2008).   

 

Utöver dessa två bastyper av information förses styrelser med information på andra sätt, 

i figur 2. nedan illustreras styrelsers olika informationskällor. Exempelvis kan ledningen 

kommunicera information till styrelseledamöter utanför styrelserummet under 

informella omständigheter så som på fikaraster, e-mail och så vidare, denna information 

kallas “Inofficiell information” (Earl och Hopwood, 1980). Styrelser kan även erhålla 

information från externa källor så som radio, tidningar, television eller genom att verka 

som styrelseledamot i andra företag (Johanson, 2008, Wieberg och Salomonson, 2010). 

Denna typ av information betecknas som “externt erhållen information” (Johanson, 

2008). Till sist kan styrelseledamöter erhålla information från “andra interna källor”, 

eller i vissa fall direkt från källor på en lägre organisatorisk nivå i företag (Johanson, 

2008). 

  

Figur 2 Styrelsens informationskällor 

(Från Johanson, 2008, s.349)  
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Denna studie fokuserar endast på rapporter anpassade efter styrelsens behov från 

företagsledningen, det vill säga den information som styrelsen själva efterfrågar (Pilen 

direkt från företagsledning till styrelseledamot). Fortsättningsvis kommer därför studien 

endast fokusera på denna typ av information. 

 

Det är, som nämnt tidigare styrelsens ansvar att efterfråga den informationen de behöver 

och när de behöver informationen, detta kan formuleras i en rapportinstruktion till 

VD:n. (Hjelmqvist, 2010). Hjelmqvist (2010) förklarar även att av all information som 

når styrelsen är det inte nödvändigtvis så att all information används som 

beslutsunderlag, men kan trots det vara information som är viktig att ha i åtanke. 

Författaren påpekar dock att för mycket information kan göra det svårt att urskilja det 

viktigaste, och för lite information kan innebära att beslut fattas utan tillräcklig vetskap 

om andra viktiga faktorer som påverkar. 

 

Enligt Aram och Cowen (1986) är den primära uppgiften för styrelsen att hjälpa 

företagsledningen att öka det ekonomiska värdet av företaget. Emellertid kan styrelsens 

möjlighet att fullgöra denna uppgift begränsas på grund karaktären på den information 

styrelsen erhåller. I Aram och Cowens (1986) studie undersökte de vilken information 

styrelser i tre olika företag erhöll månadsvis. Genom denna undersökning hävdades att 

värdeskapande styrelser behöver tillgång till stödjande information från 

företagsledningen. Författarna ansåg även att det behövdes styrelseledamöter med rätt 

kompetens för att kunna ta tillvara på informationen. 

 

 Informationens karaktärsdrag 3.4

Chenhall och Morris (1986) myntade fyra karaktärsdrag för information; omfattning, 

aktualitet, aggregation samt integrering.  

 

Karaktärsdraget omfattning bryts sedan ner i ytterligare tre kategorier; fokus, 

kvantifiering samt tidshorisont.  Fokus hänvisar till huruvida informationen är extern 

eller intern. Intern information är relaterad till faktorer inuti företaget och extern 

information är relaterad till företagets omvärld.  Kvantifiering hänvisar till huruvida 

informationen är mätt i monetära mått eller icke monetära mått. Tidshorisont innebär 

huruvida informationen är historisk (ex-post) eller framtidsorienterad (ex-ante). 
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Chenhall och Morris (1986) använde dessa tre underliggande dimensioner av 

karaktärsdraget omfattning för att särskilja “traditionell information” och “information 

med bred omfattning”. Information med bred omfattning består av information som är 

extern, icke-monetär samt framtidsorienterad.   

 

Aktualitet innefattar både frekvensen av informationsrapporteringen samt tid för 

mottagaren att få tillgång till den begärda informationen.  

 

Aggregation relaterar till summeringen av information angående ett specifikt område 

eller en specifik händelse. Information kan aggregeras baserat på exempelvis 

funktionsområden och tidsperioder. Enligt Lederer och Smith (1988) samt Datar och 

Gupta (1994) kan för hög aggregering av information resultera i att för mycket 

information utelämnas och för låg aggregering kan skymma viktig fakta.  

 

Chenhall och Morris (1986) fjärde och sista karaktärsdrag, integrering syftar till 

information om ömsesidigt beroende och integrering mellan olika segment i olika 

enheter. Sådan information relateras till inverkan på ett beslut genom olika enheter.  

 

Enligt The Chartered Institute of Management Acountants, CIMA (2003) är syftet med 

informationen till styrelser är att främja beslutsfattande, därför bör informationen som 

styrelser erhåller innefatta alla de nödvändiga upplysningar som krävs för att fatta beslut 

på styrelsenivå. CIMA (2003) hävdar även att styrelser behöver tillgång till både 

finansiell och icke-finansiell information. Den ökade pressen på flerdimensionell 

rapportering förväntas öka styrelsers begäran av både kvalitativ och finansiella 

utvärderingar av prestationer. Denna ökade information skulle bland annat inkludera 

policys och prestationer gällande miljön, samhället, socialt, etiskt samt företagets rykte.  

 

 Information för styrelsens funktioner 3.5
 

Det är viktigt att särskilja användningen och innehållet av information. Detta eftersom 

den information styrelsen förses med innehåller information som olika 

styrelseledamöter anser som mer eller mindre viktig. Något som är viktigt att ha i åtanke 

är att även om styrelseledamöter förses med samma information varierar användningen 
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av informationen mellan dem beroende på faktorer så som exempelvis bakgrund 

(Johansson, 2008).  

 

Det kan argumenteras för att vilka aktiviteter som utförs i styrelsen bestämmer vilken 

information som styrelsen använder, och således vilken information som styrelsen 

efterfrågar. Däremot kan det även argumenteras för en koppling i motsatt riktigt, det vill 

säga att den information företagsledningen förser styrelsen med bestämmer hur 

informationen ska användas och således vilka aktiviteter styrelsen ska utföra (Cyert och 

March, 1963)  

 

3.5.1 Information för kontrollfunktionen 

Enligt Simons (1994) kan kontrollfunktionens informationssystem ses som diagnosiskt 

då formell information används för att övervaka och korrigera avvikelser.  Gustafsson 

(2010) nämner några exempel på vad styrelser behöver för information för att fylla 

kontrollfunktionen. Till största del består informationen som används för kontroll av 

finansiell karaktär. Styrelsen ska bland annat granska huruvida affärsplanen efterföljs 

för att kontrollera att företaget gjort det de avsett göra, detta genom till exempel 

granskning och godkännande av årsredovisningen. Utöver årsredovisningen kontrolleras 

exempelvis försäljningsrapporter, ordergång, det ekonomiska resultatet, likviditet samt 

kassaflöde för perioden följs upp. Styrelsen ska även kontrollera företagets budgetar så 

som investeringsbudgetar och kostnadsbudgetar samt eventuella avvikelser från 

budgeterna.  Det är även viktigt för styrelser att en resultatprognos upprättas för helåret 

vid varje kvartalsbokslut. Detta för att uppfatta tidiga signaler om årets resultat och 

möjliga avvikelser från budgetar. Genom att utforma rapporter så som 

avvikelserapporter ökar förståelsen för vad som kan åtgärdas för att återgå till planen 

(Gustafsson, 2010). 

 

Kontrollfunktionen är således förknippad med vad Chenhall och Morris (1986) hänvisar 

till som traditionell information. Detta eftersom funktionens huvudsakliga uppgift 

innefattar övervaka och utvärdera utfall, för detta ändamål utgör finansiell och ex post 

information en viktig komponent. 

 

3.5.2 Information för servicefunktionen 

Enligt servicefunktionen ska styrelsen bistå med stöd, råd och viktiga resurser för 

företagsledningen (Blom, Kärreman och Svensson, 2012). Därför antas enligt Johanson 
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(2006) information för servicefunktionen vara tämligen aggregerad till skillnad från 

information för beslutsfattande. Mer specifikt kan information för servicefunktionen 

innefatta bland annat översikter av företagets ställning och konkurrentanalyser. Således 

karaktäriseras sådan information i termer av Chenhall och Morris (1986) av ex ante 

information samt icke-monetära mått. Johanson (2008) hävdar även att eftersom 

styrelsen ska rådgöra företagsledningen är det viktigt med information som härrör 

externa faktorer i företagets omvärld. Detta eftersom styrelsen kan komplettera 

företagsledningens interna expertis med infallsvinklar och viktiga influenser från 

omvärlden.  

 

3.5.3 Information för strategifunktionen 

Vilken information en styrelse erhåller för strategifunktionen kan variera mycket då 

strategifunktionen som tidigare nämnt skiljer sig åt mellan styrelser (Blom, Kärreman 

och Svensson, 2012). Johansson (2006) hävdar att desto mer aktiv strategifunktion en 

styrelse har, desto bredare spektrum av information krävs. För att styrelsen ska kunna 

utvärdera strategier krävs detaljerad information om ledingens agerande, så som 

strategiska planer och större investeringar i forskning-och utveckling. Författaren 

hävdar även att för att kunna inneha en aktiv strategifunktion behöver således den 

traditionella informationen kompletteras med ex-ante, icke-finansiell samt externt 

orienterad information. Däremot är ex-post och finansiell information fortfarande viktig 

för att kunna utvärdera implementerade strategier. Det bör även noteras att historisk 

information kan användas för framtidsorienterade händelser, för att till exempel 

prognostisera framtida försäljning. Johansson (2006) hävdar vidare att mer 

disaggregerad information krävs för strategifunktionen då denna information inkluderar 

information om enskilda affärsområden eller produkter. Detta eftersom företags vision 

och strategi måste brytas ner i mindre mål och strategier för respektive affärsområde 

samt produkt för att kunna uppnå framgång. Vanliga mått inom strategifunktionen 

inkluderar marknadsandelar och produktkvalitet (Johanson, 2006).  

 

Gustafsson (2010) nämner ett antal aspekter som styrelser kan ta i beaktning för att 

kunna styra. Styra handlar mestadels om strategier, Gustafsson (2010) beskriver en 

strategi som svaret på följande frågor var står vi? vart vill vi? Hur tar vi oss dit? Det 

vill säga att strategi innebär att en föreställning av framtiden skapas samt en beredskap 

att handskas med den. Karaktären för informationen som används för att styra är ofta 

icke-finansiell och kan enligt Gustafsson (2010) innefatta bland annat:  
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● En SWOT-analys: En SWOT-analys innebär en grundlig och ärlig kartläggning 

av företags interna styrkor och svagheter samt dess externa hot och möjligheter. 

En sådan rapport ger en helhetsbild av verksamheten, vilka styrkor som kan 

utnyttjas mer, vilka svagheter som företaget kan utveckla till styrkor och hur de 

kan parera för hot och skapa möjligheter. 

● Produkternas livscykel: Ett företags produkt eller tjänst är kärnan av 

verksamheten och det är därför viktigt att ha översikt på var i dess livscykel den 

befinner sig för att kunna fatta viktiga strategiska beslut om framtiden.  

● Kunderna: I det strategiska arbetet är det av stor vikt att ta kundernas behov i 

beaktning och sträva efter bland annat kundlojalitet och kundnöjdhet. Denna 

information kan nå styrelsen i form av kundmatriser angående vilka kunder som 

är lönsamma och värda att satsa resurser på eller resultat av 

marknadsundersökningar. 

● Konkurrenterna: Genom att granska konkurrenternas styrkor och svagheter samt 

försöka förutspå hur de kan tänkas agera i olika scenarion blir det lättare att 

parera för deras framtida agerande och då finna strategiska motdrag. 

● Teknisk utveckling: Genom att noga följa med i den tekniska utvecklingen inom 

branschen kan verksamheten skapa sig stora konkurrensfördelar. Detta eftersom 

att till exempel den snabbt utvecklade informationstekniken skapar nya 

möjligheter inom bland annat kommunikationen.  

● Personalen: Genom att involvera personalen i det strategiska arbetet skapas flera 

perspektiv av verksamheten och nya affärsmöjligheter kan upptäckas. 

(Gustafsson, 2010) 

 

Nedan presenteras en sammanfattande figur för styrelsens funktioner i relation till 

vilken information som vanligen används, vanligt innehåll samt vanliga karaktärsdrag. 
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Styrelsefunktion Vanlig användning 

av informationen 

Vanligt innehåll i 

informationen 

Vanliga 

karaktärsdrag för 

informationen 

Kontrollfunktionen Underlag för 

kontroll 

- Ett diagnosiskt 

verktyg  

Årliga och delårs 

finansiella rapporter 

Mest finansiell, 

intern samt ex-post 

Servicefunktionen Beslutsunderlag 

(Begränsad 

involvering) 

- Ett interaktivt 

verktyg 

Allmänna omdömen 

om företaget, dess 

marknad och 

konkurrenter 

Väldigt aggregerad 

, mest ex-ante, 

extern och icke-

finansiell 

Strategifunktionen Beslutsunderlag 

(Omfattande 

involvering) 

- Ett interaktivt 

verktyg 

Investeringsförslag, 

detaljerad 

information om 

affärsområden 

Låg aggregering, 

mest ex-ante, 

intern och extern, 

finansiell och icke-

finansiell. 

 

Figur 3. Sammanfattande figur för styrelsens information 

(Från Johanson, 2006, s. 54) 
 

 Styrelsens förändrade funktion 3.6
Under de senaste decennierna har bolagsstyrningssystem genomgått djupgående 

förändringar världen över. Globalisering, liberalisering av finansiella marknader, 

företagsskandaler och större efterfrågan av ansvar och öppenhet har placerat styrelsers 

skyldigheter och funktion i centrum av många debatter bland forskare och praktiker 

(Kiel och Nicholson, 2003, Ingley och Van Der Walt, 2005). Samtidigt som samhällets 

ökade krav på styrelsens engagemang har höjt frågan om vad styrelsers lämpliga roll 

borde innefatta (Kiel och Nicholson, 2003, Ingley och Van Der Walt, 2005). Det finns 

en växande kritik gentemot det traditionella synsättet på styrelsens roll, och då främst 

styrelsens reaktiva strategiroll vilket har lett till en utveckling inom styrelsens roll 

(Blom, Kärreman och Svensson, 2012). Allt fler teoretiker och praktiker påstår att 

styrelser istället ska inneha en aktivare strategiroll och medverka i den strategiska 

utvecklingen av företaget. Detta genom att generera strategiska utvecklingsmöjligheter, 

tillföra strategisk information samt bedöma olika utvecklingsalternativ (McNulty och 

Pettigrew, 1999).  

 

Debatten om styrelsers strategiska funktion och strategiska bidrag går så långt tillbaka 

som till 1970-talet, under det årtiondet observerade många forskare och praktiker i USA 

att styrelser agerade tämligen passivt i efterdyningarna av amerikanska 
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företagsskandaler. Därför krävdes mer strategisk involvering för att återfå allmänhetens 

förtroende (Clendenin, 1972, Mace 1976, Vance 1979). De ökade kraven på aktivt 

strategiskt engagemang i styrelsen indikerade även att investerares krav på styrelsen 

ökade (Blom, Kärreman och Svensson, 2012)  

 

Historiskt sett har styrelsens potential för strategiarbete ansetts starkt begränsad i och 

med deras distans från den dagliga verksamheten, informationsasymmetri och behovet 

av att förbli oberoende (Conger, Lawler och Finegold, 2001, Hendry och Kiel, 2004). 

Andra forskare hävdar att styrelsen lagligt sett har ansvar för strategin i ett företag 

(Coffey, 2005, Yawson, 2006) och att styrelser innehar en utmärkt position för att utöva 

strategiarbete (Goodstein, Gautam och Boeker, 1994, Carpenter och Westphal, 2001). 

 

Ur en teoretisk synvinkel, har debatten kring styrelsens strategiska funktion drivits av 

konflikter mellan olika teorier (Maassen och Van Den Bosch, 1999). Ur ett 

Agentteoretiskt perspektiv kontextualiseras företagsledningen som agenter med ett 

egenintresse, och därför måste bli övervakade (Jensen och Meckling, 1976). Enligt 

agentteorin sker således styrelsers påverkan på ett företags strategi främst genom att 

förhindra att företagsledningen handlar opportunistiskt på bekostnad av ägarnas intresse 

(Mizruchi, 1983). Enligt detta synsätt förväntas styrelser inte initiera och implementera 

strategier, utan snarare bidra till strategiarbetet genom att övervaka strategiska beslut. 

Detta innebär således att styrelsens kontrollfunktion anses vara den viktigaste ur detta 

perspektiv (Fama och Jenson, 1983, Goodstein et al, 1994). På detta sätt uppstår en 

konflikt med synsättet som hävdar att styrelser bör vara involverade och ansvariga för 

strategiskapandet, eftersom det då skulle äventyra den nödvändiga distansen för 

övervakning mellan styrelse och företagsledning (Huse, 1994).  

 

Enligt andra teorier är styrelser definierade som det organisatoriska organ som ska 

stödja ledningens strategiformulering och implementering (Bezemer, Maassen, Van den 

Bosch och Volberda, 2007, Huse, 2007). Exempelvis resursberoende teorin hävdar att 

styrelsen besitter en utmärkt position för att bidra till strategiskt beslutsfattande genom 

att tillhandahålla tillgång av viktiga resurser som företaget behöver (Hillman och 

Dalziel, 2003). Stewardshipteorin utmanar rationaliteten i agentteorin genom att 

argumentera för att intressena för ledning och styrelse inte nödvändigtvis behöver 

kollidera (Muth och Donaldson, 1989). I detta perspektiv verkar styrelser även aktivt 
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inom strategiområdet, istället för att endast främja och bemyndiga företagsledningen 

(McNulty och Pettigrew, 1999, Pye och Camm, 2003).  

 

Empiriskt sett råder delade meningar gällande styrelsers strategiska bidrag. Det finns 

forskning som påvisar att styrelsen fortfarande innehar en tämligen passiv strategisk roll 

där strategiarbetet till största dels sköts av företagsledningen (Herman, 1981, Kosnik, 

1987, Lorsch och McIver, 1989). Det finns även forskning som påvisar att debatten 

funnit praktisk relevans då det finns tecken på att styrelser som är aktiva inom 

strategiarbetet bidrar till en effektivare verksamhet i helhet (Hendry,   Kiel och 

Nicholson, 2010). Således finns det även forskning som hävdar att styrelser lägger allt 

mer tid på frågor som rör företagets strategi och strategiimplementering (Jonnergård och 

Kärreman, 2004, Hendry,   Kiel,   Nicholson  , 2010). Exempelvis har Jonnergård och 

Kärreman (2004) har kunnat urskilja en ökning av aktivitetsgraden i  svenska styrelser 

mellan åren 1994 -1999. Denna ökning har uttryckt sig i både termer av 

verksamhetsutveckling och strategisk planering för styrfunktionen samt verksamheten 

för kontrollfunktionen. För att mäta aktivitetsökningen delade de in styrelsens 

aktiviteter i fyra huvudgrupper: ansvarsskyldighet, övervakning och tillsyn, 

strategiformulering samt beslutsfattande. Det framkom av undersökningen att 

aktiviteterna inom styrelserna ökat mest inom grupperna strategiformulering och 

beslutsfattande. Denna ökning kunde inte förklaras av några förändringar i 

styrelsesammansättningen, det vill säga inga förändringar gällande styrelseledamöters 

kompetens eller andra demografiska och sociala faktorer. Det resultatet antydde var att 

synen på styrelsearbete och bolagsstyrning i Sverige generellt har reformerats, så att 

aktiviteter med fler dimensioner än endast kontroll nu mera prioriteras. Denna 

förändring skulle betyda att styrelsens roll utvecklats från att mest fungera som 

kontrollfunktion till att numera även lägga större fokus på styrning och strategi 

(Jonnegård och Kärreman, 2004). 

 

Vidare gavs redan 1978 indikationer på en mer strategiskt aktiv styrelse då Boulton 

(1978) i sin studie hävdade att till följd att den ökade pressen har styrelserollen gått från 

en legitmerande roll till en aktivare roll för granskning och styrning. Diskussionerna i 

styrelserummet skiftade från att mest bedöma historiska resultat till utvidgade 

diskussioner om företagets framtid. I enlighet med förändringen i styrelsens roll växte 

behovet av andra former av rättslig och finansiell information fram. Det tillkom även 
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information gällande mål, strategier, organisationsutveckling samt miljöfrågor. Enligt 

Boulton (1978) skiftade styrelsens finansiella rapporter fokus från precision till att 

belysa undantag och problem. Författaren hävdade att detta skifte i styrelsens roll ledde 

till att styrelser erhöll mer information samt att komplexiteten för styrelsen att bedöma 

informationen de erhöll ökade markant. I enlighet med detta ökade även kraven på 

styrelseledamöterna att bli mer engagerade i styrelsearbetet för att kunna hantera den 

ökade mängden av information. Boulton (1978) ansåg att styrelsen inte längre kunde 

förlita sig på att företagsledningen försåg dem med den information de behövde, utan 

även styrelsen fick ta ansvar för att de försågs med rätt information.  

 

 Informationens förändring 3.7
Om styrelser numera innehar en mer aktiv strategisk roll så som forskningen och 

argument tidigare i denna studie påvisar, höjer det frågan om vilken information 

styrelser behöver för att uppfylla denna strategiska roll (Johanson, 2008). Majoriteten av 

den information som styrelser förses med har länge bestått av traditionell finansiell 

information (Deloitte and the Economist Intelligence Unit, 2007, Johanson, 2008, 

McKinsey, 2008). Denna typ av traditionell finansiell information och dess 

begränsningar för styrningen av ett företag, på så väl styrelsenivå som verksamhetsnivå 

har dock bemötts med stor kritik på grund av dess fokus på historiska händelser (Kaplan 

och Norton, 1992, Ittner och Larcker, 1989). De finansiella mått som denna information 

består av kan ses som eftersläpande indikatorer, det vill säga de mäter nuvarande och 

historiska prestationer men kan inte på ett adekvat sätt förutspå framtida prestationer. I 

enlighet med styrelsers förändrade roll och de ökade kraven för styrelser att aktivt delta 

i strategiformulering och implementering (Brauer och Schmidt, 2008, Pugliese et al, 

2009), behöver de därför tillgång till information som ger insikt i framtida position och 

externa omständigheter. 

 

Den traditionella informationens begränsningar för styrning på verksamhetsnivå började 

diskuteras av Simmonds (1981). Simmonds (1981) förespråkade ett nytt 

ekonomistyrningssystem där informationen inkluderade företaget och dess konkurrenter 

för användning i utveckling och uppföljning av strategier, trender i verkliga kostnader 

samt priser, volym, marknadsandelar, kassaflöden och avkastningskrav.  Enligt 

Johanson och Skoog (2007) har den traditionellt finansiella informationen på 

verksamhetsnivå varit inriktad på de materiella resurserna, historiska händelser samt 
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monetära mått och instrument. Dock borde informationen även inbegripa de icke-

materiella resurserna så som kompetens, kundrelationer och hälsa, tänkbara skeenden i 

framtiden samt icke-monetära mått och instrument som genererar information 

(Johanson och Skoog, 2007).  

 

Genomslaget för detta synsätt på information härstammar till stor del från debatten 

kring The relevance lost – The Rise and Fall of Management Accounting (Johnson och 

Kaplan, 1987, Johnson, 1994) som starkt kritiserade den traditionella 

ekonomistyrningen på verksamhetsnivå. Ekonomistyrningens traditionella styrmodeller 

utformades främst utifrån traditionellt tillverkande företag och denna typ av företags 

behov i åtanke (Anthony, 1990) dessa var således utformade för ett annat företagsklimat 

än det rådande. Johnson och Kaplan (1987) hävdade att traditionell finansiell 

information inte är tillräcklig som styrmedel på verksamhetsnivå i dagens 

företagsklimat. En annan brist med denna information är enligt Johnson och Kaplan 

(1987) att förändringar i omvärlden inte beaktas. Detta till följd av att traditionell 

finansiell information endast har ett internt fokus som ser till att företag är produktiva. 

För att ett företag även ska kunna vara effektiva måste ett externt perspektiv tas i 

beaktning och de mått som mäts måste driva framtida prestationer (Kaplan och Norton, 

1999). Johansson och Skoog (2007) uttrycker det som att styrningen på 

verksamhetsnivå tidigare främst kunnat betona kontroll av verksamheten och 

informationen som genererats endast bidragit till reaktivt arbete. Detta är som nämnt 

tidigare även samma kritik som Blom, Kärreman och Svensson (2012) riktat mot 

styrelsers roll då den ansetts som allt för reaktiv. Lindvall (2011) hävdar att behovet av 

en förändrad och anpassad styrning på verksamhetsnivå, så kallad verksamhetsstyrning 

har växt fram på grund av omvärldsfaktorer så som tilltagande globalisering, ny 

informationsteknik, stärkt ägarorientering samt kunskapsarbetets framväxt.  

 

3.7.1 Tilltagande globalisering 

En utav de faktorer som ställer krav på en förändrad styrning är den ökande 

globaliseringen. Fram till och med år 1989 vid Östeuropas sammanbrott och  

Berlinmurens fall var det vanligt att världen betraktades som internationell och 

bestående av fritt stående länder vars särprägel bevarades genom institutionella, 

ekonomiska och politiska barriärer. Efter sammanbrottet kom länder att betraktas som 

desto mer lika och därmed sammanflätade med varandra. På detta sätt uppkom 

globaliseringstanken som fort växt i styrka (Lindvall, 2011). Det Östeuropeiska 
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sammanbrottet sammanföll med en ny politisk syn i samhället (Fukuyama, 1992). 

Denna nya politiska syn innebar om- och avregleringar av nationella 

monopolmarknader som tidigare var starkt reglerade (Yergin och Stnislaw, 1998). Detta 

har i sin tur även förändrat konkurrensen för ett stort antal företag, då de nu inte bara 

konkurrerar mot de nationella företagen utan även de internationella (Lindvall, 2011).  

 

Enligt Lindvall (2011) finns även andra orsaker till förändring av marknaden, det blir 

exempelvis allt vanligare att verksamheter som förut endast utfördes inom en specifik 

bransch numera kan vara branschöverskridande. Författaren hävdar att 

branschglidningar har blivit en viktig företeelse i dagens läge och finns även i liknande 

form gällande företags roller på en marknad. Företag som förut konkurrerade kan nu i 

vissa hänseenden samarbeta. Det vill säga den tidigare stabiliteten som fanns gällande 

roller finns inte längre. 

 

I och med det tilltagande konkurrenstrycket måste företag fokusera på att vara bäst på 

sitt kärnområde istället för att försöka vara bäst på allt. Kunder har nu möjligheten att 

välja de bästa företaget och behöver därför sällan nöja sig. Ett syfte med 

verksamhetsstyrningen blev i och med globaliseringen att hjälpa företag uppnå global 

konkurrenskraft genom integrering av nya mätetal (Lindvall, 2011). 

 

3.7.2 Ny informationsteknik 

Slutet av 1990-talet präglades av snabb framväxt och ökad betydelse av ny 

informationsteknik. Även om datorer länge varit en viktig komponent i företags 

verksamhet så har användandet av dem varit tämligen begränsad. Innan denna 

förändring så användes datorer främst till att förbättra produktiviteten genom att 

automatisera administrativt arbete menar Morton (1991), detta i kontrast till nu då de 

främst används till ökad effektivitet i företag (Lindvall, 2011). En utav de stora 

begränsningarna var under en lång tid  lagrings-och hanteringskapaciteten, men med 

hjälp av informationsteknikens utveckling har helt nya möjligheter till lagring och 

hantering av data skapats (Ceruzzi, 1999). En väsentlig förbättring har även skett av 

kommunikationsmöjligheterna, till stor del på grund av Internet där det skett en markant 

utveckling. Den nya informationstekniken öppnade där med upp möjligheter för 

billigare, enklare och säkrare informationshantering för företag (Bollier, 2010).   
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Utveckling och produktion av standardiserade programvaror har underlättat arbetet och 

skapat fördelar för företag. Tidigare var många företag bundna av egenutvecklade 

system men med hjälp av marknadens standardiserade system har fördelar vunnits 

gällande pengar, tid och kvalitativa aspekter. Dock har företag ibland istället behövt 

kompromissa och anpassa sig till de utfärdade standarderna (Pollock och Williams, 

2008). Ett exempel på sådana system är enligt Davenport (2000) integrerade 

affärssystem. Integrerade affärssystem kan göra det möjligt för globalt verksamma 

företag att agera flexibelt och snabbt, det kan dock även ses som en begränsning för 

enskilda företags möjlighet att agera.  

 

3.7.3 Stärkt ägarorientering 

Intresset för ägarstyrning är aktivt ökande i takt med den tilltagande globaliseringen och 

de nya möjligheterna som skapats i och med informationsteknikens utveckling 

(Charkham 1994). Stora delar av kapitalmarknaden består idag av finansiella placerare 

som är avkastningsorienterade. Företag som inte kan erbjuda sina investerare god 

avkastning riskerar att ägare snabbt placerar om kapitalet och lämnar företaget 

(Brancato, 1997). Lindvall (2011) hävdar att aktivt agerande för placerare länge varit 

begränsat till att placera om kapital vid avsaknad av tillfredställande avkastning. Vidare 

menar författaren att globaliseringen och teknikens utveckling även bidragit till att 

transaktionskostnaderna minskat och kapital kan därmed enkelt förflyttas mellan länder 

och verksamheter. Handlingsalternativet för att placerare aktivt ska kunna agera har 

därmed utökats, och placerare förväntas nu även kunna ha en betydande röst i frågor 

gällande styrning och skötsel av företaget, som bland annat styrelsens utformning. 

Bristen med stärkt ägarorientering förklarar Lindvall (2011) dock är att det långsiktiga 

tänkandet riskeras utebli då placerarna föredrar omedelbar avkastning snarare än 

avkastning senare. 

 

3.7.4 Kunskapsarbetets framväxt 

En konkurrenskraft som blivit allt viktigare är kunskap som resurs. Kunskap har 

självklart alltid varit viktigt, men fanns tidigare oftast i större utsträckning hos cheferna. 

Traditionellt bestod företagets resurser av fysiska resurser som först förbrukas och 

sedan skrivs av. Detta till skillnad från nu där kunskapsresursen och medarbetarna, vars 

värde ständigt växer beaktas i allt större utsträckning. Karaktären på styrfrågorna har 

därmed förändrats, och uppmärksamhet riktas nu mer mot kunskapsresurser (Boisot, 

1998).  
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 Den nya verksamhetsstyrningen 3.8
 

Ur kritiken riktad mot den så kallade traditionella ekonomistyrningen, och med de ovan 

nämnda omvärldsfaktorerna växte det fram nya metoder och idéer kring hur företag 

kunde hantera de aspekter och problem där den traditionella ekonomistyrningen var 

bristande. Även nya informationsområden gavs större uppmärksamhet för att bättre 

hantera den nya styrningen (Lindvall, 2011).   

 

Gemensamt för de flest modellerna som växt fram för verksamhetsstyrning är att de 

utgår från företags strategi, vision samt positionering. Dessutom kompletterades intern 

och historisk information med ett externt perspektiv för att skapa ett helhetsperspektiv, 

som möjliggjorde ett framåtblickande förhållningssätt för verksamheten (Kaplan och 

Norton, 1999, Olve, N-G., Roy, J., och Wetter, M. 1999). De mått och tekniker som 

gavs mer fokus inkluderade bland annat marknadsandelar, målkostnader, samt 

konkurrentanalyser. På senare tid har även kundrelaterade mått så som 

varumärkeskännedom och kundlojalitet givits ett allt större fokus (Hart och Roslender, 

2002).  Lindvall (2011) menar även att informationen som genereras vid 

verksamhetsstyrning är proaktiv eftersom den ger indikationer om framtiden. Proaktivt 

arbete är även något som Donaldson och Davis (1991)  i stewardrshipteorin förespråkar 

i att styrelsen nu bör göra.  

 

Framförallt kompletterades den traditionella styrningen med ett modernare finansiellt 

perspektiv, kundperspektiv, perspektiv för interna processer, samt lärande och 

medarbetare perspektiv och information om dessa områden för att kunna skapa mer 

långsiktiga strategier. Nedan kommer dessa perspektiv att beskrivas mer djupgående.   

 

3.8.1 Finansiellt perspektiv 

Ur ett finansiellt perspektiv menar Lindvall (2011) att verksamhetsstyrningen handlar 

likt den traditionella ekonomistyrningens anda om finansiell information. Den 

utveckling som varit möjlig i och med teknologins utveckling är att mer frekvent 

uppföljning av finansiella mått är möjligt. Det innebär vidare att problem eller 

avvikelser kan upptäckas i tid och därefter åtgärdas (Kaplan och Norton, 1996). Detta 

till skillnad från den traditionella ekonomistyrningens budgetar och kalkyler som följdes 
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upp allt för sällan eftersom framställandet av dem var långdragna, och därför används 

de mer för kontroll (Hope och Fraser, 2003).  

 

Det som tillkommit utöver den traditionella ekonomistyrningens information är ur ett 

finansiellt perspektiv bland annat riskfrågan som Kaplan och Norton (1996) var tidiga 

med att betona. De ekonomiska riskerna innefattar enligt Kaplan och Norton (1999) till 

exempel i vilken utsträckning företaget är villig att acceptera olika stora andelar 

kundfordringar eller negativa kassaflöden. Ur ett finansiellt perspektiv bör företag 

numera även anpassa sig efter branschen, konkurrensen samt strategin menar Kaplan 

och Norton (1999).   

 

3.8.2 Kundperspektiv 

I den traditionella ekonomistyrningen är det märkbart att kostnader stod i fokus och 

informationen om kostnader var omfattade medan intäkterna inte gavs lika mycket 

uppmärksamhet (Lindvall, 2011). Med ett kundperspektiv har mer fokus riktats på 

varifrån intäkterna kommer, det vill säga kunderna. Detta genom att beakta till exempel 

marknadsandel, kundlojalitet, kundnöjdhet, nya kunder samt kundlönsamhet för att ta 

reda på hur företaget bör agera för att öka intäkterna. Företagets strategi bör sedan 

anpassas utefter den information som genereras kring vilken kundgrupp som förväntas 

ge mest tillväxt och intäkter (Kaplan och Norton, 1996). 

 

3.8.3 Perspektivet för interna processer 

Perspektivet för interna processer ämnar identifiera de kritiska interna affärsprocesser 

varvid företaget bör överträffa konkurrenterna.  Inom perspektivet behandlas de 

processerna som har någon form av inverkan på kundtillfredsställelsen och de 

finansiella målen. Utöver hur de befintliga interna processerna utvecklas tas även nya 

interna processer fram. De interna processerna är ofta indelade i tre stycken processer; 

produktionsprocessen, försäljningsprocessen samt utvecklingsprocessen. Att inkludera 

utvecklingsprocessen medför att även den långsiktiga värdeskapande delen beaktas till 

skillnad från den traditionella ekonomistyrningen då endast de två förstnämnda 

processerna (produktionsprocessen samt försäljningsprocessen) beaktades vilket innebar 

att den var kortsiktig. Med detta avses att långsiktigt värdeskapande uteblev då 

produkterna inte utvecklades. (Kaplan och Norton, 1996) 
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3.8.4 Perspektivet för lärande och medarbetare 

Lärande och medarbetar perspektiv handlar om att identifiera infrastrukturen som 

företaget kräver för att lyckas skapa långsiktig tillväxt. Om företaget inte anpassar och 

stärker möjligheterna till ökat mervärde för deras intressenter uppnår de troligtvis inte 

sina mål. Investeringar i utbildningar av människor om system och rutiner kan påverka 

de resterande perspektivens resultat positivt (Kaplan och Norton, 1999). Mål inom detta 

perspektiv menar Smith (2005) kan vara bland annat hantering av maskinerna, 

produktfokus, designproduktivitet samt innovation av nya produkter. En bakomliggande 

orsak till att frågor angående medarbetarnas trivsel och utbildning bör tas upp är 

fackföreningars starka inflytande i företag i Sverige (Björck-Larsson, 1999). Upadhyay 

och Palo (2013) hävdar dock även att ökad produktivitet och effektivitet samt lägre 

personalomsättning uppnås genom engagerade medarbetare vilket även bidrar till ökad 

kundnöjdhet. 

 

 Studiens teoretiska modell 3.9
Med alla dessa omvärldsförändringar, nya perspektiv som behöver beaktas samt den 

riktade kritiken mot traditionell information i åtanke skapade Epstein och Roy (2007)  

en modell för vilken information som styrelsen bör erhålla. Denna inkluderande både 

finansiell och icke-finansiell information samt återspeglade de fem viktigaste aspekterna 

för att en styrelse ska kunna fylla sina funktioner: omvärldsanalys (information om 

branschen och den interna kompetensen), strategiformulering, strategiimplementering, 

utvärdering och kontroll. Genom att styrelser erhåller information om branschen de 

befinner sig i, viktiga interna mätvärden och strategiska planer skulle det försäkra att 

styrelser erhöll information av framåtblickande karaktär tillsammans med traditionell 

finansiell information. Enligt Epstein och Roy (2007) skulle denna typ av information 

resultera i bättre förståelse av de olika åtgärder och beslut som leder till utformning av 

en enhetlig strategi och samtidigt underlätta utvecklingen av implementationsplaner och 

kontrollfunktionen.  

 

Modellen delar upp informationen i fem kategorier: Branschrelaterad information, 

Intern information, information för Strategiska planer, information för Implementering 

av Strategi samt Prestationsrelaterad information. Dessa grupper har sedan brutits ner i 

underkategorier med informationstyper av mer specifik karaktär (Epstein och Roy, 

2007, Roy, 2011). Roy (2011) utgick från denna modell vid en undersökning av vilken 

information styrelser i stora kanadensiska börsnoterade aktiebolag erhåller. 
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Undersökningen påvisade att styrelserna erhöll mest prestationsrelaterad information 

och av resterande kategorier i fallande ordning utifrån de medelvärden som Roys 

forskning kommit fram till. Dessa medelvärden är beräknade utifrån en likertskala från 

1 till 5 där 1= “väldigt lite” och 5=“väldigt mycket”. 

 

Informationskategori 

Prestationsrelaterad information (4,33) 

Information för Strategiska planer (4,13) 

Information för Implementering av Strategi (4,03) 

Branschrelaterad information (3,69) 

Intern information (3,58) 

Figur 3 – Informationskategorier med medelvärden (Roy, 2011) 

Det är utifrån Roys (2011) modell som denna studies teoretiska modell är utformad. 

Modellen presenteras nedan där modellen är översatt från engelska till svenska, 

originalet återfinns i bilaga 2. Utöver de informationstyper som Roy (2011) inkluderat i 

modellen för vilken information styrelser bör erhålla har även kundrelaterad information 

tillkommit i denna studies teoretiska modell. Detta för beakta kundinformation som 

styrelsen enligt bland annat Gustafsson (2010) bör erhålla. 

 

De informationstyper som i den teoretiska modellen är markerade med “VSS” är de som 

i denna studie valt att benämnas som “verksamhetsstyrningsspecifika”. Detta utifrån 

teorier om vilken information som karaktäriseras av verksamhetsstyrningens strategiska 

perspektiv som ett komplement till den traditionella ekonomistyrningen på 

verksamhetsnivå. I kolumnen hänvisas de rubriknumret till den del i teorin som de olika 

informationstypernas klassificerats som VSS utifrån. Då verksamhetsstyrning är en 

vidareutveckling av den traditionella ekonomistyrningen, besitter somliga 

informationstyper karaktärsdrag från både verksamhetsstyrning samt traditionell 

ekonomistyrning. Således presenteras sådana informationstyper inte som 

verksamhetsstyrningsspecifika i denna studie.  
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3.9.1 Den teoretiska modellen 

 

Informationskategori Informationstyp  Se 

rubrik: 

 

 

Branschrelaterad 

information 

Teknologisk utveckling VSS 3.7.1, 

3.7.2 

Bransch och Trender VSS 3.7.1, 

3.8.1  

Lagstadgad, Politisk och 

Makroekonomisk 

VSS 3.7.1 

Konkurrenter (deras initiativ och 

positionering) 

VSS 3.7.1, 

3.7.2 

Kunder VSS 3.8.2 

 

Intern information 

Medarbetare (medarbetarnöjdhet och 

personalomsättning) 

VSS 3.8.4, 

3.7.4 

Forskning- och Utveckling VSS 3.8.3 

Styrkor och Svagheter   

 

Information för 

strategiska planer 

Långsiktiga Strategier VSS 3.7, 

3.8, 

3.8.1 

Kortsiktiga Verksamhetsplaner   

Årliga Strategiplaner   

Större Investeringar, Förvärv och 

Avyttringar 

  

Större Riskfaktorer VSS 3.8.1  

Information för 

Implementering av 

Strategi 

Lägesrapporter angående större 

Investeringar, Förvärv och 

Avyttringar  

  

Lägesrapporter angående Strategiska 

planer 

  

Avvikelser från Verksamhetsplaner   

 

Prestationsrelaterad 

information 

Operativa Prestationer (t.ex. 

produktivitet eller effektivitet)  

  

Finansiella Prestationer   

Konkurrensmässig positionering (t.ex. 

marknadsandelar, pris och kvalitet) 

VSS 3.7, 

3.7.1, 

3.8.1 

 

Figur 4 Teoretisk modell  
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4 Studiens hypotesmotiveringar och hypotesformuleringar 
 

I kapitlet formuleras och motiveras de åtta hypoteser som ska testas för att hjälpa 

uppnå syftet med denna studie. Detta med argument sammanställda utifrån den 

teoretiska referensramen. 

 

 H1 a-c 4.1

Agentteorins traditionella syn på styrelsen som hävdar att styrelsen finns till för att 

övervaka företagsledningen med aktieägarnas intresse i åtanke så anses styrelsens 

övervakande kontrollfunktion vara den viktigaste funktionen (Jensen och Meckling, 

1976). Kontrollfunktionen är även den funktion i styrelsen som är lagligt reglerad då 

ABL (2005:551) nämner kriterier som innefattar kontroll. För att fylla 

kontrollfunktionen behöver styrelsen tillgång till information av mestadels finansiell 

karaktär som behövs för att kontrollera och godkänna finansiella rapporter så som 

exempelvis årsredovisning (Gustafsson, 2010). Enligt tidigare forskning består den 

information som styrelsen erhåller främst av traditionell redovisningsbaserad finansiell 

information om företagets prestationer, så som förtjänst och avkastning på investeringar 

(Johanson, 2006, Roy, 2011). Tidigare forskning utförd av Roy (2011) har visat att 

styrelser i kanadensiska stora börsnoterade aktiebolag erhåller mest av kategorin 

prestationsrelaterad information. Denna kategori innehåller informationstyperna 

operativa prestationer, finansiella prestationer och konkurrensmässig positionering, 

således främst traditionell finansiell information, sådan information som tidigare studier 

påvisar som de informationstyper styrelser erhåller mest av. För att undersöka om 

traditionell finansiell information fortfarande är den information som styrelser erhåller 

mest av utformades följande hypoteser baserade på denna studies teoretiska modell 

(s.34). Således utformades en hypotes (H1a) för den informationskategori som 

innehåller mest traditionell finansiell/prestationsrelaterad information samt en hypotes 

(H1b) för den enskilda informationstypen finansiella prestationer.         

 

● H1a: Styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller mest 

av kategorin prestationsrelaterad information 

● H1 b: Styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller mest 

information om finansiella prestationer 
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På verksamhetsnivå har en kritisk debatt om styrning med enbart finansiell information 

länge pågått (Simmonds 1981, Bromwich 1988, Johnson och Kaplan, 1987).  

Traditionell finansiell information har kritiserats för att fokusera på interna och 

historiska händelser, och således inte vara tillräcklig för långsiktigt strategiarbete då den 

inte beaktar ett företagets externa omvärld så som konkurrenter, kunder och intressenter 

i styrningen (Johnson och Kaplan, 1987, Bromwich 1988). Författarna förespråkar 

därför att företagen skulle komplettera den traditionella informationens interna fokus 

med information med externt fokus för en mer strategisk och långsiktig styrning. I 

litteraturen kom denna nya ekonomistyrning på verksamhetsnivå att kallas 

verksamhetsstyrning (Lindvall, 2011). För att undersöka om dessa aspekter även tas 

hänsyn till på styrelsenivå och vid utformning av den information som styrelsen erhåller 

formulerades följande hypotes:  

 

● H1c: Styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller 

verksamhetsstyrningsspecifik information 

 

 H2 a-c 4.2
Allt fler forskare och praktiker påstår att styrelser bör inneha en mer aktiv 

strategifunktion och medverka i den strategiska utvecklingen av företaget. Detta genom 

att generera strategiska utvecklingsmöjligheter, tillföra strategisk information samt 

bedöma olika utvecklingsalternativ (McNulty och Pettigrew, 1999). Ur ett teoretiskt 

perspektiv tillhör denna proaktiva styrning stewardshipteorin (Donaldson och Davis, 

1991). Detta då styrelser bidrar med vägledning och råd till företagsledning, istället för 

att i enlighet med agentteorin endast godkänna och utvärdera ledningens strategiarbete 

(Fama och Jensen, 1983). Det finns även empiriska studier där forskare påvisat att 

styrelser blir allt mer aktivt involverade i strategiarbetet (Ingely och Van Der Walt, 

2005, Schmidt och Bauer, 2006). Om styrelser numera innehar en mer aktiv strategisk 

funktion, så höjer det en frågan om informationen som de erhåller förändrats i takt med 

att styrelser även behöver uppfylla denna strategiska funktion (Johanson, 2008). Således 

formulerades följande hypotes:  

 

● H2 a: Styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag upplever en 

förändring i informationen de erhåller 

 

Debatten om styrelsers strategiska arbete hade sitt startskott under 1970-talet då många 

forskare och praktiker i USA observerade att styrelser agerade tämligen passivt i 
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efterdyningarna av företagsskandaler och därför krävdes mer strategisk involvering för 

att återfå allmänhetens förtroende (Clendenin, 1972, Mace 1976, Vance 1979). 

Startskottet för verksamhetsstyrningens framväxt på verksamhetsnivå var på 1980-talet 

då debatterna kring ekonomistyrning väcktes i samband med Johnson och Kaplans 

(1987) bok The relevance lost - The Rise and Fall of Management Accounting. 

Följaktligen är detta två debatter som successivt lett till omfattande förändringar för 

företag och dess styrning under en lång tidsperiod. Enligt Blom, Kärreman och 

Svensson (2012) är det även vanligt att styrelsearbetet varierar över tid, samt i ett 

företags olika utvecklingsfaser. Med ovanstående resonemang i åtanke formulerades 

följande hypotes: 

 

● H2 b: Det finns ett samband mellan styrelseledamöter som upplever ökad 

information och deras verksamma tid i styrelse i svenska medelstora icke-

börsnoterade aktiebolag  

 

För hypotes H2c gäller ett liknande resonemang som för H1c och H2a. Detta eftersom 

information som präglas av verksamhetsstyrning belyser vikten av strategi (Simmonds, 

1981) i likhet med styrelsens mer aktiva strategifunktion (Blom, Kärreman och 

Svensson, 2012). 

 

● H2 c: Styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller ökad 

verksamhetsstyrningsspecifik information 

 

 H3 a-b 4.3
Debatten kring behovet av en modernare styrning påbörjades på verksamhetsnivå under 

1980-talet. Efter det har verksamhetsstyrningens aspekter och dess synsätt på lämplig 

information givits allt större fokus i styrningen av företag (Lindvall, 2011). Forskning 

påvisar dock betydande tidsförskjutning mellan uppkomst av teoretisk debatt och 

implementering av en anpassad lösning (Chandler 1962, Stinchcombe, 1990). Detta 

antyder att de företag som startat sin verksamhet efter verksamhetsstyrningens stora 

framväxt har lättare att anamma verksamhetsstyrning från start än de äldre företag som 

tvingas anpassa sin befintliga styrning, Utifrån detta formulerades följande hypotes 
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● H3 a: Företagets ålder påverkar negativt hur mycket verksamhetsspecifik 

information styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag 

erhåller 

 

Styrelsens funktion, och i sin tur erhållen information kan variera beroende på 

företagets storlek, komplexitet, bransch, marknadsförhållanden, ägarstruktur med mera 

(Blom, Kärreman och Svensson, 2012). I denna studie har hänsyn tagits till företagets 

typ för att undersöka skillnader i vilken information styrelsen erhåller. I åtanke finns 

även att traditionell ekonomistyrning utgår i stor utsträckning från traditionellt 

tillverkande företag och dess behov (Anthony, 1990) vilka i många avseenden fungerar 

olikt andra typer av företag så som tjänsteföretag.  Med detta i åtanke formulerades 

följande hypotes: 

 

● H3 b: Företagets typ påverkar hur mycket verksamhetsspecifik information 

styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller 
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5 Empirisk metod 
I detta kapitel presenteras den empiriska metoden för den kvantitativa undersökning 

som genomfördes i form av en enkätundersökning innefattande tvärsnittsdesign. 

Följande avsnitt ämnar utförligt beskriva den kvantitativa metoden och 

operationaliseringen av den.  

 

 Reliabilitet och Validitet 5.1
Reliabilitet och validitet är två kvalitetsmått som den kvantitativa forskningen bör 

förhålla sig till. Med reliabilitet avses tillförlitligheten vilket innebär att resultaten inte 

ska anses slumpmässiga och ifall undersökningen genomförts igen borde resultatet bli 

detsamma. Kvalitetsmåttet validitet innebär att en forskare bör mäta det syftet ämnar 

mäta (Bryman och Bell, 2005).  Löpande i detta kapitel förklaras hur denna studie 

uppnår dessa kvalitetsmått. 

 

 Undersökningsmetod och design 5.2
För att undersöka vilken typ av information som styrelsen erhåller samt upplevd 

förändring av informationen valdes en undersökningsmetod primärt fokuserad på en 

kvantitativ undersökningsmetod. Valet av en kvantitativ undersökningsmetod i form av 

en enkätundersökning har gjort det möjligt att få tillgång till generaliserbara svar på 

styrelsens upplevelse av erhållen information och dess förändring. Att skicka ut enkäter 

till ett stort antal styrelseledamöter har även gjort det möjligt att nå ut till ett stort urval 

och således få ett representativt resultat för hela populationen (Jacobsen, 2002). Valet 

föll på en kvantitativ undersökningsmetod för denna studie för att under kort tid kunna 

samla in och analysera en större mängd data. Denna möjlighet hade begränsats med en 

helt kvalitativ forskningsmetod.  

 

Vid ett alternativt val av en kvalitativ undersökningsmetod hade möjligen en djupare 

förståelse för styrelsens information varit möjlig (Bryman och Bell, 2005). Problem 

hade dock uppstått med denna form av undersökningsmetod främst då den kvalitativa 

metoden tenderar att fördjupa sig i ett fåtal fall. Detta vilket inte går i linje med 

forskning om styrelseinformation då den ofta innehåller känslig information, är 

sekretessbelagd och därmed skapas stora problem att få granskas på djupet (Pettigrew, 

1992). Accessproblemet hade i sin tur gjort att endast ett fåtal fall kunnat granskas med 
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stor sekretess och anonymitet vilket hade gjort det svårt att uppnå ett generaliserbart och 

pålitligt resultat för studien. Eftersom de frågorna som denna studie ämnar besvara 

grundade sig i detta känsliga ämne om styrelseinformation ansågs det i denna studie 

därför främja resultatet att använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod i form av 

en enkätundersökning. Det känsliga ämnet var även anledningen till varför 

enkätundersökningen inte kompletterades med intervjuer för en djupare förståelse inom 

ämnet. Detta eftersom det ansågs svårt att utvinna tillräcklig data på grund av sekretess 

samt att den begränsade möjligheten för respondenten att vara helt anonym kunde haft 

inverkan på svarens tillförlitlighet. Att denna studie tillämpar en kvantitativ 

undersökningsmetod beror även på svårigheterna det hade inneburit att analysera den 

data som tagits fram med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod då den tenderar att vara 

väldigt omfattande, kräva mycket analys och där med lämnar stort utrymme för egna 

tolkningar (Bryman och Bell, 2005). Den kvantitativa undersökningsmetoden var 

således den mest fördelaktig baserat på studiens syfte som önskade uppnå 

generaliserbara resultat (Bryman och Bell, 2005) 

 

Enkätundersökningen som genomfördes för att samla in den empiriska datan i denna 

studie var av tvärsnittsdesign. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär tvärsnittsdesign 

att data från olika fall samlas in och studeras vid en viss tidpunkt. Studien hade även 

kunnat tillämpa en longitudinell studie, vilket innebär att data samlas in från samma fall 

under en tidsperiod (Bryman och Bell, 2005). Detta hade varit av intresse för studien då 

den ämnar undersöka en förändring, men i och med att den eventuella förändring 

studien undersöker till stor del redan antas skett samt på grund av tidsbegränsningen för 

studien var detta inte aktuellt. 

 

Enligt Saunders (2009) är enkäter ett kostnadseffektivt sätt för datainsamling då de går 

att administrera på ett tämligen enkelt och snabbt sätt, särskilt då urvalet är utspritt över 

ett stort geografiskt område vilket stämmer överens med urvalet i denna studie. Bryman 

och Bell (2005) hävdar att genom användning av enkäter så reduceras 

“intervjuareffekten” vilket innebär den eventuella påverkan på respondenten som en 

intervjuare kan ha. Det tenderar att vara så att respondenter är ärligare i sina givna svar 

då de inte observeras vid undersökningstillfället. Detta på grund av att det minskar 

behovet att inför någon annan försöka framställa en så positiv bild som möjligt av sig 
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själv. En annan fördel med enkäter är att frågorna ställs på exakt samma sätt till alla 

respondenter vilket gör att olika formuleringar inte påverkar respondenternas svar. 

 

Enkäterna utformades så att majoriteten av frågorna var slutna, eftersom för många 

öppna frågor kan leda till att respondenten inte fullgör enkäten (Bryman och Bell, 

2005). Enkäten innehöll påståenden om informationstyper till styrelser, i vilken mån de 

erhåller olika typer av information samt upplevelsen av eventuella förändringar av 

informationstyperna. Med hjälp av resultaten av enkätundersökningen kunde sedan de 

utformade hypoteserna testas statistiskt och därmed förkastas eller ej. Således kunde 

indikationer på vilken information styrelsen erhåller och eventuella förändringar i 

mängden av denna information ges.  

 

 Urval 5.3
Idealt avsåg denna studies urval avspegla den så kallade målpopulationen som bestod av 

svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag, tillverkande företag och 

tjänsteföretag. Tillverkande- och tjänsteföretag fungerar olikt varandra i olika avseenden 

som Norrmann (2000) förklarar, och därför fördelades urvalet ut på hälften tillverkande 

företag och hälften tjänsteföretag. Detta för att öka generaliserbarheten genom att 

undersöka ett brett spektrum av företag från olika branscher.  

 

Med medelstora företag avses i denna studie EU:s definition; företag med 50-250 

anställda, årsomsättning som understiger 50 miljoner Euro och en balansomslutning 

som inte överstiger 43 miljoner Euro (Tillväxtverket, 2016). Målpopulationen 

tillverkande och tjänsteföretag baserades på SNI-koder (svensk näringsgrensindelning) 

hämtade från statistiska centralbyråns hemsida (Statistiska centralbyrån, 2007). Som 

tillverkande företag klassificeras i denna studie de branscherna med SNI-koderna 10-33 

(Statistiska Centralbyrån, 2007). Som tjänsteföretag klassificeras i denna studie de 

branscherna med SNI koderna: 49-53, 55-56, 58-63, 64-66, 68-75 samt 77-82 

(Statistiska Centralbyrån, 2007). Specificerat vilka typer av företag som ingår i dessa 

SNI koder finns i bilaga 3. SNI-koderna användes sedan för att få tillgång till ett register 

över de företag som målpopulationen bestod av via hemsidan Infotorg.se.  

 

Den totala populationen bestod av 1896 svenska medelstora tillverkande företag och 

tjänsteföretag. Eftersom det inte fanns möjlighet att undersöka hela populationen 
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tillämpades ett slumpmässigt urval. De slumpmässiga urvalen genomfördes genom att 

alla företags SNI-koder fördes in från Infotorg.se till ett Excel ark för att sedan med 

hjälp av programmet erhålla ett slumpmässigt urval.  Detta eftersom en 

detaljundersökning av samtliga företag inte varit nödvändig då en urvalsstudie antas ge 

en tillräckligt rättvisande bild av populationen även om en totalundersökning hade 

skapat en mer komplett bild av verkligheten (Dahmström, 2000). Det slumpmässiga 

urvalet i denna studie bestod av 1000 företag, fördelat på 500 tillverkande företag och 

500 tjänsteföretag. Detta antal företag ansågs rimligt och representativt för populationen 

eftersom urvalet utgör mer än en hälft av hela populationen, och är i enlighet med vad 

studien mäktar med att analysera under dess begränsade tidsperiod. 

 

 Pilotstudie 5.4
Enkäterna skickades ut till ett stort urval och det var därför av stor betydelse att försäkra 

sig om att ett antal perspektiv tagits hänsyn till. Perspektiven var att enkätens 

utformning och funktionalitet var optimal, frågornas lämplighet, att frågorna var 

okomplicerade att besvara, att frågorna speglar seriositet och var enkla att förstå 

(Bryman och Bell, 2005). Detta försäkrades genom att en pilotstudie utfördes då två 

styrelseledamöter fick besvara, utvärdera och kommentera enkätens utformning via 

telefon utifrån de perspektiv som Bryman och Bell (2005) ovan nämnt. Det som  

testpersonerna till exempel rekommenderade var att tillägga exempel eller korta 

förklarande texter vid de informationstyper som kan tolkas olika. Detta för att 

respondenten lättare ska kunna besvara frågan i enlighet med vad undersökaren menar 

med frågan. Enkäterna korrigerades därför utifrån testpersonernas åsikter och 

förbättringsförslag innan de skickades ut till det stora urvalet. Det innebar även att 

frågornas reliabilitet och validitet stärktes enligt Bryman och Bell (2005).  

 

 Operationalisering av enkäten 5.5

Nedan redogörs för enkätens utformning med frågor och påståenden, samt motivering 

och kodning av enkätens variabler som mäts i studien för att operationalisera 

hypoteserna. Det vill säga hur de teoribaserade hypoteserna undersöks i empirisk 

mätbarhet för att uppnå syftet med denna studie (Holme och Solvang, 1997) 

 

Studiens elektroniska enkät utformades med hjälp av Google Formulär, som är ett 

webbaserat program. Enkäterna skickades första gången ut den 12 april 2016 och 
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därefter följde en påminnelse den 19 april 2016. I samband med att enkäten skickades ut 

till respondenterna medföljde information angående studiens forskningssyfte samt 

kontaktuppgifter till avsändarna så att respondenterna fick möjlighet att ställa frågor och 

delge funderingar. Informationen innehöll även en redogörelse om att deltagandet var 

anonymt samt hur och när de kunde ta del av forskningsresultatet (Se inbjudningsbrevet 

i bilaga 4, samt påminnelsebrev i bilaga 5). 

 

Denna studies enkätutformning tog avstamp i Roys (2011) enkätundersökning som 

avsåg undersöka vilken information styrelser erhåller. Dock ämnade denna studie utöver 

att undersöka vilken typ av information som styrelsen erhåller även skönja eventuell 

upplevd förändring av mängden information styrelsen erhåller. Detta innebar att Roys 

(2011) enkät var en grundpelare för utformningen av enkäten i denna studie, genom att 

använda samma informationstyper och svarsalternativ. Utöver detta kompletterades och 

anpassades enkäten utefter syftet med denna studie. Genom att använda Roys (2011) 

tidigare frågor som fundament menar Bryman och Bell (2005) att det finns indikationer 

på att frågorna håller hög kvalitet med god reliabilitet och validitet eftersom de redan 

bedömts utifrån ett forskningsperspektiv. Slutligen gavs respondenten utrymme att 

kommentera enkäten för att kunna belysa områden som inte behandlades i enkäten. 

Samtliga frågor i enkäten var dessutom frivilliga för att respondenter som inte kunde 

eller ville besvara frågan. Syftet med det var att skapa ett mer rättvisande resultat då 

respondenten inte behöver gissa utan kan avstå att besvara frågan istället. 

 

5.5.1 Oberoende variabler 

Den första delen av enkäten är utformad för att få en uppfattning om respondenten och 

företaget hen sitter i styrelsen för. Den är även utformad för att plocka upp oberoende 

variabler som senare kommer användas för att finna eventuella samband i den typ av 

information styrelser erhåller och dess eventuella förändringar.   

 

Typ av styrelseledamot 

Fråga 1. Vilken typ av styrelseledamot är du? 

❏ Intern styrelseledamot 

❏ Extern styrelseledamot 

 

Den första frågan inkluderades för att undersöka huruvida styrelseledamoten som 

besvarade enkäten besitter rollen som intern styrelseledamot eller extern 
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styrelseledamot. Detta är en variabel som kunde vara av betydelse då olika typer av 

styrelseledamöter har varierande insyn i företagens operativa verksamhet (Johanson, 

2006). Detta ansågs vara relevant i denna studie då den till stor del förlitar sig på 

styrelsens upplevelser. Således borde svaren från de externa styrelseledamöterna vara 

aningen mer tillförlitliga eftersom de inte förses med information om företaget på något 

annat sätt än i rollen som styrelseledamot. Eftersom svarsalternativen endast utgörs av 

två kategorier är det en diktom variabel som kodas 0 och 1 (Bryman och Bell, 2005).  

 

Verksam tid i styrelsen 

Fråga 2. Hur länge har du verkat i styrelsen?  

❏ 5 år eller mindre 

❏ 6 - 10 år 

❏ 11 - 15 år 

❏ 16 år eller mer 

 

Den andra frågan inkluderades för få ett tidsperspektiv på hur länge styrelseledamoten 

har verkat i styrelsen. För att i sin tur kunna se variationer i resterande svar men även 

för att få en överblick angående huruvida urvalet är representativt eller ej. Valet av det 

första tidsintervallet (5 år eller mindre) gjordes för att en styrelseledamot som verkat i 

fem år eller mindre, vilket antas vara en relativt kort period torde rimligtvis inte ha 

upplevt stora informationsförändringar under sin tid styrelsen. Därefter valdes ett 

fortsatt femårigt tidsintervall på svarsalternativen för att hålla ett konsekvent intervall 

mellan alternativen. Slutligen valdes det sista tidsspannet (16 år eller mer) för att 

styrelseledamöter som då verkat i styrelsen sedan den period då verksamhetsstyrning 

hade sin stora framväxt i Sverige (Lindvall, 2011). Eftersom kategorierna i variabeln 

kan rangordnas, men inte har ett lika stort intervall i och med det sista svarsalternativet 

så är det en ordinalvariabel (Bryman och Bell, 2005) som kommer kodas 1 - 4.     

 

Företagstyp 

Fråga 3. I vilken typ av företag verkar du som styrelseledamot? 

❏ Tillverkande företag 

❏ Tjänsteföretag 

 

Den tredje frågan i enkäten ämnade besvara huruvida styrelseledamoten verkar i ett 

tillverkande- eller tjänsteföretag. Denna fråga inkluderades för att kunna se fördelningen 
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av branschtillhörighet. Att undersöka vilken typ av företag som besvarade enkäten var 

dock  även av intresse på grund av att den traditionella ekonomistyrningen främst var 

anpassad för tillverkande företag (Anthony, 1990), vilka skiljer sig avsevärt från 

tjänsteföretag (Norrmann, 2000). Eftersom frågan endast består av två svarsalternativ är 

det en diktom variabel som kommer kodas 0 och 1 (Bryman och Bell, 2005). 

 

Tid företaget varit verksamt  

Fråga 4. Hur många år har företaget du sitter i styrelsen för varit verksamt? 

❏ 5 år eller mindre  

❏ 6 - 15 år 

❏ 16 år eller mer 

 

Den fjärde frågan ställdes för att ta reda på hur länge företaget i fråga varit verksamt. 

För att på så vis kunna skönja om det finns någon variation i vilken typ av information 

som styrelser erhåller beroende på hur pass länge företaget har varit verksamt. Fem år 

eller mindre valdes för att representera relativt nystartade företag, alternativet 6 - 15 år 

representerar mer etablerade företag och 16 år eller mer representerar väletablerade 

företag anser författarna till denna studie. Eftersom variabeln innefattar kategorier som 

kan rangordnas men med olika intervall är det en ordinalvariabel som kommer kodas 1 - 

3 (Bryman och Bell, 2005).  

 

Ägarförhållande 

Fråga 5. Är företaget du verkar som styrelseledamot i börsnoterat? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Den femte frågan inkluderades för att undersöka huruvida företaget styrelseledamoten 

verkar för var börsnoterat eller ej. Detta för att kunna exkludera de svar som kom från 

börsnoterade företag då denna studie endast riktar in sig på icke-börsnoterade 

aktiebolag, då denna egenskap inte var möjlig att urskilja vid det slumpmässiga urvalet. 

Detta är en diktom variabel som kommer kodas med 0 och 1 (Bryman och Bell, 2005). 

 

5.5.2 Beroende variabler  

Enkätens beroende variabler ämnade undersöka vilken typ av information som styrelsen 

erhåller och eventuell upplevd förändring av mängden information för 
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informationstyperna. Den del av enkäten som bestod av beroende variabler var 

uppbyggd av 19 frågor med en följdfråga för varje.  

 

Inledningsvis ställdes en huvudfråga angående hur mycket av en viss typ av information 

som styrelsen erhåller. Informationstyperna har som tidigare nämnt hämtats direkt från 

Roys (2011) studie och den teoretiska modellen (figur 4) för att skapa högre validitet 

och reliabilitet för denna studie. Vissa informationstyper klassificeras med hjälp av teori 

som “verksamhetsstyrningsspecifika”  för att kunna uppfylla studiens syfte. Ytterligare 

en fråga lades till utöver Roys frågor för att fånga upp en viktig informationstyp för 

verksamhetsstyrning och styrelseinformation generellt sett, nämligen den 

kundrelaterade informationen (se teoretisk modell figur 4). Därefter angavs en 

följdfråga angående huruvida styrelseledamoten upplevt någon förändring i mängden 

information av den typ som angavs i huvudfrågan under den tid hen varit verksam i 

styrelsen. 

 

Hur mycket information   

Fråga 6 - 24. Hur mycket information angående “respektive informationstyp” erhåller 

ni i styrelsen? (se enkäten, bilaga 6) 

Väldigt lite = 1 2 3 4 5= Väldigt mycket 

 

Dessa frågor inkluderades för att undersöka hur mycket information styrelsen erhåller 

av respektive informationstyp utifrån den teoretiska modellen (s.34,). Dessa frågor var 

utformade som intervallvariabler, vilket innebar att respondenterna angav sina svar på 

en femgradig likertskala, (1= väldigt lite, 5= väldigt mycket). Intervallvariabler innebär 

att det är samma avstånd mellan variablernas kategorier, som kan rangordnas och 

likertskala är ett sätt att undersöka attityder med hjälp av en sifferskala (Bryman och 

Bell, 2005). Kodningen av intervallvariablerna skedde sedan enligt likertskalans 

sifferangivelse (exempelvis 1=1, 5=5). En femgradig skala valdes för att denna studie 

skulle använda samma system och svarsalternativ som Roys (2011) studie, och därmed 

öka validitet och reliabilitet.  

 

Statistiska analyser av variablerna utfördes därefter i enlighet med hypoteserna H1a-c 

och H2a-b. Dessa vars syften var att statistiskt undersöka vilken information styrelser 

erhåller mest av, om styrelser erhåller VSS-information samt om ett företags ålder eller 

företagstyp har någon påverkan på informationen styrelser erhåller. 
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Upplevd förändring 

Fråga 6.1 - 24.1. Har du upplevt någon förändring i mängden av information angående 

“respektive informationstyp” under den tid du varit verksam i styrelsen? (se enkäten, 

bilaga 6) 

 

❏ Ökad 

❏ Minskad 

❏ Nej, ingen förändring 

❏ Vet ej 

 

Dessa frågor inkluderades för att undersöka om styrelseledamoten upplevt någon 

förändring i mängden av respektive informationstyp i den teoretiska modellen (s.34). 

Respondenterna gavs möjlighet att uttrycka om de upplevt en ökad- mängd information, 

minskad mängd information eller att de ej upplevt någon förändring. Även 

svarsalternativet “Vet ej” inkluderades, då det enligt Cohen, Manion och Morrison 

(2007) är fördelaktigt för att ge respondenter möjlighet att inte uttrycka sig om de 

känner sig osäkra på frågan. Vilket även leder till ett mer rättvisande resultat då dessa 

osäkra svar exkluderas. Svarsalternativen var utformade som nominalvariabler vilket 

innebär att variablerna inte går att rangordna (Bryman och Bell, 2005). 

Nominalvariablerna kodas från 1 - 4, vid vidare analys kommer variabler med kod 4 

(vet ej) exkluderas för att öka validitet och reliabilitet.  

 

I enlighet med hypoteserna H2a - c tillämpades sedan statistiska analyser av variablerna 

för att undersöka eventuell upplevd förändring av respektive informationstyp, om det 

finns något samband mellan styrelseledamöter som upplever förändring och deras tid i 

styrelsen samt om ökning av VSS-information  

 

I denna studie måste minst 30 % av styrelseledamöterna upplevt en ökning eller 

minskning av en informationstyp för att förändringen ska kunna räknas som en 

betydande och relevant förändring enligt författarna till denna studie. 
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 Databearbetning 5.6
 

När enkäten besvarats kodades variablerna enligt tidigare nämnda konstruktioner i 

statistikprogrammet SPSS, där även statistiska tester kunde utföras. Då variablerna i 

enkäten bestod av fyra olika variabeltyper nämligen, diktoma variabler, 

ordinalvariabler, nominalvariabler samt intervallvariabler utfördes olika tester för olika 

typer av variabler.  

 

Nedan presenteras de variabler som användes i studien samt deras egenskaper för att 

skapa en översiktlighet och ökad förståelse för resultat och analysmetoder. En variabel 

kan vara oberoende och beroende. En oberoende variabel är den variabel som har 

påverkan på den beroende variabeln som i sin tur är en effekt av den oberoende 

variabeln (Bryman och Bell, 2005).  

 

Variabelnamn Variabelvärde Variabeltyp Oberoende

/Beroende 

Typ av styrelseledamot Intern styrelseledamot 

Extern 

styrelseledamot 

Diktom Oberoende 

Företagstyp Tillverkande företag 

Tjänsteföretag 

Diktom Oberoende 

Tid företaget varit 

verksamt 

5 år eller mindre 

6 – 15 år 

16 år eller mer 

Ordinal Oberoende 

Tid i styrelsen 5 år eller mindre 

6 – 10 år 

11 – 15 år 

16 år eller mer 

Ordinal Oberoende 

Mängd av 

informationstyperna 

1 = Väldigt lite 

2 

3 

4 

5 = Väldigt Mycket 

Intervall Beroende 

Upplevd förändring i 

mängd av 

informationstyperna 

Ökad 

Minskad 

Oförändrad  

Nominal Beroende 

Tabell 1 Sammanfattning av variabler 

 

Inledningsvis genomfördes ett statistiskt reliabilitetstest för att på ett tillförlitligt vis 

kunna gruppera olika informationstyper, samt för att styrka studiens framtagna modell 
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för verksamhetsstyrningsspecifik information. Hädanefter används förkortningen ”VSS” 

för verksamhetsstyrningsspecifika informationstyper. Eftersom informationstypen 

Kunder inkluderats i studiens teoretiska modell utöver de redan existerande 

informationstyperna, behövde denna placeras i en informationskategori i modellen. 

Baserat på teori och enligt författarna till denna studie passade informationstypen 

Kunder bäst in i kategorin Branschrelaterad information. I denna studie användes det 

statistiska reliabilitetstestet Cronbach’s Alpha, som är ett välanvänt statistiskt mått för 

den interna reliabiliteten mellan olika variabler. Även de 10 informationstyper som 

angetts som VSS i denna studie testades med hjälp av ett Cronbach’s Alpha test för att 

säkerställa att samma underliggande koncept rådde.  

 

5.6.1 Univariata analyser 

För att återge en överblickbar presentation av studiens insamlade data utfördes sedan 

univariata analyser av studiens samtliga variabler, så väl beroende som oberoende i 

form frekvenstabeller och deskriptiva analyser. En univariat analys innebär att 

variablerna analyseras var för sig enligt Bryman och Bell (2005). Genom att utföra 

dessa tester kunde intressanta frekvensvärden erhållas och presenteras på ett översiktligt 

vis. De univariata analyserna användes för att beskriva vilken information styrelser 

erhåller samt om styrelseledamöterna upplevt någon förändring i mängden av 

information de erhåller. I senare analys sattes de även de framtagna medelvärdena i 

relation till Roys (2011) resultat.  

 

5.6.2 Bivariata analyser 

Därefter följde bivariata analyser i form av korstabeller och korrelationsanalyser, vilket 

innebär att samband mellan beroende och oberoende variabler undersöks (Bryman och 

Bell, 2005). Detta för att upptäcka möjliga faktorer som påverkar styrelseledamöters 

upplevda förändring av mängden information. För att möjliggöra dessa analyser 

skapades diktoma variabler utifrån de befintliga variablerna. 

 

5.6.3 Multivariata analyser 

Tillslut genomfördes den multivariata analysen, som utförs då fler än två variabler 

undersöks samtidigt (Bryman och Bell, 2005). Denna multivariata analys består av en 

multipel regressionsanalys som ämnade undersöka möjliga faktorers påverkan på hur 

mycket VSS-information en styrelse erhåller. Multipla regressioner kan användas för 

två ändamål, undersöka prediktion eller kausalt samband. I denna studie undersöks ett 
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kausalt samband då de oberoende variablernas effekt på det beroende variabeln 

analyseras (Allison, 1999). 

 

Den beroende variabeln i denna analys bestod av en aggregerad index-variabel för VSS-

informationstyperna. De oberoende variablerna bestod av diktoma variabler för 

Företagstyp samt Tid företaget varit verksamt. Detta för att se om det fanns någon 

påverkan på hur mycket VSS-information en styrelse erhåller beroende på om det är ett 

tillverkande företag respektive tjänsteföretag, samt beroende på om det är företag som 

varit verksamt under en längre tid eller ej.  

 

I analyserna stärktes tillförlitligheten och trovärdigheten genom att inte acceptera en 

signifikansnivå som överstiger 5 %. Statistisk signifikans innebär enligt Bryman och 

Bell (2005) storleken på den risk som finns att felaktiga slutsatser dras om ett samband 

som egentligen inte existerar. För ett trovärdigt resultat bör därför signifikansnivån 

understiga 5 % (p<0,05). där “p” innebär sannolikheten att dra felaktiga slutsatser om 

sambandet i fem utav hundra fall. Således ger en lägre signifikansnivå större 

trovärdighet (Bryman och Bell, 2005). 

 

 Begränsningar 5.7
 
5.7.1 Bortfallsanalys 

Enligt Bryman och Bell (2005) är den största begränsningen med enkätundersökningar 

risken för ett stort bortfall, vilket i sin tur påverkar resultatet. För att undvika ett stort 

bortfall har det varit nödvändigt att noga överväga alla frågor och de frågor som kunde 

anses överflödiga eller för komplexa för respondenten sållades bort för att få högre 

svarsfrekvens. Samtliga frågor var dessutom frivilliga att besvara och därav finns det ett 

visst bortfall från vissa frågor då respondenten känt att den inte kunnat eller velat 

besvara frågan. Detta eftersom obligatoriska frågor kunnat leda till missvisande resultat 

eller att respondenten valt att inte besvara fler frågor och avbrutit enkäten. Ytterligare 

användes webbenkäter via mail för att underlätta besvarandet för respondenterna då 

detta är ett smidigt sätt i motsats till pappersenkäter som respondenten tvingas skicka 

tillbaka (Bryman och Bell, 2005). För att öka svarsfrekvensen utformades även ett 

inbjudningsbrev (Bilaga 4), ett påminnelsebrev (bilaga 5) samt att enkäten utformades 

så kort och koncis som möjligt.  För att ytterligare minska bortfallet kunde ännu en 

påminnelse ha skickats ut, samt att företagen personligen via telefon kunde blivit 
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inbjudna att besvara enkäten. Med den begränsade tidsramen för denna studie var dessa 

alternativ dock inte att föredra. 

 

Av de 1000 företag som enkäten skickades ut till var det 7 som av misstag hade blivit 

dubbletter då de ingick i SNI-koderna för både tillverkande företag och tjänsteföretag. 

Det var 33 företag som återkom via mail och förklarade att de valt att inte delta på 

grund av tidsbrist eller företagets policys om att inte besvara enkäter. Vidare föll även 

12 företag bort då deras styrelser var placerade utomlands, företaget saknade en 

betydande styrelse eller då företaget inte var svenskägt. De sista kända orsakerna till 

bortfall var 44 mailadresser som inte var i bruk eller där mailet hamnade i företagets 

spam-filter, och dessa företag nåddes därmed inte av enkäten. Efter dessa 96 kända 

anledningar till bortfall återstod 904 antal företag. Vid första utskicket av enkäten 

förelåg en svarsfrekvens på 11,2 % (112 svar), men efter en påminnelse ökade 

svarsfrekvensen med ytterligare 3,2 % (42 svar). Av de 1000 respondenterna som 

enkäten skickades till svarade totalt 154 styrelseledamöter, vilket gav en slutlig 

svarsfrekvens på 15,4 %.  Denna svarsfrekvens kan anses något låg men ändock rimlig i 

och med följande omständigheter (Baruch och Holtom, 2008).  

 

Enligt Dahmström (2005) finns det främst tre omständigheter som kan bidraga till 

bortfallet för enkätundersökningen: (1) De respondenter som ingick i urvalet var inte 

anträffbara under studiens datainsamlingsperiod. (2) Respondenters obenägenhet att 

vilja delta i enkätundersökningen. (3) Bortfallet kan även bero på ytterligare 

omständigheter. I denna studie tros en anledning till det relativt stora bortfallet bero på 

att det är svårt att få tillgång till styrelseledamöters kontaktuppgifter. Därför skickades 

enkäten i de flesta fall till någon annan inom företag istället. Vid utskick av enkäten där 

direktkontakt med någon styrelseledamot inte var möjlig prioriterades mailadresser till 

företagsledning så som VD och ekonomichefer då de kan tänkas ha den närmsta 

relationen till styrelsen. I de fall där mailadresser till dessa ovannämnda personer inte 

hittats mailades enkäten till företagens info-inkorgar. Vilket betyder att mailet med 

enkäten i vissa fall var tvunget att skickas i flera led inom företaget för att nå rätt 

person, vilket kan tänkas ha ökat bortfallet. I och med detta var författarna till denna 

studie även medvetna om att det skulle vara ännu svårare för enkäten att nå fram till 

externa styrelseledamöter i jämförelse med interna.  
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Företagstyp   

Av samtliga respondenter var 81 (53 %) styrelseledamöter från tillverkande företag  och  

73 (47 %) (se tabell 2). Svarsbilden utgör även ett representativt underlag för 

målpopulationen där fördelningen bestod av 53 % tjänsteföretag samt 47 % tillverkande 

företag (infotorg, 2016).  Detta innebär även att resultaten för denna studie är 

generaliserbara för både tillverkande företag samt tjänsteföretag i och med den jämna 

fördelningen. 

 

Företagstyp     

 Utskick Procent 

(%) 

Besvarande 

respondenter 

Procent (%) 

Tillverkande 

företag 

500 50,0 81 53 

Tjänsteföretag 500 50,0 73 47 

 1000 100,0 154 100,0 

 
Tabell 2 Svarsfrekvens - Företagstyp 

Typ av styrelseledamot 

Av det totala antalet styrelseledamöter som besvarat enkäten var det 121 (79 %) interna 

styrelseledamöter och 33 (21 %) externa styrelseledamöter.  

Typ av styrelseledamot   

 Besvarande respondenter Procent (%) 

Interna styrelseledamöter 121 79,0 

Externa styrelseledamöter 33 21,0 

 154 100,0 
Tabell 3 Svarsfrekvens – Typ av styrelseledamot 

Denna möjliga snedfördelning av externa respektive interna styrelseledamöter var 

författarna till denna studie medvetna om innan utskick av enkäten. En trolig anledning 

till denna snedfördelning kan tänkas vara de ovan nämnda begränsade möjligheterna att 

kontakta externa styrelseledamöter som förelåg vid undersökningen. Ytterligare en 

anledning till snedfördelningen kan vara att det i populationen finns fler interna 

styrelseledamöter än externa styrelseledamöter. Detta anses troligt då endast 20 % av 

styrelser i svenska familjeföretag inkluderar någon extern styrelseledamot (Gandemo, 

2000). Nielsen och Lekvall (2010) hävdar att behov av extern expertis ökar desto större 

och mer komplext företaget blir, vilket innebär att andelen externa styrelseledamöter 

borde öka i takt med att företaget växer. Dock ämnade denna studie undersöka 

medelstora företag, vilket gör att det fortfarande rimligtvis finns en större andel interna 

styrelseledamöter än externa styrelseledamöter.   
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Figur  Företagets ålder 

 

Det är möjligt att resultatet av denna studie sett annorlunda om en större andel externa 

styrelseledamöter besvarat enkäten. Främst då det vore lättare för de externa 

styrelseledamöterna att urskilja vilken information de erhåller från företagsledningen. 

De interna styrelseledamöterna kan ha svårare att separera vilken information om 

företaget de erhåller utanför sitt styrelseämbete, vilket kan ha påverkat medelvärdena i 

denna studie.  Roys (2011) studie undersökte hur andelen externa styrelseledamöter 

påverkar hur mycket av respektive informationskategori styrelser erhåller. Dessa 

resultat antyder att denna studies resultat är generaliserbara trots snedfördelningen. 

Detta då Roys (2011) studie endast påvisar en signifikant korrelation mellan ökad andel 

externa styrelseledamöter och ökad mängd information i två av fem 

informationskategorier. Studien visar även att i de fall medelvärdena ökat så har inte 

rangordningen av informationskategoeriena förändrats. Detta talar för att resultatet av 

denna studie rimligtvis inte skulle genomgå stora förändringar om fördelningen 

gällande interna respektive externa styrelseledamöter förändrades.   

 

Det bör dock poängteras att denna studie inte har externa styrelseledamöter som 

målpopulation utan styrelseledamöter generellt. Eftersom inbjudningsbrevet och 

enkäten tydligt poängterade att det gällde information som respondenter erhållit i sin 

styrelseroll anses svaren dock tillförlitliga och generaliserbara. 

 

Tid företaget varit verksamt 

Av det totala antalet företag så var det 9 (5 %) företag som varit verksamma 5 år eller 

mindre, 24 (16 %) företag som varit verksamma 6 - 15 år, samt 121 (79 %) företag som 

varit verksamma 16 år eller mer. Eftersom endast nio av företagen varit verksamma i 5 

år eller mindre, vilket inte anses vara tillräckligt många för att vara representativt för 

gruppen så slogs gruppen ihop med 6-15 år. Därav kvarstod alternativen mindre än 16 

år (21 %) och 16 år eller mer (79 %). 

 

Tid företaget varit verksamt 

 Besvarande 

respondenter 

Procent (%) 

5 år eller 

mindre 

8 5,0 

6 – 15 år 25 16,0 

16 år eller mer 121 79,0 

 154 100,0 
Tabell 4Svarsfrekvens – Tid företaget varit verksamt 
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Trots sammanslagningen av grupperna råder det ändock en snedfördelning då äldre 

företag är representerade i större utsträckning än yngre företag.  Fördelningen mellan 

yngre och äldre företag kan bero på hur många av vardera som den faktiska 

populationen består av. Med hjälp av infotorg (2016) och egna beräkningar stämmer 

denna svarsbild överens med verkligheten. Detta då de tillverkande företagen består av 

15 % företag som är yngre än 16 år, respektive 85 % företag som är äldre är 16 år eller 

mer. Liknande gäller för tjänsteföretag där fördelningen är 30 % av företagen som är 

yngre än 16 år, respektive 70 % som är 16 eller äldre.  

 

Tid  en styrelseledamot verkat i styrelsen 

Av samtliga styrelseledamöter var det 54 (35 %) styrelseledamöter som verkat i 

styrelsen i 5 år eller mindre, 38 (25 %) som verkat i styrelsen 6-10 år, 29 (19 %) som 

verkat i styrelsen 11-15 år samt, 33 (21 %) som verkat i styrelsen 16 år eller mer.  

 

Tid en styrelseledamot verkat i styrelsen 

 Besvarande respondenter Procent (%) 

5 år eller mindre 54 35,0 

6 – 10 år 38 25,0 

11 – 15 år 29 19,0 

16 år eller mer 33 21,0 

 154 100,0 
Tabell 5 Svarsfrekvens – Tid en styrelseledamot verkat i styrelsen 

Tid en styrelseledamot verkat i styrelsen är en variabel vars fördelning i 

målpopulationen är svår att ta reda på, och således svårt att veta om denna studies 

svarsbild är representativ. Det bör dock finnas i åtanke att detta är en variabel som 

endast använts för att finna en eventuell relation mellan två variabler, ej för att dra 

generella slutsatser kring populationen. Således är bortfallsproblematiken inte lika 

relevant. Däremot är fördelningen av styrelseledamöternas verksamma tid i styrelsen 

relativt jämn och utgör ett bra underlag för fortsatt analys. 

 

Att utföra en ytterligare omfattande bortfallsanalys var tyvärr inte möjligt då samtliga 

företag som besvarade enkäten var helt anonyma och det således inte fanns material till 

en mer djupgående analys.  

 

5.7.2 Övriga begränsningar  

Enligt Jacobsen (2002) finns viss kritik mot kvantitativa forskningsmetoder då 

undersökningen kan få en ytlig prägel på grund av att den riktar sig till ett stort antal 
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fall. Denna studie använde sig av standardiserade enkäter för den empiriska 

datainsamlingen och kunde således endast erhålla svar på de frågor och påståenden 

enkäten innehöll, men inte de variationer som kan uppstå i tolkningen av frågorna. 

Författaren hävdar även att en nackdel med en enkätundersökning är att, i kontrast till 

strukturerade intervjuer ges inte möjlighet att hjälpa respondenten med eventuella frågor 

under genomförandet av enkäten. Möjligheten att ställa följdfrågor för fördjupad 

förståelse och tilläggsinformation försvinner också i och med valet av enkät istället för 

strukturerade intervjuer. I denna studie har dessa aspekter tagits hänsyn till genom att i 

största möjliga mån ställa raka och tydliga frågor, användandet av en pilotstudie, 

möjlighet för respondenterna att lämna kommentarer samt att kontaktuppgifter till 

studiens författare bifogades för eventuella funderingar.  

 

Trots att tidigare forskning användes som underlag för utformning av enkäten så är det i 

slutänden författarna av denna studie som beslutade vilka frågor och aspekter som var 

av relevans för studien. Dessutom att författarna till denna studie översatte 

informationskategorierna och informationstyperna från engelska till svenska. Detta kan i 

sin tur givit effekt på den insamlande datan, detta i form av att personliga föreställningar 

om vad som är väsentligt (Jacobsen, 2002). Ytterligare en begränsning med detta är att 

jämförelser har gjorts av denna studie med denna tidigare forskning (Roy, 2011) trots 

skillnader mellan urvalen. Roys (2011) studie är utförd på kanadensiska stora 

börsnoterade aktiebolag medan denna studie valt att inbegripa svenska medelstora icke-

börsnoterade aktiebolag för att fylla en lucka i forskningen. Detta innebär att resultaten 

inte är helt överförbara men kan ändå ge vissa indikationer på likheter och skillnader 

sinsemellan.   

 

Två begränsningar med denna undersökningsmetod är kopplade till koncerntillhörighet. 

För det första så kan ett flertal medelstora aktiebolag tillhöra stora koncerner och 

således utgörs det lokala styrelsearbetet ofta bara av de minimumkrav som krävs enligt 

ABL (23005:551). Vilket innebär att det strategiska styrelsearbetet sker på globalnivå. 

För det andra så kan den som mottog mailet, i de fall företaget tillhört en koncern 

skickats till ledningen i koncern istället för lokalt. Detta är faktorer som således kan ha 

påverkat svaren i enkäten som var svåra att eliminera.    
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Avslutningsvis kan en begränsning i studien varit att enkäten fick besvaras av både 

externa styrelseledamöter samt interna styrelseledamöter. Författarna till denna studie 

tog dock ett ställningstagande kring att om studien enbart riktat in sig på externa 

styrelseledamöter väntades svarsfrekvensen bli allt för låg för att kunna erhålla 

generaliserbara resultat. Detta eftersom tillgången till en direktkontakt med externa 

styrelseledamöter i stor utsträckning inte var möjlig samt eftersom inte alla styrelsers 

komposition inte innefattar externa styrelseledamöter. Därav tillfrågades även de interna 

styrelseledamöterna och valet gjordes att lita på att de interna styrelseledamöternas 

förmåga kunde särskilja sina arbetsuppgifter. I strävan att ändock erhålla så många svar 

som möjligt från externa styrelseledamöter var författarna noggranna med att i 

inbjudningsbrevet förklara att de helst såg att en extern styrelseledamot besvarade 

enkäten.  

   

 Forskningsetiska aspekter 5.8
Det finns fem stycken etiska krav som utformats för forskare som tillämpar en 

kvantitativ metod i syfte att fastställa forskningsprocessens värderingar och etiska 

bedömningar. Kraven är som följer: kravet för falska förespeglingar  

informationskravet,  nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentielitets- och 

anonymitetskravet (Bryman och Bell, 2005). 

 

Genom att noggrant informera respondenterna om syftet med studien, vilka författarna 

till studien är, vilka metoder som användes i genomförandet av studien samt att studien 

publiceras offentligt, antas att inga falska förespeglingar skapats. Detta ger även de 

medverkande möjlighet att ta ställning kring huruvida de vill delta i processen då de 

informerats om studiens omfattning och därmed uppfylls informationskravet. För att 

uppfylla kravet om samtycke förklarades inbjudningsbrevet att medverkan i 

enkätundersökningen var frivillig och när som helst gick att avbryta. Eftersom 

styrelserelaterad information kan anses känslig fick samtliga företag och respondenter 

möjlighet att vara anonyma och svarsmailen av enkäterna förvarades oåtkomligt för 

obehöriga. Därmed har konfidentielitetskravet och anonymitetskravet uppfyllts. Efter 

studiens avslutande raderades svarsmailen och informationen från enkäterna användes 

därmed enbart för det syfte som det informerats om, detta i enlighet med 

nyttjandekravet (se vidare Bryman och Bell, 2005).  
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6 Empiriskt resultat 
I följande kapitel presenteras resultaten från studiens enkätundersökning. Inledningsvis 

beskrivs resultaten för de reliabilitetstest som genomfördes i studien. Därefter 

presenteras resultaten av de univariata, bivariata samt multivaraiata analyserna.   

 

På grund av utrymmesskäl har vissa namn på informationstyper förkortats i tabeller, 

fullständiga namn är återgivna i den teoretiska modellen, figur 4. Vid insamlande av 

data uppkom även ett par relevanta kommentarer från respondenterna i 

kommentarsfältet på enkäten. Dessa finns återgivna i bilaga 7.  

 

 Reliabilitetstest 6.1
I denna studie användes det statistiska reliabilitetstestet Cronbach’s Alpha för att 

undersöka huruvida de olika informationstyperna besitter samma underliggande 

koncept. Vid ett Cronbach Alpha test tas ett värde mellan 0 -1 fram. Desto närmre 1 ett 

värde är, desto mer indikerar det ett godkänt värde på koffecienten, ett godkänt värde 

brukar i regel vara 0,6 - 0,7 (Hair et al, 2010). Denna studie utgick därför från ett 

gränsvärde på 0,7 för att få en hög reliabilitet i studien.  

 

För att testa om informationstypen Kunder kunde placeras i informationskategorin 

Branschrelaterad information statistiskt genomfördes ett Cronbach’s Alpha test. 

Resultatet av testet visade ett värde på 0,735 för de fem informationstyperna. Eftersom 

detta värde överstiger gränsvärdet bekräftades att informationstypen överensstämmer 

med konceptet för kategorin. 

 

Ett reliabilitetstest användes även för att säkerställa att de informationstyper som med 

hjälp av teoretisk utgångspunkt har bedömts som verksamhetsstyrningsspecifika även 

visade ett statistiskt samband. Därför testades de 10 informationstyper som i denna 

studie angetts som VSS. Vid detta test visade Cronbach’s Alpha koefficienten ett värde 

på 0,838 vilket indikerar att det finns ett underliggande koncept för 

informationstyperna.    

 

 Univariata analyser 6.2
Nedan följer univariata analyser på Hur mycket av de olika informationstyperna 

erhåller styrelsen samt Styrelseledamöters upplevda förändring av informationstyperna. 
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6.2.1 Hur mycket av de olika informationstyperna erhåller styrelsen 

Följande tabeller är uppbyggda utifrån denna studies teoretiska modell (figur 4)  

I tabellerna har medelvärde, typvärde samt medianvärde beräknats för respektive 

informationskategori samt informationstyp inom vardera kategori. Vidare har denna 

studie i likhet med Roys (2011) studie beräknat det totala medelvärdet för varje 

kategori. I denna studie har även, medianvärde och typvärde för varje enskild 

informationstyp i kategorierna beräknats, vilket illustreras i tabell 6 nedan. I senare 

analys kommer dessa värden att sättas i relation till Roys (2011) resultat.  

Branschrelaterad information    

Informationstyp Medelvärde Medianvärde Typvärde Observationer 

Teknologisk utveckling (VSS) 3,05 3,00 3,00 154 

Bransch & Trender (VSS) 3,90 4,00 4,00 154 

Lagstadgad, Politisk & Makroekonomisk 

(VSS) 

2,99 3,00 3,00 153 

Konkurrenter (VSS) 3,72 4,00 4,00 152 

Kunder (VSS) 3,71 4,00 4,00 152 

Hela kategorin 3,45    

 

Intern information    

Informationstyp Medelvärde Medianvärde Typvärde Observationer 

Medarbetare (VSS) 3,68 4,00 4,00 151 

Forskning- & Utveckling (VSS) 3,51 4,00 3,00 150 

Styrkor & Svagheter 4,01 4,00 4,00 152 

Hela kategorin 3,66    

 

Information för Strategiska planer    

Informationstyp Medelvärde Medianvärde Typvärde Observationer 

Långsiktiga Strategier (VSS) 4,18 4,00 4,00 154 

Kortsiktiga Verksamhetsplaner 3,79 4,00 4,00 154 

Årliga Strategiplaner 4,17 4,00 5,00 151 

Investeringar, Förvärv & Avyttringar  4,29 5,00 5,00 154 

Riskfaktorer (VSS) 3,64 4,00 4,00 151 

Hela kategorin 3,98    

 

Information för Implementering av Strategi   

Informationstyp Medelvärde Medianvärde Typvärde Observationer 

Lägesrapporter för Investeringar, Förvärv 

& Avyttringar 

3,92 4,00 4,00 152 

Lägesrapporter för Strategiska planer  3,80 4,00 4,00 153 

Avvikelser från Verksamhetsplaner 3,71 4,00 4,00 152 

Hela kategorin 3,79    
 

Prestationsrelaterad information    

Informationstyp Medelvärde Medianvärde Typvärde Observationer 

Operativa Prestationer 3,71 4,00 4,00 153 

Finansiella Prestationer 4,29 4,00 5,00 153 

Konkurrensmässig Positionering (VSS) 3,58 4,00 4,00 153 

Hela kategorin 3,84    
Tabell 6 Information – medelvärde, medianvärde och typvärde  
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Beträffande informationskategorierna antydde resultaten att styrelser erhåller mest 

information från kategorin Information för strategiska planer (Medelvärde: 3,98) samt 

minst information från kategorin Branschrelaterad information (Medelvärde: 3,45). 

 

När däremot de enskilda informationstyperna studerades inom vardera kategorin gick 

det utläsa att styrelser erhåller mest information angående finansiella prestationer 

(Medelvärde: 4,29) och större investeringar, förvärv och avyttringar (Medelvärde: 

4,29). Därefter erhåller styrelser relativt mycket information om långsiktiga strategier 

(Medelvärde: 4,18) samt årliga strategiplaner (Medelvärde: 4,17).  

 

De enskilda informationstyper som styrelser erhåller minst av är lagstadgad, politisk 

och makroekonomisk (Medelvärde: 2,99), detta följt av information om prognoser för 

teknologisk utveckling (Medelvärde: 3,05). 

 

 
6.2.2 Styrelseledamöters upplevda förändring av  informationstyperna 

Tabell 7 nedan visar andel styrelseledamöter som upplevt att de erhållit en ökad, 

minskad eller oförändrad mängd av de enskilda informationstyperna samt en 

sammanställning för hela kategorin.  

 

 

Upplevd förändring i Branschrelaterad information 
 Ökad Minskad Oförändrad Observationer 

 Procent (%) Procent (%) Procent (%)  

Teknologisk utveckling (VSS) 18,2 4,7 77,0 148 

Bransch & Trender (VSS) 57,9 2,6 39,5 152 

Lagstadgad, Politisk & 

Makroekonomisk (VSS) 

28,6 0,7 70,7 147 

Konkurrenter (VSS) 42,0 0,0 58,0 150 

Kunder (VSS) 31,1 6,6 62,3 151 

Hela kategorin 35,7 2,9 61,4  
 

Upplevd förändring i Intern information 
 Ökad Minskad Oförändrad Observationer 

 Procent (%) Procent (%) Procent (%)  

Medarbetare (VSS) 31,4 3,9 64,7 153 

Forskning & Utveckling (VSS) 26,8 4,7 68,5 149 

Styrkor & Svagheter 39,2 3,3 57,5 153 

Hela kategorin 32,5 4,0 63,5  
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Upplevd förändring i Information för Strategiska planer 
 Ökad Minskad Oförändrad Observationer 

 Procent (%) Procent (%) Procent (%)  

Långsiktiga Strategier (VSS) 49,4 0,6 50,0 154 

Kortsiktiga Verksamhetsplaner 26,3 3,3 70,4 152 

Årliga Strategiplaner 40,8 1,3 57,9 152 

Investeringar, Förvärv & Avyttringar 26,8 3,3 69,7 154 

Riskfaktorer (VSS) 22,0 2,0 76,0 150 

Hela kategorin 33,1 2,1 64,8  
 

Upplevd förändring i Information för Implementering av Strategi 
 Ökad Minskad Oförändrad Observationer 

 Procent (%) Procent (%) Procent (%)  

Lägesrapporter för Investeringar, 

Förvärv & Avyttringar 

25,3 0,0 74,7 154 

Lägesrapporter för Strategiska planer 28,9 2,6 68,4 152 

Avvikelser från Verksamhetsplaner 20,8 0,7 78,5 149 

Hela kategorin 25,1 1,1 73,8  

 

Upplevd förändring i Prestationsrelaterad information 
 Ökad Minskad Oförändrad Observationer 

 Procent (%) Procent (%) Procent (%)  

Operativa Prestationer 24,0 0,7 75,3 150 

Finansiella Prestationer 28,9 2,0 69,1 152 

Konkurrensmässig positionering (VSS) 24,7 1,9 73,4 154 

Hela kategorin 25,6 1,5 72,6  
Tabell 7 Upplevd förändring av informationen 

 

Resultatet av denna univariata analys indikerade att den kategori där flest 

styrelseledamöter upplevt en ökning av mängden information var Branschrelaterad 

information där 35,7 % av styrelseledamöterna upplevt att informationsmängden ökat. 

Den kategori där minst andel styrelseledamöter upplevt en ökad mängd information var 

Information för Implementering av Strategi (25,1%). Den kategori där flest 

styrelseledamöter upplevt en minskning i mängden av information var Intern 

information där 4 % av styrelseledamöterna ansåg att de erhöll minskad mängd 

information. 

 

Den enskilda informationstyp som flest styrelseledamöter (57,9%) upplevt att de erhållit 

ökad mängd information av var bransch och trender. Det var även en stor andel 

styrelseledamöter som upplevt att informationstyperna långsiktiga strategier (49,4%) 

och konkurrenter (42 %) ökat i mängd. Samtliga av dessa informationstyper som 

styrelseledamöterna upplevt mest ökning av är av VSS karaktär.  
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Den enskilda informationtyp som minst styrelseledamöter upplevt en ökning av var 

teknologisk utveckling (18,2%). Den informationstyp som flest styrelseledamöter 

upplevt en minskning av var kunder (6.6%), även dessa är VSS-information.  

  

 Bivariata analyser 6.3
I denna studie användes en korstabell för att kartlägga mönster i hur mycket information 

styrelsen erhåller och hur länge styrelseledamoten verkat i styrelsen. Även en bivariat 

korrelationsanalys användes för att undersöka detta samband. 

 

6.3.1 Samband mellan Tid i styrelsen och Upplevd förändring 

En korstabell utformades för variablerna Tid i styrelsen och Upplevd förändring av 

informationstyp (bilaga 8) för att observera fördelningen av hur länge de 

styrelseledamöter som upplevt någon typ av förändring varit verksamma i styrelsen. För 

att bibehålla relevans i denna analys inkluderades endast de informationstyper där mer 

än 30 % av respondenterna upplevt någon typ av förändring (ökning/minskning). Det 

vill säga endast de sju informationstyperna; Bransch och Trender, Konkurrenter, 

Kunder, Medarbetare, Styrkor och Svagheter, Långsiktiga strategier samt Årliga 

strategiplaner, där minst 30 % av respondenterna upplevt att de erhållit en ökad mängd 

av informationstypen ifråga. Av dessa sju informationstyper var det fem stycken som 

var av VSS karaktär. Vid denna korstabellsobservation uppmärksammades inga 

utstickande skillnader av fördelningen.  

  

För att ytterligare granska detta eventuella samband genomfördes en bivariat 

korrelationsanalys. Eftersom detta är en analys mellan ordinalvariabler användes ett 

Spearman’s rho test som visas i tabell 8 nedan. Detta eftersom svarsalternativet ökad 

mängd var det där förändring skett, och således det som var intressant att analysera.  

Denna korrelationsanalys påvisade endast statistisk signifikans för sambandet mellan 

Tid i styrelsen och informationstypen Konkurrenter på en 5 % signifikansnivå. Enligt 

Bryman och Bell (2005) antar korrelationskoefficienten i en korrelationsanalys ett 

positivt eller negativt värde mellan 0 - 1. Desto närmre 1 koefficienten är, desto starkare 

samband föreligger. I detta fall kunde endast ett svagt samband urskiljas (0,168) genom 

att upplevelsen av ökad mängd information ökade ju längre styrelseledamoten varit 

verksam i styrelsen. På grund av den höga signifikansnivån (p>0,05) som förelåg för 

flertalet informationstyper, samt den svaga korrelationen (0,168) som förelåg i 
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sambandet mellan konkurrenter och tid i styrelsen kommer vidare analys av sambandet 

inte göras. 

 Korrelationsanalys – 

Spearman’s rho 

 

  Tid i styrelsen 

Tid i styrelsen Korrelations koefficient 1,000 

Sig. (2-tailed)  

N 153 

Bransch & 

Trender 

Korrelations koefficient 0,034 

Sig. (2-tailed) 0,683 

N 151 

Konkurrenter Korrelations koefficient 0,168* 

Sig. (2-tailed) 0,040 

N 149 

Kunder Korrelations koefficient 0,088 

Sig. (2-tailed) 0,281 

N 151 

Medarbetare Korrelations koefficient 0,002 

Sig. (2-tailed) 0,984 

N 152 

Styrkor & 

Svagheter 

Korrelations koefficient -0,054 

Sig. (2-tailed) 0,508 

N 152 

Långsiktiga 

strategier 

Korrelations koefficient -0,020 

Sig. (2-tailed) 0,805 

N 153 

Årliga 

strategier 

Korrelations koefficient 0,088 

Sig. (2-tailed) 0,281 

N 151 
Tabell 8 Korrelationsanalys – Tid i styrelsen och upplevd förändring 

 

 Multivariata analyser 6.4

I denna studie används en multipel regressionsanalys för att undersöka sambandet 

mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler (Hair et al, 2010). Denna 

regressionsanalys ämnade undersöka faktorer som kan ha påverkan på hur mycket VSS-

information styrelser erhåller. Denna multivariata analys ämnade undersöka om det 

fanns någon påverkan på hur mycket VSS-information en styrelse erhåller beroende på 

om det är ett tillverkande företag respektive tjänsteföretag, samt beroende på om det är 

företag som varit verksamt under en längre tid eller ej.  

 

En multipel regressionsanalys användes således för att undersöka effekten av de 

oberoende variablerna (Företagstyp samt Tid i styrelsen) på den beroende variabeln 

(VSS-information). Tabell 9 nedan visar den så kallade förklaringsgraden (betecknad 
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R
2
) som anger i vilken utsträckning som en förändring i den beroende variabeln grundar 

sig i en förändring i den oberoende variabeln. Förklaringsgraden R
2
 antar ett värde 

mellan 0-1, och desto större värde på R
2
 desto mer av variationen i den beroende 

variabeln grundar sig i den oberoende variabeln (Silverman, 2003). Av tabell 5 nedan 

går det således att utläsa att endast 0,3 % av variationen i hur mycket VSS-information 

som styrelsen erhåller kan förklaras av företagstyp samt hur länge företaget varit 

verksamt.  

 

R
2
 

0,003 
Tabell 9 – R2- Regressionsanalys 

ANOVA står för analysis of varience det vill säga att det är en variansanalys som 

används för att kunna jämföra medelvärden mellan mer än två grupper (Körner och 

Wahlgren, 2006). Tabellen nedan visar i sin helhet att det inte finns någon signifikans 

och det är därmed inte möjligt att avgöra om variansen beror på slumpen eller ej.  

 

ANOVA Summa av 

kvadrater 

Df Medelvärde 

av 

kvadrater 

F Signifikans 

Regression 

Residual 

Total 

0,203 

64,671 

64,874 

2 

149 

151 

0,101 

0,434 

0,234 0,792 

Tabell 10 ANOVA - Regressionsanalys 

 

Tabell 11 nedan visar först och främst att ingen multikollinaritet förelåg mellan de två 

oberoende variablerna. För att erhålla en acceptabel toleransnivå, det vill säga ingen 

multikollinaritet så bör toleransnivån ligga så nära 1 som möjligt. I denna analys 

innehar toleransnivån ett värde av 0,994. Vidare visar tabellen att medelvärdet för VSS-

information är något högre för företag som varit verksamma i mindre än 16 år samt att 

medelvärdet för tjänsteföretag är något lägre. Detta går dock inte säkerställa på grund av 

den höga signfikansnivån vilket gör att resultatet inte är signifikant i enlighet med 

tabellerna ovan, och skulle kunna vara slumpmässigt (Pallant, 2007).  

 

 

 

  



  
 

71 

 Icke-stand. 

koefficienter 

Stand. 

koefficienter 

 

 

 

 

 

Koefficienter B Stand. fel Beta t Sig. Kollinaritet, 

Tolerans 

Konstant  3,479 0,077     

46,127 

0,000  

Verksamt 

mindre än 16 

år 

 0,035 0,107  0,027  0,330 0,435 0,994 

Tjänsteföretag -0,083 0,133 -0,051 -0,622  0,535 0,994 
Tabell 11 Koefficienter - Regressionsanalys 
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7 Analys 
I följande kapitel analyseras de empiriska resultaten i relation till den teoretiska 

referensramen med hjälp av studiens hypoteser, som antingen förkastas eller ej. 

Inledningsvis behandlas vilken information styrelser erhåller, följt av den upplevda 

förändringen i mängden av information. Kapitlet avslutas sedan med en analys av 

informationens eventuella förändringsfaktorer.   

 

 Vilken information styrelsen erhåller 7.1

De tre inledande hypoteserna H1a-c behandlar vilken information som styrelser erhåller. 

För att testa dessa hypoteser har univariata analyser använts, för att hypoteserna sedan 

ska kunna förkastas eller ej. Resultaten av hypotesprövningen har sedan diskuterats och 

analyserats utifrån relevant teori.  

 

7.1.1 De informationskategorier styrelsen erhåller mest av 

 

I tabell 12 nedan presenteras informationskategoriernas medelvärden från denna studie i 

fallande ordning, detta i relation till tidigare forskning utförd av Roy (2011). Det som 

bör finnas i åtanke är att Roys studie är utförd på kanadensiska stora börsnoterade  

aktiebolag, och därför inte är helt överförbar. De kan ändock ge vissa indikationer på 

skillnader.  

Informationskategorier Medelvärde för 

denna studie 

Medelvärde vid 

tidigare 

forskning 

Information för Strategiska planer 

Prestationsrelaterad information 

Information för Implementering av 

Strategi 

Intern information 

Branschrelaterad information 

3,98 

3,84 

3,79 

3,66 

3,45 

4,13 

4,33 

4,03 

3,58 

3,69 

Tabell 12 Medelvärden - informationskategorier 

Inledningsvis kan dessa resultat bekräfta att styrelser erhåller information från alla fem 

kategorier och att mängden av den erhållna informationen varierar mellan kategorierna. 

Utifrån tabellen går det att utläsa att styrelser erhåller relativt mycket information av 

respektive informationskategori, då ingen kategori innehar ett medelvärde under 3.  Om 

man ser till informationskategoriernas typvärde i tabell 6 går det att utläsa att alla 
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kategorier innehar samma typvärde, det vill säga 4. Detta indikerar att flest 

styrelseledamöter anser att de får relativt mycket information från samtliga kategorier.  

 

Medelvärdena för informationskategorierna i denna studie är generellt sett lägre än vid 

den tidigare forskningen. Detta är tydligt då de flesta medelvärdena för den tidigare 

forskningen innehar ett medelvärde över 4 medan samtliga medelvärden för denna 

studie innehar ett värde under 4. Anledningen till denna skillnad kan bero på att 

styrelseledamöter i kanadensiska stora börsnoterade aktiebolag faktiskt erhåller mer 

information generellt sett än styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade 

aktiebolag. Det kan dock även bero på att svarsalternativen 1-Väldigt lite till 5-Väldigt 

mycket på likertskalan kan tolkas olika på grund av subjektivitet samt att 

styrelseledamöternas olika uppskattningsförmåga kan haft inverkan på svaren. 

Ytterligare en aspekt är den Hjelmqvist (2010) förklarar, att det inte alltid är optimalt 

med för mycket information eftersom det gör det svårt att urskilja den viktigaste 

informationen. Svarsalternativet 5-väldigt mycket kan således tolkats som att de får 

väldigt mycket av denna information och inte behöver mer av den, då de är tillräckligt 

tillfredsställda. Dock kan det även vara så att respondenterna tolkat 5-väldigt mycket 

som för mycket av informationen och då att 3 eller 4 är det ”optimala” svaret då de inte 

anser sig behöva mer. Dessa orsaker kan därför vara en förklaring till varför denna 

studies resultat skilt sig från den tidigare forskningens resultat utförd av Roy (2011). 

 

Vid jämförelse av resultaten för denna studie och resultaten vid tidigare forskning (Roy, 

2011) påträffades ytterligare skillnader gällande rangordningen av 

informationaskategorier. Till skillnad från den tidigare forskningen som visar att 

styrelser erhåller mest prestationsrelaterad information (Roy, 4,33) visar denna studie 

att styrelser erhåller mest information från kategorin information för strategiska planer 

(3,98). Detta är anmärkningsvärt eftersom kategorin prestationsrelaterad information 

främst består av operativa och finansiella informationstyper, vilka är de typer av 

information styrelser generellt anses erhålla mest av (Deloitte and the Economist 

Intelligence Unit, 2007, Johanson, 2008, McKinsey, 2008). En trolig anledning till detta 

avvikande resultat kommer analyseras mer ingående under rubriken “7.2 Upplevd 

förändring”. 
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I enlighet med tabell 12 och ovanstående resonemang påvisar denna studie att styrelsen 

inte erhåller mest information från kategorin prestationsrelaterad information. Således 

förkastas hypotes H1 a: Styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade 

aktiebolag erhåller mest prestationsrelaterad information  

 

7.1.2 De informationstyper styrelsen erhåller mest av 

 

Vid en analys av de enskilda informationstyperna (tabell 13) kan det först och främst 

konstateras att styrelser erhåller information av samtliga informationstyper. Vid vidare 

analys av de enskilda informationstyperna är det framförallt information angående 

större investeringar, förvärv och avyttringar (4,29) samt finansiella prestationer (4,29) 

som styrelser erhåller mest information av.  

 

Medelvärden - Informationstyper  

Informationstyp Medelvärde 

Finansiella Prestationer 4,29 

Investeringar, Förvärv & Avyttringar 4,29 

Långsiktiga Strategier 4,18 

Årliga Strategiplaner 4,17 

Styrkor & Svagheter 4,01 

Lägesrapporter för Investeringar, Förvärv & 

Avyttringar  

3,92 

Bransch & Trender 3,90 

Lägesrapporter för investeringar för Strategiska 

planer 

3,80 

Kortsiktiga Verksamhetsplaner 3,79 

Konkurrenter 3,72 

Avvikelser från Verksamhetsplaner 3,71 

Operativa Prestationer 3,71 

Kunder 3,71 

Medarbetare 3,68 

Större Riskfaktorer 3,64 

Konkurrensmässig Positionering 3,58 

Forskning- och Utveckling 3,51 

Teknologisk utveckling 3,05 

Lagstadgad, Politisk & Makroekonomisk  2,99 
 

Tabell 13 Medelvärden - Informationstyper 

Resultatet ovan påvisar en motstridighet i relation till vad resultatet för 

informationskategorierna antyder. Detta då de informationstyper som styrelser erhåller 

mest av inte ingår i den informationskategori styrelser erhåller mest av enligt denna 

studie (information för strategiska planer). Enligt resonemang som fördes tidigare i 
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kapitlet är traditionell finansiell information den typ av information som styrelser anses 

erhålla mest information av, och har gjort under en väldigt lång tid i enlighet med vad 

Fama och Jensen (1983) förespråkar i agentteorin. Således styrker denna studie tidigare 

forskning gällande att styrelser erhåller mest information om finansiella prestationer 

(Johanson, 2006, Roy 2011) trots den kritik som riktats mot denna typ av information 

för styrning (Johnson och Kaplan, 1987). Trots detta är det rimligt att denna typ av 

information fortfarande är den enskilda informationstyp som styrelser erhåller mest av. 

Detta främst på grund av två anledningar.  

 

För det första så är detta den enda informationstyp styrelser lagligt sett måste förses 

med. Enligt 8 Kap 4§ ABL (2005:551) består styrelsens huvuduppgifter av att svara för 

företagets organisation och förvalta företagets angelägenheter, bedöma företagets 

ekonomiska situation samt granska företagets bokföring och övriga ekonomiska 

förhållanden. För att kunna utföra dessa arbetsuppgifter måste styrelsen få tillgång till 

finansiell information om företagets ekonomiska ställning. Eftersom en av styrelsens 

huvuduppgifter även involverar att godkänna årsredovisningen i ett företag måste de 

förses med denna typ av finansiella information. Detta kan anses vara en trolig 

förklaring till varför finansiella prestationer är den enskilda informationstyp styrelser 

erhåller mest av.   

 

I enlighet med tabell 13 och ovanstående resonemang påvisar denna studie att styrelsen 

erhåller mest information från informationstypen finansiella prestationer. Således 

förkastas ej Hypotes H1 b: Styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade 

aktiebolag erhåller mest information om finansiella prestationer 

 

Informationstypen större investeringar, förvärv och avyttringar som tillsammans med 

finansiella prestationer är den informationstyp som styrelser enligt denna studie erhåller 

mest av. Även detta resultat skulle kunnat påverkas av styrelsens rättsliga skyldigheter. 

Eftersom information angående större investeringar, förvärv och avyttringar ofta är av 

finansiell karaktär samt involverar ett betydande ekonomiskt värde har dessa stor 

inverkan på den ekonomiska situationen i ett företag. Detta gör att styrelser behöver 

information om dessa typer av händelser för att kunna kontrollera företagets 

ekonomiska situation och fylla sin funktion i lagens mening (ABL 2005:551). Ur ett 

agentteoretiskt perspektiv skulle detta även kunna bero på att styrelsen ska skydda 
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aktieägarna från företagsledningens opportunistiska agerande (Fama och Jensen, 1983). 

Som tidigare nämnt kan dessa händelser involvera stort ekonomiskt värde, vilket gör att 

aktieägare blir lidande om företagsledningen fattar beslut om större investeringar, 

förvärv och avyttringar som inte gynnar dem. Således behöver styrelsen denna typ av 

information för att kunna uppfylla sin kontrollfunktion då kontrollfunktionen syftar till 

att övervaka företaget och dess ledning (Baysinger och Hoskinsson, 1990). 

Övervakningen innefattar utvärdering av ledningens prestationer samt vidta åtgärder för 

att förbättra prestationerna, det vill säga verka i enlighet med aktieägarnas intresse 

(Fama och Jensen, 1983, Tricker, 1984)  

 

Att dessa två informationstyper är de som styrelser erhåller mest av skulle även kunna 

bero på att dessa typer av information är sådana som ofta inkluderas i externa rapporter 

till intressenter. Vilka enligt Johansson (2008) ofta måste godkännas av styrelsen innan 

intressenterna får ta del av dem. Ytterligare en förklaring till dessa höga medelvärden 

skulle kunna vara traditionsbaserat, i och med att detta traditionellt sett är de vanligaste 

formerna av information för styrelsens kontrollfunktion (Gustafsson, 2010). 

Kontrollfunktionen är den funktion i styrelsen som länge ansetts vara den viktigaste 

funktionen (Fama och Jensen, 1983, Goodstein et al, 1994). Vilket i sin tur gör att 

styrelser är vana vid att erhålla en stor mängd av dessa informationstyper och inte anser 

att de behöver eller kan erhålla mer utan är nöjda med den mängd de erhåller. Detta kan 

vara anledningen till att de anser att de får mycket information av dessa typer.  

 

De två nästföljande informationstyperna som styrelser erhåller näst mest av, långsiktiga 

strategier (4,18) och årliga strategiplaner (4,17) stödjer tidigare forskning kring 

styrelsens utveckling i dess strategiska roll då de dessa enskilda strategirelaterade 

informationstyper kommit så pass högt upp i rangordningen. Detta innebär i sin tur att 

det tycks finnas en god balans mellan styrelsens kontrollfunktion och strategifunktion 

då informationstyper för att fylla båda funktionerna enligt tabell 13 återfinns bland de 

fyra informationstyper som styrelser erhåller mest av.  

 

7.1.3 De informationskategorier styrelsen erhåller minst av 

 

Den kategori som styrelser erhåller minst av är braschrelaterad information (3,45). 

Detta kan bero på att det är den kategori som beaktar det externa perspektivet så som 

kunder och konkurrenter, något som styrelser i sin traditionella roll inte gjort (Fama och 
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Jensen, 1983). I styrelsens traditionella kontrollfunktion har mestadels intern 

information så som årsredovisningar, försäljningsrapporter och ekonomiska resultat 

använts, med andra ord främst den information som är prestationsrelaterad (Gustafsson, 

2010). De resterande kategorierna har även de i huvudsak ett internt fokus. Att beakta 

det externa perspektivet är något som växt fram i och med den tilltagande 

globaliseringen de senare decennierna som lett till global konkurrens (Lindvall, 2011). 

Dessutom kan informationsteknikens snabba framväxt på senare år underlättat det för 

företag att kunna beakta det externa perspektivet som till exempel vad kunderna vill ha 

och vad konkurrenterna gör (Bollier, 2010). Att företag börjat se till det externa 

perspektivet är relativt nytt och kan därför vara en anledning till varför styrelser erhåller 

minst av den branscherelaterade informationen.  

 

Ett grundläggande antagande inom servicefunktionen är att överlevnad och framgång 

för företag är beroende av vilken framgång de har gällande tillgång till värdeskapande 

resurser. Detta är antagande som görs utifrån resursberoendeteorin, som utgår från ett 

företags behov av att skapa och bibehålla relationer utanför företaget (Pfeffer och 

Salancik, 2003). Därför måste företag utifrån resursberoendeteorin kartlägga de 

viktigaste resurserna för företaget samt förvissa sig om att dessa resurser är disponibla 

(Pfeffer och Salancik, 1978). Enligt Hillman och Dalziel (2003) kan även en styrelse 

betraktas som en resurs genom bland annat styrelseledamöters erfarenhet, humankapital 

samt expertis. Dessa faktorer kan i sin tur påverka företagets prestationer samt bidra till 

ökad möjlighet till överlevnad för företaget.   

 

Att den branschrelaterade kategorin är den som styrelser erhåller minst av kan ha en 

anknytning till servicefunktionen och resursberoendeteorin. Resursberoendeteorin anser 

att styrelsen verkar som en resurs för företaget genom sin erfarenhet, expertis samt 

kompetens (Hillman och Dalziel, 2003, Blom, Kärreman och Svensson, 2012). Framför 

allt ska styrelseledamöter enligt resursberoendeteorin fungera som länkar till omvärlden, 

och genom detta förse företagsledningen med expertis utifrån ett externt perspektiv 

(Pfeffer och Salancik, 1978). Följaktligen är det möjligt att branschrelaterad information 

är en form av information som snarare styrelsen tillför företaget genom sin kompetens 

och omvärldsförankring.  
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7.1.4 De informationstyper styrelsen erhåller minst av 

 

I resultatet av denna studie framkom det att det framför allt var två typer av information 

som styrelser erhåller mindre av i relation till de andra typerna. Den informationstyp 

företag generellt sett enligt denna studie erhåller minst av är lagstadgad, politisk och 

makroekonomisk information (2,99). Detta är således den enda informationstyp som 

fick ett medelvärde under 3 (Tabell 13). Detta låga resultat skulle främst kunna bero på 

tre faktorer. För det första skulle det givetvis kunna vara så att detta generellt sett är den 

informationstyp som styrelser förses minst av och eventuellt inte känner att de förses 

tillräckligt av. För det andra skulle denna typ av information kunna inkluderas i den 

information som styrelser enligt Johanson (2008) och Wieberg och Salomonson (2010) 

erhåller externt utanför företaget. Lagstadgad, politisk och makroekonomisk information 

kan rimligtvis vara sådan information som styrelseledamöter tar del av utanför sitt 

ämbete, t.ex. genom Internet, television och tidningar. Denna typ av information kan 

även ses som relativt allmän kunskap som alla bör ha viss kännedom om eller på egen 

hand enkelt kan ta reda på, även personer som inte är verksamma i någon styrelse. Detta 

innebär att dessa ämnen är av en sådan karaktär att de ges mycket uppmärksamhet i 

nyheter och sociala medier. Detta kan i sin tur göra att styrelsen inte efterfrågar denna 

typ av information eftersom de förses med den i andra sammanhang. Således är det 

möjligt att styrelseledamöterna anser att de inte erhåller så mycket information av denna 

typ, men inte heller behöver mer i sin roll som styrelseledamot. En tredje orsak till det 

låga värdet skulle kunna vara att lagstadgad, politisk och makroekonomisk information 

kan anses vara en relativt komplex informationstyp och svår att omsätta i praktiska 

termer för de styrelseledamöter som deltog i enkätundersökningen.  

 

Enligt resultatet av denna studie är den enskilda informationstyp som styrelser generellt 

sett erhåller näst minst av teknologisk utveckling (3,05). Detta är anmärkningsvärt 

eftersom många teoretiker lyft fördelarna och vikten av att följa med i den snabba 

teknologiska utvecklingen (Gustafsson, 2010, Lindvall, 2011). Detta dels för att erhålla 

konkurrensfördelar samt kunna agera flexibelt och snabbt (Gustafsson, 2010, Davenport 

2000, Bollier, 2010). Det som dock bör finnas i åtanke är att trots att teknologisk 

utveckling är den informationstyp styrelser erhåller näst minst av är mängden varken 

väldigt lite eller väldigt mycket av informationsypen. 
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En möjlig anledning till att informationstypen teknologisk utveckling trots det är den 

informationstyp som styrelser erhåller näst minst av kan förklaras av att information om 

teknologisk utveckling kanske inte behöver nå upp till styrelsenivå. I vissa fall är det 

möjligt att de teknologiska utvecklingsprognoserna endast behövs på verksamhetsnivå 

som underlag för till exempel utveckling av nya produkter. Information angående 

teknologisk utveckling kan då nå styrelsen i form av till exempel informationstypen 

långsiktiga strategier. Det kan även vara så att informationen om teknologisk utveckling 

är en informationstyp som styrelser kan få information om via externa källor som via 

Internet och därmed erhåller de inte denna information i sin styrelseroll. Ett urval med 

företag som inte använder så mycket teknologi eller teknologiska utvecklingsprognoser 

för sin verksamhet kan även ha dragit ner medelvärdet då deras styrelser inte behöver 

denna typ av information i någon större utsträckning. En annan bidragande faktor skulle 

kunna vara att teknologin haft sin stora framväxt under det senaste decenniet och 

således är en relativt ny informationstyp (Bollier,2010). Därför är det möjligt att 

styrelser traditionsenligt inte efterfrågar så mycket av denna informationstyp. 

 

7.1.5 Den VSS-information styrelsen erhåller 

Tabell 14 nedan visar en sammanställning av de informationstyper som i denna studie 

betraktas som verksamhetsstyrningsspecifika samt dess medelvärde, medianvärde samt 

typvärde. 

 

VSS information    

Informationstyp Medelvärd

e 

Medianvärd

e 

Typvärde Observatione

r 

Långsiktiga Strategier 4,18 4,00 4,00 154 

Bransch & Trender  3,90 4,00 4,00 154 

Konkurrenter  3,72 4,00 4,00 152 

Kunder  3,71 4,00 4,00 152 

Medarbetare 3,68 4,00 4,00 152 

Riskfaktorer 3,64 4,00 4,00 151 

Konkurrensmässig positionering 3,58 4,00 4,00 153 

Forskning & Utveckling 3,51 4,00 3,00 150 

Teknologisk utveckling  3,05 3,00 3,00 154 

Lagstadgad, Politisk & 

Makroekonomisk  

2,99 3,00 3,00 153 

Tabell 14 VSS-information – Medelvärde, medianvärde och typvärde 
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Enligt tabell 9 kan det konstateras att styrelser förses med samtliga typer av VSS-

information. Det kan även konstateras att spridningen i hur mycket de erhåller av 

respektive informationstyp är relativt stor. Detta då långsiktiga strategier (4,17) är en 

utav de högsta totalt sett enligt figur 8. Även teknologisk utveckling (3,05) och 

lagstadgad, politisk och makroekonomisk information (2,99) som totalt sett är de två 

lägsta återfinns i tabellen ovan. Baserat på detta kan denna studie inte uttala sig om 

styrelser alltid erhållit VSS-information, utan endast att det i dagens läge erhåller sådan 

information som även fångar det externa perspektivet på omvärlden vilket enligt 

Lindvall (2011) är grundtanken med verksamhetsstyrning.  

 

I enlighet med tabell 14 samt ovanstående resonemang framgår det att styrelser erhåller 

verksamgetsstyrningsspecifik information. Detta betyder att hypotes H1 c: Styrelser i 

svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller 

verksamhetsstyrningsspecifik information ej förkastas. 

 

 

 Upplevd förändring 7.2
 

Följande två hypoteser ämnade undersöka huruvida det skett någon förändring i 

mängden information styrelser erhåller och i så fall undersöka vilken typ av information 

som har förändrats. Detta även för att undersöka om det skett någon ökning av VSS-

information i styrelser.  

 
7.2.1 Upplevd förändring av informationskategorier 

 

I tabell 15 nedan anges den procentuella andel styrelseledamöter som upplevt en ökning 

av mängden information i respektive informationskategori.  

Upplevd förändring i kategorierna 

 Ökad 

 Procent 

(%) 

Branschrelaterad information 35,7 

Information för Strategiska planer 33,1 

Intern information 32,5 

Prestationsrelaterad information 25,6 

Information för Implementering 

av Strategi 

25,1 

Tabell 15 Rangordnad upplevd förändring i informationskategorierna 
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Anledningen till att endast ökning av mängden information analyserats grundar sig i 

resultatet i tabell 7 som visar att inga markanta minskningar av informationsmängden 

påträffades.  Av resultatet ovan (tabell 10) kan det utläsas att minst en fjärdedel av alla 

styrelseledamöter har upplevt en ökning av samtliga informationskategorier. Störst 

andel styrelseledamöter har upplevt en ökning av kategorin branschrelaterad 

information (35,7%). Minst andel styrelseledamöter har upplevt en ökning av kategorin 

information för implementering av strategi (25,1%).  

 

De kategorier som minst styrelseledamöter upplevt ökning av är prestationsrelaterad 

information och information om strategisk implementering. Båda dessa kategorier 

består av informationstyper som till stor del karaktäriseras av traditionell finansiell 

information. Gustafsson (2010) förklarar att styrelser använder information av finansiell 

karaktär för att kunna kontrollera företagsledningen. Att kontrollera företagsledningen 

har länge varit styrelsens huvudsakliga uppgift utifrån dels lagen (ABL:2005), och dels 

för aktieägarnas intresse som Arlebäck, (1999) beskriver. Därför är det rimligt att 

styrelser redan funnit en balans i hur mycket av informationen de behöver för att fylla 

kontrollfunktionen och därav har denna typ av information inte behövt öka eller minska 

nämnvärt. Kritiken som riktats mot styrning med enbart finansiella information kan 

även påverkat detta resultat, detta diskuteras vidare nedan. 

 

Vad som är anmärkningsvärt i tabellen (tabell 15) är att informationskategorin 

branschrelaterad information som är den informationskategori styrelser erhåller minst 

av generellt (se tabell 10) även är den informationskategori som flest styrelseledamöter 

upplevt att de erhållit ökad mängd av.  Först och främst skulle detta resultat kunnat vara 

en konsekvens av den ställda kritik som riktats mot traditionell finansiell information 

under de senaste decennierna (Kaplan och Norton, 1992, Ittner och Larcker, 2003). 

Denna kritik grundar sig i den förändring som påbörjades av ekonomistyrning, och 

således informationsflödet på verksamhetsnivå under början av 1990-talet. En 

förändring som enligt Lindvall (2011) tog avstamp i behovet av en bredare styrning. 

Framför allt behövdes ett extern perspektiv då mycket av styrningen tidigare varit 

fokuserad på att skapa effektivitet internt i företag (Simmonds, 1981). För att bibehålla 

sin position på marknaden vid den ökade globaliseringen och den teknologiska 

utvecklingen behövde företag på verksamhetsnivå mer tillgång till information för 

långsiktiga strategier och yttre effektivitet (Morton, 1991, Lindvall, 2011). För detta 
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ändamål var inte den traditionella finansiella informationen tillräcklig. Detta då 

traditionell finansiell information bland annat har kritiserats för att vara för inriktad på 

nutida och historiska resultat, och även vara oförmögen att se till framtida resultat 

(Simmonds, 1981). Därför behövde den finansiella informationen kompletteras med 

andra typer av information mer inriktad på framtiden, strategisk styrning och omvärlden 

(Johnson och Kaplan, 1987).  

 

Ytterligare en aspekt kan kopplas till att styrelsens information erhålls från 

verksamhetsnivå. Har då företaget på verksamhetsnivå tagit åt sig av kritiken mot 

traditionell styrning och då implementerat den så kallade verksamhetsstyrningen så 

genererar de förmodligen mer av den externa informationen för styrning (Kaplan och 

Norton, 1996). Detta samtidigt som synen på styrelsens roll förändrats och de nu även 

förväntas ägna mer tid åt strategiskt arbete (McNulty och Pettigrew, 1999). Därav är det 

möjligt att företagsledningen även börjat försörja styrelsen med mer extern information 

på senare tid. Detta dels eftersom de själva genererar det för styrning på 

verksamhetsnivå men även för att styrelsen ska kunna fylla sin strategifunktion.  

 

7.2.2 Upplevd förändring av informationstyper 

Tabell 16 nedan illustrerar den procentuella andel styrelseledamöter som upplevt en 

ökning av mängden information av respektive informationstyp. Eftersom det enligt 

tabell 3 inte heller skett någon väsentlig minskning i mängden av informationstyper 

kommer det inte vidare att analyseras. Således hade styrelseledamöterna upplevt en 

ökad  mängd information i sju av nitton informationstyper.  

 

 

Upplevd förändring i kategorierna  

 Ökad Kategoritillhörighet 

 Procent (%)  

Bransch & Trender (VSS) 57,9 Branschrelaterad information 

Långsiktiga Strategier (VSS) 49,4 Information för Strategiska 

planer 

Konkurrenter (VSS) 42,0 Branschrelaterad information 

Årliga strategiplaner 40,8 Information för Strategiska 

planer 

Styrkor & Svagheter 39,2 Intern information 

Medarbetare (VSS) 31,4 Intern information 

Kunder (VSS) 31,1 Branschrelaterad information 
 

Tabell 16 Rangordnad upplevd förändring i informationstyperna 
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Vid analys av de informationstyper där informationsmängden ökat tycks den 

gemensamma nämnaren vara strategi. Även detta tycks ha en koppling till den ställda 

kritiken mot traditionell finansiell information, då denna typ av information enligt 

forskare inte varit tillräcklig för effektivt strategiarbete i styrelsen (Anderson et al, 2007, 

Brauer och Schmidt, 2008, Pugliese et al, 2009). Det ökade intresset för att tillgodose 

styrelsers behov av strategisk information grundar sig i stor utsträckning på styrelsens 

förändrade roll, och då främst styrelsens mer aktiva strategifunktion. Styrelsens 

funktion har varit flitigt diskuterad under de senaste decennierna. Till följd av 

globalisering, liberalisering av finansiella marknader samt företagsskandaler har många 

forskare förespråkat en styrelse mer fokuserad på strategisk styrning (Kiel och 

Nicholson, 2003, Ingley och Van Der Walt, 2005). Det finns även forskning som 

påvisar att styrelser tagit till sig av detta och på senare tid börjat ägna mer tid åt 

strategiarbete och strategi implementering (Jonnergård och Kärremän, 2004,  Kiel och 

Nicholson, 2010). Detta går även i linje med Gustafssons (2010) teori om att en styrelse 

bör ägna 25 procent av tiden åt historiska händelser, 25 procent åt nutida händelser och 

50 procent åt framtid för att finna en balans mellan att styra och kontrollera.   

 

Ur ett större teoretiskt perspektiv handlar styrelsens förändrade roll om en konflikt 

mellan agentteorin och framför allt stewardshipteorin (Maassen och Van Den Bosch, 

1999). Enligt agentteorin ska styrelsen först och främst verka som ett 

övervakningsorgan och förhindra att företagsledningen sköter strategiarbetet på ett 

felaktigt sätt. Stewardshipteorin hävdar dock att styrelser inte enbart är ett 

övervakningsorgan då företagsledning och styrelse istället bör arbeta tillsammans för att 

uppnå den ultimata strategin och strategiimplementeringen för företag. Detta är faktorer 

som kan ha påverkat utgången i denna studie.  

 

Gustafsson (2010) hävdar att information av samma karaktär som de som upplevts öka 

är essentiell för att styrelsen ska kunna utföra sitt strategiarbete. Gustafsson (2010) 

hävdar bland annat att SWOT - analyser, det vill säga information om företagets styrkor 

och svagheter (39,2%) ger en helhetsbild av företagets verksamhet som öppnar upp för 

strategisk utveckling av företaget. Information om kunderna (31,1%, VSS) kan enligt 

Gustafsson (2010) ge styrelser indikationer på vilka kunder som är värda att satsa på 

och vidareutveckla. Författaren hävdar även att information om konkurrenterna (42,0%, 
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VSS) skapar möjligheter att förutsäga konkurrenternas agerande och då finna ansenliga 

strategiska motdrag. Ytterligare hävdar författaren att information om medarbetare 

(31,4 %, VSS) är viktig då medarbetares involvering i strategiarbetet skapar ett 

flerdimensionellt perspektiv där många nya utvecklingsmöjligheter skapas.  

 

Gällande bransch och trender (57,9 %, VSS), långsiktiga strategier (49,4%, VSS) samt 

årliga strategiplaner (40,8%) kan även dessa kopplas till styrelsens strategiarbete. Som 

namnen på de två sistnämnda informationstyperna indikerar så är det ganska tydligt att 

de tillhör styrelsens strategifunktion. Bransch och trender utgör även en informationstyp 

för strategifunktion och servicefunktionen då det är viktigt att iaktta den tillhörande 

branschen och dess trender för att kunna skapa strategiska möjligheter att utveckla och 

förbättra företaget (Johanson, 2006).  

 

Generellt sett talar ökningen av dessa informationstyper för en starkare och mer 

välutvecklad strategifunktion. Detta går även i linje med tidigare forskning av bland 

annat Ingely och Van der Walt (2005), Schmidt och Bauer (2006), Deloitte and the 

Economist Intelligence Unit (2007) som påvisar att styrelser erhåller mer strategisk 

information och att styrelser innehar en allt mer aktiv strategisk roll.  Denna studies 

resultat kan ge indikationer på att strategi och strategiarbete blivit desto vanligare i 

styrelser eftersom det är styrelsens uppgift att efterfråga den information de vill ha. Så 

om de numera har tillgång till mycket strategisk information borde det rimligtvis betyda 

att det skapats ett större intresse för denna typ av strategirelaterade ämnen. Det är även 

troligt att det är av dessa anledningar som denna studies resultat skilde sig från tidigare 

forskning (Roy, 2011) i avseende vilken informationskategori styrelser erhåller mest av. 

Detta då denna studies resultat visar att styrelser erhåller mest information för 

strategiska planer, till skillnad från tidigare forskning som visar att de erhåller mest 

information från kategorin prestationsrelaterad information. Att information för 

strategiska planer är den informationskategori styrelser erhåller mest av kan tolkas som 

att styrelser numera har goda grunder till att fylla en mer aktiv strategifunktion. 

 

Resonemanget angående ett mer aktivt strategiarbete på styrelsenivå stärks även genom 

kommentarer som erhölls i enkätens kommentarsfält (bilaga 7). Dessa kommentarer 

påpekade att det är styrelsens ansvar att framställa strategier utifrån ägarnas direktiv, 

inte erhålla företagsledningens strategier. Detta antyder att styrelser i större utsträckning 
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arbetar aktivt med strategiarbete, snarare än att godkänna företagsledningens 

strategiplaner. Eftersom kommentarerna uttrycker det som en självklarhet att det är 

styrelsen som bör ansvara för strategiarbetet. 

 

Tre av de informationstyper som styrelseledamöter upplevt öka innefattar information 

som har en tydlig koppling till företagets externa miljö. Det gäller bransch och trender 

(57,9, VSS), konkurrenter (42,0%, VSS) och kunder (31,1 %, VSS). Att dessa upplevts 

öka kan bero på globaliseringen som ökade konkurrenstrycket då företag numera inte 

bara konkurrerar mot nationella aktörer utan även internationella som Lindvall (2011) 

beskriver. Det har därmed blivit av större vikt att beakta bransch och trender i branschen 

för att kunna erbjuda kunderna det bästa på marknaden. Kunder behöver inte längre nöja 

sig med det näst bästa alternativet när de kan välja mellan alla globala företag som 

Lindvall (2011) uttrycker det. Det är därmed allt viktigare att ta reda på vad kunderna 

faktiskt vill ha och vad konkurrenterna gör för att kunna överträffa dem. Detta har även 

underlättats i och med informationsteknikens utveckling som Bollier (2010) påstår gjort 

kommunikationen lättare genom främst Internets utveckling. Detta kan vara 

anledningen till varför styrelsen i sin utvecklande strategiroll efterfrågat mer av 

informationstyperna och att de därmed upplevts öka av så många styrelseledamöter. 

 

Att information om medarbetarna också upplevts öka av relativt många 

styrelseledamöter kan vara kopplat till det faktum att fackföreningar har ett starkt 

inflytande i Sverige enligt Björck-Larsson (1999). I och med kunskapsarbetes framväxt 

har medarbetarna och dess kunskaper även blivit en viktig resurs för företagen menar 

Lindvall (2011). Det kan därför vara viktigt att se till att kunskapen stannar inom 

företaget. Dessutom menar Upadhyay och Palo (2013) att medarbetarnas trivsel 

påverkar medarbetare att bli engagerade vilket i sin tur kan öka produktiviteten och 

effektiviteten i företaget. Produktivitet och effektivitet har en positiv inverkan på 

resultaten vilket uppskattas av aktieägarna. Missnöjda medarbetare kan även leda till att 

dåliga rykten sprids om företaget som sedan kan påverka aktieägarna som i värsta fall 

väljer att placera om sitt kapital. Det kan vara en anledning till att styrelsen efterfrågar 

mer information om medarbetarna i enlighet med den kritik som enligt Clendenin 

(1972), Mace (1976) och Vance (1979) riktades mot styrelsers passiva agerande vid 

företagsskandaler under 1970-talet. Denna kritik anses vara startskottet för en mer 

strategiskt involverad styrelse.  Styrelsen kan även utvinna kunskap om många nya 
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perspektiv och utvecklingsmöjligheter om de är lyhörda mot de medarbetare som är väl 

insatta i den dagliga verksamheten. Eftersom denna typ av kunskap om intern 

effektivitet och trivsel i ett långsiktigt perspektiv är avgörande för ett företags 

välbefinnande. Detta kan vara ytterligare en anledning till varför informationstypen 

medarbetare upplevts öka av många styrelseledamöter.   

 

 

En annan möjlig orsak till ökningen skulle kunna vara att styrelseledamöterna som 

upplevt en ökning av dessa informationstyper är verksamma i företag som har växt 

mycket under deras styrelsetid. Eftersom dessa informationstyper enligt resonemanget 

ovan är typiska för utveckling av ett företag skulle det kunna vara så att dessa 

informationstyper ökat i takt med att företaget växt. Detta skulle i sin tur betyda att allt 

mer styrelseaktivitet och information behövs för att uppnå det önskade resultatet av 

företagsutvecklingen.  

 

I enlighet med tabell 15 samt 16 och ovanstående resonemang påvisas en förändring i 

informationen styrelsen erhåller. Således förkastas ej hypoteserna H2 a: Styrelser i 

svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag upplever en förändring i 

informationen de erhåller samt H2 c: Styrelser i svenska medelstora icke-

börsnoterade aktiebolag erhåller ökad mängd verksamhetsstyrningsspecifik 

information. 

 

7.2.3 Samband mellan upplevd förändring och verksam tid i styrelsen 

För att undersöka om det fanns något samband mellan styrelseledamöter som upplever 

ökad mängd information och deras tid i styrelsen genomfördes ett korrelationstest 

mellan berörda variabler. Detta för att undersöka om informationsmängden ökat i takt 

med styrelseledamotens ökade tid i styrelsen. Korrelationstestet (tabell 8) var dock 

endast signifikant i ett fall, vid ökningen av informationstypen konkurrenter. I detta fall 

påträffades dock endast ett svagt samband mellan ökningen av informationstypen 

konkurrenter och styrelseledamöternas tid i styrelsen.  

 

I enlighet med detta förkastas hypotes H2 b: Det finns ett samband mellan 

styrelseledamöter som upplever ökad information och deras verksamma tid i 

styrelsen i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag 
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 Förändringsfaktorer 7.3
Följande två hypoteser ämnade undersöka om det i denna studie fanns någon faktor som 

påverkade i vilken utsträckning styrelser erhåller VSS-information.  

 

7.3.1 Företagets ålder 

Den första faktorn som undersöktes var om företagets ålder påverkade hur mycket VSS-

information som styrelser erhåller.  

 

Detta orsakssamband testades med hjälp av en multipel regressionsanalys. Enligt tabell 

9,10 samt 11 framgick dock endast en liten påverkan och denna var ej signifikant. Detta 

innebär att det inte finns någon skillnad i hur mycket VSS-information som styrelser 

erhåller i nyare respektive äldre företag.  

 

I enlighet med detta förkastas hypotes H3 a: Företagets ålder påverkar hur 

mycket verksamhetsstyrspecifik information styrelser i svenska medelstora icke-

börsnoterade aktiebolag erhåller 

 

7.3.2 Företagets typ 

 

Den andra faktorn som undersöktes var om tjänsteföretag erhåller mer VSS-information 

än tillverkande företag. Denna hypotes ämnade undersöka huruvida företagstyp 

påverkade hur mycket VSS-information en styrelse erhåller.   

 

Detta orsakssamband testades med hjälp av en multipel regressionsanalys. Enligt tabell 

9,10 samt11 framgick dock endast en liten påverkan och denna var ej signifikant. Detta 

innebär att det inte finns någon skillnad i hur mycket VSS-information som styrelser 

erhåller i tjänsteföretag respektive tillverkande företag.  

 

I enlighet med detta förkastas hypotes H3 b: Företagets typ påverkar hur mycket 

verksamhetsstyrningsspecifik information styrelser i svenska medelstora icke-

börsnoterade aktiebolag erhåller 

 

Sammanfattningsvis pekar resultaten i denna studie på att styrelseledamöter i svenska 

medelstora icke-börsnoterade aktiebolag har varit lyhörda för den kritik som riktats mot 

styrning med enbart finansiell information. Detta har således resulterat i att de även 
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anammar en modernare informationsfördelning med större fokus på framtid.  Resultaten 

tyder även på att styrelsen numera vill, samt har rätt förutsättningar vad gäller 

informationen att agera mer aktivt i strategiarbetet. 
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8 Slutsats 
Det avslutande kapitlet ämnar presentera de slutsatser som framkommit samt 

återkopplar till studiens problemformulering och syfte. Slutsatsen återger vilken 

information som styrelser erhåller samt vilken förändring som skett av informationen. 

Vidare följer avslutande teoretisk och praktiska implikationer, samt förslag till framtida 

forskning.  

 

 

Syftet med denna studie var att beskriva vilken typ av information som styrelser i 

svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller. Detta för att undersöka om 

och hur förändringen på synen av information för strategisk styrning på 

verksamhetsnivå avspeglats i den typ av information som styrelser i svenska medelstora 

icke-börsnoterade aktiebolag erhåller. Vidare ämnade studien undersöka om styrelser i 

svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller den information de behöver 

för att inneha en mer aktiv strategisk roll. Resultatet av denna studie visade att styrelser 

i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag erhåller information från samtliga 

informationskategorier som presenteras i fallande ordning; Information för strategiska 

planer, Prestationsrelaterad information, Information för Implementering av strategi, 

Intern information samt Branschrelaterad information. Vilka informationstyper som 

respektive kategori består av återfinns i studiens teoretiska modell (figur 4). Detta 

resultat skiljer sig från tidigare forskning som visat att styrelser till största del erhåller 

prestationsrelaterad information (Johanson, 2006, Roy 2011).  Det avvikande resultatet i 

denna studie antyder att styrelser efterfrågar mer strategisk information. Detta resultat 

går även i linje, och ger empiriskt stöd till den alltmer aktiva strategiska roll styrelser 

numera antas inneha enligt tidigare forskning. Denna allt mer aktiva strategiska roll 

innebär att styrelser gått från att främst godkänna företagsledningens strategier till att 

aktivt deltaga i strategiarbetet.  (Jonnergård & Kärreman, 2004, Anderson et al, 2007, 

Brauer & Schmidt, 2008) 

 

Enligt resultatet av denna studie erhåller styrelser även information av samtliga 

informationstyper. De enskilda informationstyper som styrelser erhåller mest av är 

enligt denna studies resultat finansiella prestationer och större investeringar, förvärv 

och avyttringar (se vidare tabell 13). Vilket är i enlighet med tidigare forskning 

(Johanson, 2006, Roy, 2011) men i motstridighet till ovanstående resultat då dessa två 



  
 

90 

enskilda finansiella informationstyper som styrelser erhåller mest av inte ingår i den 

kategori styrelser erhåller mest av. Detta beror med stor sannolikhet på att det är den 

traditionsenliga finansiella information som styrelser i huvudsak behöver för att fylla sin 

traditionella kontrollfunktion Detta vilken även är den enda lagligt reglerade funktionen 

för styrelser. Efter dessa två informationstyper visade denna studie att styrelser erhåller 

mest av informationstyperna Långsiktiga strategier samt Årliga strategiplaner (se 

vidare figur 8).  

 

Enligt resultatet av denna studie erhåller styrelsen minst information av 

informationstyperna Lagstadgad, politisk och makroekonomisk information samt 

Prognoser om teknologisk utveckling. Detta skulle kunna bero på att dessa 

informationstyper är av sådan karaktär som kan erhållas externt då det inte är 

företagsspecifik information. En möjlig anledning är även att omvärldsorienterad 

information av denna karaktär är tämligen ny för styrelser att erhålla vilket gjort att den 

ännu inte implementerats fullständigt. 

 

Minst en fjärdedel alla styrelseledamöter hade upplevt en ökad mängd information av 

samtliga informationskategorier (se tabell 15). Den informationskategori som flest 

styrelseledamöter upplevt öka i mängd är den branschrelaterade informationen. Detta 

är anmärkningsvärt eftersom denna kategori även är den informationskategori som 

styrelser enligt denna studies resultat erhåller minst av. Ökningen är även intressant då 

informationstyperna i kategorin enbart består av verksamhetsstyrningsspecifik 

information, det vill säga information som beaktar omvärld och framtid. Detta tyder på 

liknande förändring av informationen för styrning som skett på verksamhetsnivå även 

skett på styrelsenivå. Denna förändring kan även tänkas bero på att det är sådan 

omvärldsorienterad och proaktiv information som styrelser behöver för att fylla sin 

strategiska roll.  

 

De enskilda informationstyper som flest styrelseledamöter upplevt öka i mängd är 

främst verksamhetsstyrningsspecifik information (se vidare tabell 16). Givet dessa 

resultat i kombination med de ovan nämnda resultaten kan det konstateras att styrelser 

numera erhåller mycket strategisk information som komplement till den traditionella 

finansiella informationen. Det kan även konstateras att den förändring av information 

för styrning som skett på verksamhetsnivå, vad gäller ett mer långsiktigt strategiskt 
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perspektiv även skett på styrelsenivå. Detta påvisar i sin tur att styrelser har större 

möjlighet att inneha en mer aktiv strategisk roll.  

 

 

 Implikationer 8.1
Denna studie bidrar till forskningen genom att belysa ett tämligen outforskat område 

som speglas av stora accessbegränsningar (Johanson, 2006, Pettigrew, 1992). Den 

forskning som är gjord inom är ämnet är även till största del utförd på stora 

börsnoterade företag. Detta gör att denna studie som inriktas på medelstora icke-

börsnoterade företag fyller ett stort gap i forskning angående styrelsers information. 

Vilken information styrelser erhåller utgör ett viktigt teoretiskt ämne att belysa då det 

genom tidigare forskning påvisats att information har stor betydelse för styrelsers arbete 

och dess effektivitet (Kosnik, 1987; Roberts et al., 2005; Thomas et al., 2009; Waldo, 

1984). Vidare bidrar studien med praktisk relevans då ökade krav på en aktiv styrelse 

innebär att företag behöver undersöka om deras styrelse förses med rätt information 

(Roy, 2011). Tidigare var styrelsens främsta funktion att i efterhand utvärdera företagets 

prestationer samt godkänna eller avvisa företagsledningens planer. Följaktligen vad det 

mestadels var historisk och finansiell information som användes vid styrelsearbete. 

Numera har dock kraven på styrelsers ökade involvering i strategiarbetet skapat ett nytt 

behov av kompletterande information för detta ändamål. Tillgång till mycket 

information är inte ekvivalent med bra information,  då för mycket information istället 

kan leda till att det blir svårt för styrelsen att urskilja vilken information som rör viktiga 

frågor (Hjelmqvist, 2010). Därför måste styrelser erhålla rätt mängd av användbar 

information för de ändamål som anses viktiga. Vilken information styrelser erhåller 

avgör i stor mån vilken typ av aktiviteter styrelser ägnar sig åt, således är det av stor 

vikt att styrelser erhåller rätt information för de aktiviteter som anses vara de viktigaste i 

styrelser (Johanson, 2006). Vidare ämnar studien bidra med praktisk relevans för att 

skapa kommunikation mellan företagsledning och styrelse, för att utvärdera den 

information styrelsen erhåller. Detta för att kunna finna den optimala balansen av 

information för att styrelsen ska kunna förstå och utveckla företagets mission, vision, 

värde samt strategi.  Slutligen bidrar denna studie med empiriskt bevis på att även 

styrelser i svenska medelstora icke-börsnoterade aktiebolag har förutsättningar att 

inneha en aktiv strategisk roll. 
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 Förslag till fortsatt forskning 8.2
Denna studie har undersökt vilken information som styrelser erhåller och under tiden 

detta undersökts har idéer och förslag på framtida forskning inom ämnet uppstått, vilka 

kommer presenteras som avslut av denna studie. Styrelsers information är ett tämligen 

outforskat ämne, något som till stor del har att göra med de accessbegränsningar som 

finns samt att det är ett relativt känsligt ämne.  Denna studie har varit en grundstudie 

som skapat möjligheter att vidareutveckla studien genom att även undersöka vilken 

information styrelser vill eller bör erhålla. Detta skulle sedan kunna sättas i relation till 

denna studies resultat. Möjligheterna att undersöka vilken information styrelser vill eller 

bör erhålla borde rimligtvis vara möjligt trots begränsningarna inom ämnet eftersom det 

mer är en “attityd fråga” samt att det är en fråga som har både en teoretisk och praktiskt 

relevans. Eftersom forskningen inom ämnet är så pass outforskat skulle detta även bidra 

till forskningen.  

 

Ytterligare ett förslag på framtida forskning skulle kunna vara att genomföra principiellt 

samma studie men i andra kontexter, så som att exempelvis undersöka små respektive 

stora aktiebolag. 

 

Ett annat förslag på vidare forskning är att genomföra en exakt likadan studie som 

Roy´s (2011) fast på svenska styrelser. Med andra ord även undersöka skillnaden 

mellan mängden av information av olika kategorier en styrelse erhåller beroende på 

andel externa styrelseledamöter respektive styrelsens expertis. 

 

Avslutningsvis skulle framtida forskning även kunna genomföra en liknande studie med 

endast externa styrelseledamöter som respondenter. Detta eftersom de externa 

styrelseledamöterna möjligen kan ge återge en mer precis bild av vilken information de 

erhåller, då de inte förses med någon annan intern information.  
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Olika sökord användes i sökningen efter vetenskaplig artiklar. Dessa sökord var 
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● Boards of directors 

● Coporate governance 

● Board accounts  

● Management accounting 

● Board information 

● Board performance  
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Bilaga 2.  Roys modell (2011) 
 

Industry information Technological forecast  

Industry information and trends 

Regulatory, political and economic information 

Competitor intelligence (major initiatives and positioning) 

Internal information Employee satisfaction (e.g. retention and turnover) 

R&D investments 

Analysis of company strength and weaknesses 

Strategic plan 
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Five-year strategic plan 

Operating plans 

Annual strategic plan 

Major capital expenditures, acquisitions and divestures 

Reports on major risk factors 

Implementation 

information 

Progress report on major capital expenditures, acquisitions 

and divestures 

Progress report on strategic plan 

Reports on operating variances (deviation/shortcomings from 

original plan)  

Performance 
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Reports on operating performance (e.g. productivity or 

quality data) 

Reports on financial performance (overall corporate financial 

performance) 

Competitive positioning of the company (market share, 
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Tillverkande företag Tjänsteföretag 
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10 Livsmedelsframställning 49 – 
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Transport och magasinering 

11 Framställning av drycker 55 – 

56 

Hotell- och 

restaurangverksamhet 

12 Tobakvarutillverkning 58 – 
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Inom informations- och 

kommunikationsverksamhet 

13 Textiltillverkning 64 - 66 Finans- och 

försäkringsverksamhet 

14 Tillverkning av kläder 68 Fastighetsverksamhet 
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skinnvaror m.m 

69 – 

75 

Verksamhet inom juridik, 

ekonomi, vetenskap och teknik 

16 Tillverkning av trä och varor av 
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stödtjänster 17 Pappers- och 
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kemiska produkter 
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24 Stål- och metallframställning 
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Bilaga 4. Inbjudningsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter, Lina & Adrienn från Civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet 

i Växjö. I samband med vår magisteruppsats har ert företags styrelse blivit utvald att 

delta i vår enkätundersökning. Syftet med studien är att undersöka vilken typ av 

information som når styrelser i svenska aktiebolag och huruvida du som styrelsemedlem 

har upplevt någon förändring av denna information. Vi skulle därför uppskatta om 

denna enkät nådde fram till någon i er styrelse, och gärna någon person som verkat i 

styrelsen under en längre tid. Vi ser helst att enkäten besvaras av en extern 

styrelseledamot, men om detta inte är möjligt går det även bra med en intern 

styrelseledamot. 

 

Du som styrelsemedlem kan genom att besvara denna enkla enkät bidra med viktig 

information för vår studie. Enkäten tar cirka 7 - 10 minuter att besvara, och vi vore 

ytterst tacksamma om du kunde besvara enkäten innan den XX. Vi är medvetna om att 

styrelseinformation kan vara ett känsligt ämne i vissa hänseenden, och vi vill därför 

försäkra dig och ditt företag om att ni är helt anonyma i studien och inga individuella 

svar kan urskiljas. Vi vill även förtydliga att undersökningen avser undersöka vilka 

generella typer av information som når styrelser och berör därför inte specifik 

företagsinformation.  

 

Givetvis får du som tack för besvarad enkät gärna ta del av studiens resultat genom att 

besvara detta mail eller höra av dig till oss via kontaktinformationen nedan. 

 

Nedan finner du länken till enkäten samt kontaktinformation vid eventuella frågor och 

funderingar, tack för din hjälp! 

 

Vänliga hälsningar 

Lina Alvarsson & Adrienn Csiszer 

Mail: linaochadrienn@gmail.com 

Telefon nr: XX 

 

Handledare för vår uppsats: 

Natalia Semenova nås på mailadress: XX 

 

Länk till enkäten: XX 

mailto:linaochadrienn@gmail.com
mailto:linaochadrienn@gmail.com
mailto:natalia.semenova@lnu.se
mailto:natalia.semenova@lnu.se
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Hej! 

Vi bjöd under förra veckan in Er till att delta i vår enkätundersökning och vi vill nu 

passa på att tacka er som tog er tid att besvara enkäten! Vi vill samtidigt påminna er 

som ännu inte besvarat enkäten att vi vore väldigt tacksamma om ni ville bidra till vår 

studie. 

 

Vi är två studenter, Lina & Adrienn från Civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet 

i Växjö. I samband med vår magisteruppsats har ert företags styrelse blivit utvald att 

delta i vår enkätundersökning. Syftet med studien är att undersöka vilken typ av 

information som når styrelser i svenska aktiebolag och huruvida du som styrelsemedlem 

har upplevt någon förändring av denna information. Vi skulle därför uppskatta om 

denna enkät nådde fram till någon i er styrelse, och gärna någon person som verkat i 

styrelsen under en längre tid. Vi ser helst att enkäten besvaras av en extern 

styrelseledamot, men om detta inte är möjligt går det även bra med en intern 

styrelseledamot. 

 

Du som styrelsemedlem kan genom att besvara denna enkla enkät bidra med viktig 

information för vår studie. Enkäten tar cirka 7 - 10 minuter att besvara, och vi vore 

ytterst tacksamma om du kunde besvara enkäten innan den 22 april. Vi är medvetna om 

att styrelseinformation kan vara ett känsligt ämne i vissa hänseenden, och vi vill därför 

försäkra dig och ditt företag om att ni är helt anonyma i studien och inga individuella 

svar kan urskiljas. Vi vill även förtydliga att undersökningen avser undersöka vilka 

generella typer av information som når styrelser och berör därför inte specifik 

företagsinformation.  

 

Givetvis får du som tack för besvarad enkät gärna ta del av studiens resultat genom att 

besvara detta mail eller höra av dig till oss via kontaktinformationen nedan. 

 

Nedan finner du länken till enkäten samt kontaktinformation vid eventuella frågor och 

funderingar, tack för din hjälp! 

Vänliga hälsningar 

Lina Alvarsson & Adrienn Csiszer 

Mail: linaochadrienn@gmail.com 

Telefon nr: XX 

 

Handledare för vår uppsats: 

Natalia Semenova nås på mailadress: XX 

 

Länk till enkäten: XX 

  

mailto:linaochadrienn@gmail.com
mailto:linaochadrienn@gmail.com
mailto:natalia.semenova@lnu.se
mailto:natalia.semenova@lnu.se
http://goo.gl/forms/WdW5JZwMuK
http://goo.gl/forms/WdW5JZwMuK
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Bilaga 6.  Enkäten 
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Bilaga 7.  Kommentarer till enkäten 
 

Kommentar 1: ”Styrelsen ansvarar för strategierna, frågorna blir därför något underliga 

  

 

Kommentar 2: ”Styrelsen ska ta fram strategierna enligt ägarnas direktiv, inte bli 

informerad om dem” 

 

Kommentar 3: ”Strategi är något vi i styrelsen arbetar med, inte får information om” 
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Bilaga 8.  Korstabell – Tid i styrelsen och upplevd förändring 
 

 Bransch & Trender 
Tid i styrelsen Ökad Minskad Oförändrad Totalt 

5 år eller mindre Procent 

(%) 

Antal 

52,9 

27 

0,0 

0 

47,1 

24 

100 

51 

6 – 10 år Procent 

(%) 

Antal 

60,5 

23 

7,9 

3 

31,6 

12 

100 

38 

11 – 15 år Procent 

(%) 

Antal 

66,7 

20 

3,3 

1 

30,0 

9 

100 

30 

16 år eller mer Procent 

(%) 

Antal 

53,1 

17 

0,0 

0 

46,9 

15 

100 

32 

Totalt Procent 

(%) 

Antal 

57,6 

87 

2,6 

4 

39,7 

60 

100 

151 

 Konkurrenter 
Tid i styrelsen Ökad Minskad Oförändrad Totalt 

5 år eller mindre Procent 

(%) 

Antal 

32,1 

17 

0,0 

0 

67,9 

36 

100 

53 

6 – 10 år Procent 

(%) 

Antal 

40,5 

15 

0,0 

0 

59,5 

22 

100 

37 

11 – 15 år Procent 

(%) 

Antal 

48,3 

14 

0,0 

0 

51,7 

15 

100 

29 

16 år eller mer Procent 

(%) 

Antal 

53,3 

16 

0,0 

0 

46,7 

14 

100 

30 

Totalt Procent 

(%) 

Antal 

41,6 

62 

0,0 

0 

39,7 

87 

100 

149 

 

 Medarbetare 
Tid i styrelsen Ökad Minskad Oförändrad Totalt 

5 år eller mindre Procent 

(%) 

Antal 

34,6 

18 

3,8 

2 

61,5 

32 

100 

52 

6 – 10 år Procent 

(%) 

Antal 

23,7 

9 

2,6 

1 

73,7 

28 

100 

38 

11 – 15 år Procent 

(%) 

Antal 

33,3 

10 

3,3 

1 

63,3 

19 

100 

30 

16 år eller mer Procent 

(%) 

34,4 

11 

6,3 

2 

59,4 

19 

100 

32 



  
 

XIX 

Antal 

Totalt Procent 

(%) 

Antal 

31,6 

48 

3,9 

6 

64,5 

98 

100 

152 

 

 Styrkor & svagheter 
Tid i styrelsen Ökad Minskad Oförändrad Totalt 

5 år eller mindre Procent 

(%) 

Antal 

42,3 

22 

1,9 

1 

55,8 

29 

100 

52 

6 – 10 år Procent 

(%) 

Antal 

42,1 

16 

0,0 

0 

57,9 

22 

100 

38 

11 – 15 år Procent 

(%) 

Antal 

33,3 

10 

3,3 

1 

63,3 

19 

100 

30 

16 år eller mer Procent 

(%) 

Antal 

37,5 

12 

6,3 

2 

56,3 

18 

100 

32 

Totalt Procent 

(%) 

Antal 

39,5 

60 

2,6 

4 

57,9 

88 

100 

152 

 

 Långsiktiga Strategier 
Tid i styrelsen Ökad Minskad Oförändrad Totalt 

5 år eller mindre Procent 

(%) 

Antal 

47,2 

25 

1,9 

1 

50,9 

27 

100 

53 

6 – 10 år Procent 

(%) 

Antal 

63,2 

24 

0,0 

0 

36,8 

14 

100 

38 

11 – 15 år Procent 

(%) 

Antal 

36,7 

11 

0,0 

0 

63,3 

19 

100 

30 

16 år eller mer Procent 

(%) 

Antal 

50,0 

16 

0,0 

0 

50,0 

16 

100 

32 

Totalt Procent 

(%) 

Antal 

49,7 

76 

0,7 

1 

49,7 

76 

100 

153 

 

 Årliga Strategiplaner 
Tid i styrelsen Ökad Minskad Oförändrad Totalt 

5 år eller mindre Procent 

(%) 

Antal 

45,1 

23 

2,0 

1 

50,9 

27 

100 

51 

6 – 10 år Procent 

(%) 

Antal 

44,7 

17 

2,6 

1 

52,6 

20 

100 

38 



  
 

XX 

11 – 15 år Procent 

(%) 

Antal 

33,3 

10 

0,0 

0 

63,7 

20 

100 

30 

16 år eller mer Procent 

(%) 

Antal 

37,5 

12 

0,0 

0 

62,5 

20 

100 

32 

Totalt Procent 

(%) 

Antal 

41,1 

62 

1,3 

2 

57,6 

87 

100 

151 

 

 Kunder 
Tid i styrelsen Ökad Minskad Oförändrad Totalt 

5 år eller mindre Procent 

(%) 

Antal 

29,4 

15 

0,0 

0 

70,6 

36 

100 

51 

6 – 10 år Procent 

(%) 

Antal 

23,7 

9 

2,6 

1 

73,7 

28 

100 

38 

11 – 15 år Procent 

(%) 

Antal 

33,3 

10 

13,3 

4 

53,3 

16 

100 

30 

16 år eller mer Procent 

(%) 

Antal 

40,6 

13 

15,6 

5 

43,8 

14 

100 

32 

Totalt Procent 

(%) 

Antal 

31,1 

47 

6,6 

10 

62,3 

94 

100 

151 

 

 

 

 


